Sammanställning av utvärderingsenkät 2020

Katarina Larson
Projektledare för Sommarboken
Förvaltningen för kulturutveckling

Innehållsförteckning
Sommarboken 2020…………………………………………………………….……….….. 3
Förr och i år……………………………………………………………………………………………………………….… 3
Om utvärderingen………………………………………………………………………………….……………………. 4
Årets tema och metod………………………………………………………………………………………………… 4
Hemsidan och materialet där……………………………………………………………………………………… 5

Sommarboksarbetet…………………………………………………………………………. 6
Träﬀarna……………………………………………………………………………………………………………………. 8
Vem kommer?................................................................................................................ 9
DelakMghet ………………………………………………………………………………………………………… 10
Vad visas? ……………………………………………………………………………………………………………. 11
Samarbeten ………………………………………………………………………………………………………… 12
Kanaler …………………………………………………………………………………………………………………. 13

Bibliotekens upplevelser …………………………………………………………….. 14
Vad tycker biblioteken? ……………………………………………………………………………………….
SjälvreﬂekMon och erfarenhet ……………………………………………………………………………..
Varför delta? ……………………………………………………………………………………………………….
Biblioteken recenserar Sommarboken …………………………………………………………………
FörbäVringar och utveckling ……………………………………………………………………….……….
Covid 19 och dess påverkan …………………………………………………………………………………

14
15
16
17
18
19

SammanfaVning och analys ……………………………………………………….. 20

Sommarboken 2020
Sommarboken är e. läsfrämjande biblioteksprojekt vars fokus ligger på lus;ylld fri=dsläsning
för barn mellan 8–12 år. Barnens läsning ska vara kravlös och utan motpresta=on. Biblioteken
som deltar förbinder sig a. arrangera minst 3 träﬀar under sommaren. Det li.erära samtalet
är centralt på dessa träﬀar vilket innebär a. barnen på olika sä. ska få möjlighet a. prata om
sin läsning med varandra och en bibliotekarie.
Projektbeskrivningen ovan, har alla deltagande bibliotek tagit sig an genom åren och följt fram 9ll
sommaren 2020, då vi alla s9<ade bekantskap med viruset covid-19 och dess följder. Det mesta i
9llvaron vändes upp och ner, i Sverige och världen. Inte minst biblioteken ﬁck ändrade förutsäHningar för sin verksamhet vilket självklart påverkade hur Sommarboken kunde genomföras.
E<ersom en stor del av projektet bygger på aH barn och bibliotekarier ses på fysiska träﬀar tog vi
som projektägare i slutet av mars, eH beslut om aH sommaren 2020 skulle villkoret om aH
anordna träﬀar slopas och aH även de biblioteket som inte kunde anordna träﬀar skulle vara en
del av Sommarboken. Nu gällde det istället aH fokusera på och undersöka alterna9va vägar och
metoder för aH nå ut 9ll barnen, så aH de skulle få del av bibliotekens inspira9on 9ll läslust.
Även huvudprojektet Sommarboken påverkades av viruset och bibliotekens ändrade arbetssitua9on. Vi ﬁck tänka om kring innehåll, upplägg och hur vi presenterade projektet på hemsidan. De ledde 9ll aH vi förändrade utbildningsdagar och inspira9onsmaterial och ly<e fram
digitalt baserat material med ﬁlmer och länkar istället. Vi gav även exempel på hur träﬀarna
skulle kunna genomföras och vara läsfrämjande även om de ägde rum utomhus eller på nätet.
Förr och i år
Projektet startade 2012, då deltog fem pilotbibliotek från Västra Götalandsregionen. Sommaren
2020 medverkade cirka 194 bibliotek/ﬁlialer från hela Sverige. Sommarboken har med 9den
utvecklats 9ll eH na9onellt projekt och sen 2017 drivs det av Förvaltningen för kulturutveckling
med stöd från Kulturrådet.
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En del av projektet är de Sommarbokenpaket som biblioteken kan beställa. De består av bokväskor/bokpåsar, fes9valarmband, bokmärken och en folder med pyssel. Allt utgår från årets
tema och logga. I år var det cirka 194 bibliotek som deltog och inför sommaren 2020 beställdes
det 240 paket och varje paket innehåller 50 kit, vilket innebär aH 12 000 kit skickades ut över
hela Sverige.
Det är färre beställningar än förra året. Trots annonser och nyhetsbrev om aH datumen ändrats
kom ﬂera förfrågningar in för sent. Till några av dessa bibliotek kunde vi ändå skicka material
e<ersom vi tagit med deHa i beräkningen och gjort eH visst antal överbeställningar.
Om utvärderingen
DeHa är sjäHe året som en större enkät skickas ut 9ll deltagande bibliotek. Sy<et med dessa
utvärderingar är aH få in vik9g och givande informa9on samt synpunkter från biblioteken.
Enkäten blir som en direktkanal mellan projektledning och de som jobbar med projektet biblioteken. Analys och slutsatser leder 9ll justeringar och förändringar av nästa års upplägg. Allt
för aH ge biblioteken de bästa förutsäHningarna och för aH Sommarboken ska bli lyckat på deras
”hemmaplan”.
Ungefär 60 % av de som ﬁck enkäten tog sig 9d och skickade in sina svar. Vilket får ses som en bra
svarsfrekvens, även om det i år var färre än 9digare som skickade in. En orsak 9ll deHa kan vara
aH vissa bibliotek upplevde aH det inte var någon mening med aH svara på enkäten e<ersom de
inte ordnat några träﬀar. Eller aH en viss mäHnad infunnit sig e<er fem år av enkäter.
Svaren kom från 16 olika län och som 9digare år var det ﬂest från Västra Götaland. Det var många
öppna frågor och svaren visar på aH projektet engagerar och aH biblioteken vill vara delak9ga i
Sommarbokens fortsaHa utveckling.
Kursiveringarna i texten nedan är direktcitat hämtade från respondenternas svar i enkäten.
Årets tema och metod
Sommarbokens tanke med temat/metoden/materialet är aH ge biblioteken förutsäHningar och eH
grundmaterial aH utgå ifrån för aH på så säH underläHa för bibliotekens verksamhet på sommaren.
De kan själva välja hur mycket eller hur lite 9d, pengar och andra resurser de kan och vill lägga på sin
lokala variant av Sommarboken. DeHa leder 9ll en spännande mix av hur olika man tar sig an
uppdraget. EH bibliotek skriver. ”Vi byggde upp en egen utställning med trollskog, dukat tebord som i
Alice i Underlandet med mera.” Medan andra svarade ”Inte mer än vi har >psat om böcker på temat.”
Och på vissa bibliotek har självklart pandemin varit med och påverkatom de ha< träﬀar överhuvudtaget. ”Inte i år eAersom jag körde en väldigt avskalad version av Sommarboken >ll följd av covid-19.”
Men det är ändå 80 % av de som svarat som har arbetat med årets tema Genom portalen och/eller
metoden skrivande som det var fokus på i år. Det verkar ha varit eH bra tema och responsen har varit
väldigt posi9v. ”Det var eI väldigt uppskaIat tema som man kan göra mycket med.”
DeHa har biblioteken geH exempel på. De har pratat portaler, geH bok9ps om och skyltat med böcker
om portaler, skrivit om portaler, tecknat portaler, byggt portaler, fotograferat portaler, gjort
portalpyssel, portalquiz, ha< gliHerportaler som barnen ﬁck gå genom och högläst ur böcker där det
ingår portaler. EH exempel. ”Vi hade en härlig portalskyltning, >psade om en massa bra böcker på
portal-temat, och använde de eminenta frågepromenaderna som både quiz och rik>ga promenader.
Vi hade även samarbete med Mari>man och gjorde vaIenexperiment, vilket var oerhört uppskaIat.”
Vissa bibliotek har lyckats kombinera både tema och metod i sina ak9viteter på Sommarboksträﬀarna. ”… Sen gjorde vi fram och baksidor >ll egna Genom portalen-böcker. Barnen valde mo>v ute
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och jag fotade med mobilen skrev snabbt ut bilderna och sen skrev de sina egna baksidestexter. Och
då hade vi förstås läst spännande baksidestexter innan och pratat om hur de var upplagda,
Men temat var inte helt oproblema9skt utan eH bibliotek ly<er utmaningen i aH hiHa ämnen eller
ord som kan förstås av alla barn. ”… Det var svårt aI förklara vad portal var för några av deltagarna,
som inte hade svenska som modersmål.” Dessutom kan det ﬁnnas andra mer generella åsikter som
”tycker aI TEMAT är svårt aI arbeta med, särskilt med de små barnen.”
Hemsidan och dess material
Vad och hur använder biblioteken det material vi tar fram och lägger för fri nedladdning och användning på hemsidan, sommarboken.se?
Det är en frekvent användning av materialet vilket innebär aH i stort seH alla bibliotek använder våra
loggor, frågepromenader, aﬃschen med bok9ps och den årliga temaaﬃschen.
I år har vi dessutom ha< Ylva Hällens, sommarens ambassadör, ﬁlmer 9llgängliga för nedladdning,
vilket varit väldigt uppskaHat och de har använts på många säH. Bland annat som del av marknadsföringen för den lokala varianten av Sommarboken främst i sociala medier som bibliotekets och
kommunens hemsidor, Instagram och Facebook. ”Vi la ut Ylvas ﬁlmer på vår instagram.” E<ersom
ﬁlmerna hade olika inriktning som 9ps kring metoden skrivande, exempel på kul pyssel, väcka
intresse för sommarens uppdrag och ly<a sommarens tema – portaler så har de också använts på
olika säH.
”Ylvas ﬁlmer >Iade vi på under träﬀarna och barnen gillade dem jäIemycket. Jag råkade ha några
ﬁna skrivböcker som blivit över från eI annat projekt så barnen ﬁck varsin sådan bok så aI de kunde
göra så som Ylva gör på ﬁlmen, samla saker aI skriva om.”
Vi satsade även på aH låta en poetry slam-poet göra inspirerande korjilmer med poesiskrivande i
fokus. Filmerna riktade sig 9ll bibliotekarierna för aH väcka lusten för skrivande hos dem och aH de då
i sin tur skulle inspireras 9ll aH hålla i skrivarträﬀar för barnen under sommaren. Vi samlade även in
andra skrivövningar och 9ps så aH det skulle ﬁnnas en bank för bibliotekarierna aH hämta ur och
använda.
Tidigare år har många bibliotek skrivit om hur svårt de har aH nå ut med informa9on kring sina träﬀar.
Vi har då tagit fram en kommunika9onsguide som i år kompleHerades med eH underlag för pressmeddelanden som var tänkt som eH enkelt säH aH nå lokal media med informa9on om olika event
inom Sommarboken.
Trots aH det inför årets sommarlov var eH helt annat läge än 9digare så har ﬂera bibliotek använt
både guiden och underlaget. Så här kommenterar eH bibliotek om vad de har använt på hemsidan.
”Loggor >ll ﬂyers, aﬃscher med Sommarbokentemat, där vi även saI en egen lapp med info om
träﬀar, >psrunda både kort och lång, ﬁlmerna >Iade vi på för aI få >ps och inspira>on. Likaså
kommunika>onsguiden.”.
På hemsidan har vi ha< eH uppdrag som handlade om aH skicka in bilder på temat Min portal. Vi ﬁck
in många ﬁna bidrag som lades ut på sommarboken.se. Parallellt under hela sommaren hade vi en
tävling 9llsammans med Barnens bibliotek, fokus låg på aH barnen på valfriH säH skulle illustrera
Genom portalen. Det kom in beräHelser, teckningar, ﬁlmer, serier och bilder på egengjorda portaler.
Vi tog ut fem vinnare som ﬁck bokpaket. Dessutom eH hedersomnämnande 9ll Lessebo bibliotek som
skickat in 16 bidrag från barn på deras Sommarboksträﬀar.
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Sommarboksarbetet

E<ersom pandemin stoppat ﬂera av biblioteken från aH anordna träﬀar valde vi i år omformulera och
bredda den 9digare frågan Vad gör ni på träﬀarna? 9ll Vad har ni i år erbjudit barnen inom ramen för
ert Sommarboksarbete?
Som 9digare år toppas listan av bok9ps/boksamtal, däre<er följer frågepromenad, ﬁka, pyssel och
tävlingar. DeHa är exempel på ak9viteter som kunde genomföras som 9digare år men i år har de
ﬂyHats ut från bibliotekslokalen 9ll en närbelägen park eller idroHsplats.
Det var även ﬂera bibliotek som valde aH ha kompleHerande eller hela sin Sommarboksverksamhet
på webben. Men då blev det svårare med ﬁkat! EH bibliotek, men det gäller säkert ﬂer, corona-anpassade även ﬁkat 9ll aH bjuda på glass med papper runt och fes9s. Inga kakor, bullar eller frukt utan
skyddshölje.
I år hade dessutom frågepromenaden två versioner. På webben under rubriken material la vi ut en
kortare promenad med något enklare frågor och yHerligare en promenad med ﬂer och svårare frågor.
Svårighetsgraden stod inte någonstans men det kommunicerades ut 9ll bibliotekarierna via nyhetsbrev. AH göra två promenader var eH lyckat drag e<ersom barnen då kunde välja vilken promenad de
ville gå, o<ast gick de båda. På hemsidan fanns även eH svarsformulär, eH diplom och självklart facit.
Dokumenten var ﬁnt designade med bilder och Sommarboksloggan.
Frågepromenaden är en väldigt uppskaHad ak9vitet i synnerhet sommaren 2020 e<ersom den är
självinstruerande och kan siHa uppe hela sommaren, både ute och inne. I år gjorde vi dessutom en
digital variant som barnen kunde göra på hemsidan, sommarboken.se, för aH sen gå 9ll biblioteket
och hämta ut eH diplom.
Diagrammet ovan tydliggör aH ﬁlmvisning och förfaHarbesök är två ak9viteter som i mindre uträckning än 9digare erbjudits barnen sommaren 2020. Inte heller deHa så förvånande e<ersom ﬁlmvisning ju kräver eH mörkt rum vilket då o<ast innebär aH man är inomhus och då kan det vara
svårare med aH hålla avstånd. Två faktorer som inte var aH rekommendera u9från tanken på
smiHspridning enligt Folkhälsomyndigheten. Skälet/skälen 9ll aH förfaHarbesöken gåH ner handlar
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nog dessutom om resesank9onerna. AH man inte bör lämna sin kommun och helst inte träﬀa
personer från andra kommuner eller regioner. De som ändå ha< förfaHarbesök har löst det genom
digitala förfaHarbesök.
Årets metod var skrivande och vår inten9on och ambi9on var aH få bibliotekarierna aH själva hålla i
skrivarverkstäder. Vi hade en hel del material på vår hemsida med inspira9on och tydliga exempel och
modeller kring hur skrivande kan gå 9ll. DeHa visade sig vara eH vinnande koncept och många har
arrangerat någon form av skrivande ak9vitet och själva tagit ledarrollen. Vilket gjort aH ak9viteten
ändå kunnat erbjudas barnen i pandemi9der då det var förenat med problem aH anlita externa
skrivpedagoger.
Årets ak9viteter kan delas in i tre kategorier.
1. De som ha< träﬀar och fysiska möten som 9digare år, även om de varit utomhus och coronaanpassade.
2. De som ha< en blandning av en enklare träﬀar med utdelning av material på biblioteket eller en
Kick Oﬀ som kompleHerats med mer självinstruerande material i biblioteket och ﬁlmer med mera på
webben.
3. De som inte ha< några träﬀar alls, utan utdelningen av materialet har gjorts löpande på biblioteket
men mestadels har kontakten med deltagarna varit via webben på olika säH.
Nedan ﬁnns exempel på ak9viteter från sommaren 2020.
Utställning med böcker och portaler, det utdelning av paketen på biblioteket >ll barn som kommit
med föräldrar, upplevelsebingo med presentkort, besök på fotbollsskolan, fysisk avslutningsträﬀ där
barnen och bibliotekarierna klädde sig som liIerära karaktärer, bokvinster, utdelning av material och
bokbingo, bok>ps från deltagarna och info om uppdraget, drop in-träﬀ på närliggande idroIsplats
med lådcykel och frågepromenader, workshops om aI bygga en magisk portal och stop mo>on/
teckning/programmering, samarbete med studiefrämjande i en trollstavsworkshop, storytelling, lekar,
>Iat på hemsidan och BB, utelek och bokgåvor, möjlighet >ll aI rita, skriva och fota portaler,
bokbingo, workshop på konstmuseet angående portaler, gemensamläsning silent books, högläsning
ur kapitelbok, egna pysselhäAen, fyllt bokpåsar med låneböcker u>från tema och Sommarboksmaterialet, ingen träﬀ men material och pyssel delades ut aI ta hem. Tog foton med mobilen på
portaler på stan som sedan blev bokframsidor. Sen skrev barnen även baksidestexter.
BeräIarverkstad med inspira>on från Ylvas ﬁlmer. Digitala uppdrag >ll barnen utlagda på bibliotekets hemsida, utomhusteater där barnen själva var delak>ga och påverkade händelseförloppet,
uppsökande med lådcykel på populära barn>llhåll, barnens ﬁck skicka in bidrag - teckningar av
portaler, portalvandring med högläsning, Sommarbokenhörna med bok>ps, skrivövningar, pyssel och
frågepromenad, olika teman för träﬀarna och pyssel. Skapande verksamhet bland annat aI bygga en
portal >llsammans.

Träﬀarna
Hur stor påverkan har då pandemin ha< på biblioteken och deras möjlighet aH arrangera fysiska
träﬀar under sommaren 2020? Siﬀrorna talar siH tydliga språk.
2020
2019

48 % av biblioteken hade 3 träﬀar eller ﬂer, 27 % 1 - 2 träﬀar, 25% 0 träﬀar
85 % av biblioteken hade 3 träﬀar eller ﬂer, 15 % 1 - 2 träﬀar

2020 års siﬀror visar verkligen upp eH annat scenario när man jämför dem med siﬀrorna från 2019.
Då hade alla bibliotek minst en träﬀ och de allra ﬂesta ﬂer än två, vilket ju inte är fallet 2020.
Man kan även ana aH här ﬁnns eH stort mörkertal e<ersom vi inte fåH in svar från alla bibliotek som
deltagit.
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Situa9onen på Sveriges bibliotek var ju väldigt ansträngd under sommaren, många ﬁck dra ner på sin
verksamhet och andra stängde ner totalt. Allt för aH följa Folkhälsovårdens rekommenderade restrik9oner på bästa säH.
På många bibliotek valde man aH istället för aH ha träﬀarna inomhus i biblioteket, så tog man sig ut
9ll en park eller eH grönområde i närheten för 9ll exempel Sommarhäng. Men sommaren 2020 var en
regnig sommar vilket påverkade genomförandet även av de träﬀarna och ledde 9ll aH vissa blev
tvungna aH ställa in på grund av vädret.
Däremot så utvecklades bibliotekens kunskap kring hur man via olika digitala kanaler kunde bedriva
siH läsfrämjande arbete vilket innebar aH barnen kunde nås och vara delak9ga i Sommarboken även
hemifrån. Det kunde vara olika inriktning och nivå på de läsfrämjande insatserna allt från aH biblioteken ordnade med egna ”kryp in” på Barnens bibliotek där man skrev en stafeHsaga 9llsammans, 9ll
aH bibliotekarien spelade in korta ﬁlmer med bok9ps och 9ps på pyssel. Länkar 9ll ﬁck barnen via
sociala medier och bibliotekens hemsidor eller informa9on som de hämtade på biblioteket i samband
med utdelning av Sommarboksmaterialet.
På eH bibliotek kunde barnen via bibliotekens hemsida beställa sin sommarläsning som packades i
Sommarbokspåsar och för aH sedan hämtas upp. I samma kommun fanns även möjligheten för barn i
riskgrupp eller med en familjemedlem i riskgrupp även de via eH formulär på hemsidan kunde beställa sin läsning och dessutom få böckerna hemkörda 9ll och upphämtade på bostadsadressen.
Nedan följer exempel på andra upplägg:
•

Några valde aH istället för fysiska träﬀar ha självinstruerande material/pyssel för barnen
framställt i biblioteket och frågepromenader uppsaHa under hela sommaren. På eH par
bibliotek ﬁck barnen boka in sig för aH hämta ut Sommarbokspaket och bok9ps medan andra
fokuserade utdelningen 9ll en 9dsbegränsad drop-in. Eller så ﬁck bokbussen agera
utdelningssta9on.

•

Bland de bibliotek som fak9skt arrangerade träﬀar inomhus införde många eH begränsat
antal deltagare och föranmälan. Allt för aH garantera avstånd och aH det inte skulle vara för
många barn på samma plats.

Glädjande nog var det många skrivarworkshops som biblioteket höll i själva, utan aH ta in någon
förfaHare eller skrivpedagog u9från.
AH många bibliotek stängde ner, eller valde aH inte ha några träﬀar innebar aH siﬀran över antalet
deltagande barn också blev mycket lägre än 9digare år. Sommaren 2020 var det 1979 barn som
deltog i träﬀar varav 1198 ﬂickor och 781 pojkar, 60 % ﬂickor 40 % pojkar. DeHa låga antal behöver
inte betyda aH färre barn deltog i Sommarboken för materialet delades ändå ut på biblioteken men
de ﬁck del av projektet i andra former än 9digare år.
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Två inskickade bidrag >ll hemsidan och uppdraget Min portal
Vem kommer?
Sedan vi började med aH skicka ut denna enkät årligen 9ll biblioteken, har det funnits med en fråga
kring vilka barn det är det som kommer 9ll biblioteket och träﬀarna.
Det var tydligt aH de första åren var deltagarna främst läs- och biblioteksvana ﬂickor med svensk
bakgrund o<a med föräldrar som också frekvent besökte biblioteket. Under senare år har bilden av
deltagarna förändrats och breddats 9ll aH innefaHa ﬂer ovana biblioteksbesökare, ﬂer med olika
lästrygghet, ﬂer pojkar och ﬂer med annan bakgrund än svensk.
Dessa förändringar kan man tydligt koppla ihop med aH bibliotekarierna har varit proak9va och börjat
söka upp närbelägna fri9ds och/eller passande föreningar i kommunen för samverkan kring
sommarens träﬀar och det läsfrämjande arbetet. EH samarbete med fri9ds innebär bland annat aH
det blir grupper med olika läsnivå, olika bakgrund och barn som kanske aldrig är på biblioteket. En
bonus är dessutom aH barnen all9d har en pedagog med sig som följer dem 9ll biblioteket.
Men sommaren 2020 visar på eH annat resultat, återigen var det viruset covid-19 som ställde 9ll det.
Det var svårare aH arrangera fysiska träﬀar bland annat på grund av alla de restrik9oner som följde
pandemin. Planerings9den för sommarens ak9viteter försvann e<ersom många bibliotekarier i större
utsträckning än vanligt ﬁck arbeta ute i biblioteket då många i personalen var sjuka. Eller så ﬁck personalen ujöra nya corona-anpassade arbetsuppgi<er för aH i möjligaste mån kunna låna ut böcker
9ll medborgarna. DeHa innebar aH värdefull planerings9d försvann för aH hinna med aH bemanna
biblioteket och ujöra de nya arbetsuppgi<erna.
Samarbeten med 9ll exempel idroHsföreningar och andra verksamheter har också fåH stå 9llbaka då
även deras ak9viteter har legat nere i många kommuner på grund av viruset.
I många fall har inte heller biblioteket fåH besöka närbelägna skolor vilket begränsat möjligheten aH
nå ut med informa9on om sommarens ak9viteter 9ll så många barn som möjligt. Även om det
skickats brev och e-post 9ll många lärare och skolklasser är det långt ifrån detsamma som eH
personligt besök av en bibliotekarie. Dessutom har fri9ds i många kommuner varken fåH ta emot
besök eller lämna skolans område för aH gå 9ll biblioteket.
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De bibliotek som u9från restrik9onerna ändå har kunnat arrangera Sommarboksträﬀar har då infört
krav på föranmälan med eH begränsat och lågt antal deltagare i grupperna. DeHa för aH personalen
på förhand skulle ha en möjlighet aH planera och förbereda rummet för det antal barn som kommit
för aH delta.
Sammantaget har olika pandemirelaterade skäl leH 9ll aH sommarens fysiska träﬀar på biblioteken
har lockat färre barn och de som kommit har främst varit de barn som brukar gå 9ll biblioteket för aH
låna böcker och delta i arrangemangen och /eller har ak9va och engagerade föräldrar.
Andelen pojkar och ﬂickor är oförändrad jämfört med förra året, även då deltog 20 % ﬂer tjejer.
Men den här bilden gäller inte alla bibliotek, utan de som ﬂyHat ut sina träﬀar 9ll en närbelägen park
eller grönområde skriver ”det var lyckat aI vara utomhus för ﬂer kan bara droppa in, man fångar upp
ﬂer. Men aI vara utomhus är ju aI vara väldigt beroende av vädret.”
Var man utomhus behövde man inte förhålla sig 9ll restrik9onerna på samma säH och då kunde
kravet på föranmälan slopas vilket ledde 9ll aH ﬂer barn som inte tänkt sig aH vara med ini9alt kunde
fångas upp. Vem tackar nej 9ll aH vara med på 9ll exempel utelek, frågepromenad, pyssel eller delta i
boksamtal. Bibliotekarierna noterade aH barnen som var med på de ”friare” uteträﬀarna hade en
större varia9on i läsvana och inte brukade dyka upp eller vara på biblioteket. Men ibland blev det för
dåligt väder och de ﬁck ställa in.
När det gäller barns läsutveckling skriver ﬂera om aH Sommarboksträﬀarna o<a lockar de barn som
behöver uppmuntras 9ll läsning eller de som älskar böcker och aH läsa. Alltså yHerligheterna på
lässkalan, vilket gör aH det ibland blir en stor utmaning när det gäller aH planera dessa 9llfällen.
På eH bibliotek har de använt bilderböcker utan text - silent books som en metod för aH ge alla barn
oberoende av språkkunskaper en chans aH ta del av liHeraturen. ”Silent books är perfekt för aI
överbrygga språkglappet, särskilt då vi gav alla varsin bok aI bläddra i, sam>digt som de uppslag för
uppslag beräIade >llsammans vad som hände”.
Träﬀarna med boksamtal, böcker och läsning kan också ha eH mervärde som en känsla av samhörighet även när varia9onerna är stora mellan språkkunskaper och läskondi9on, som på deHa bibliotek.
”På träﬀarna hjälptes vi åt med bokstäver och stavning så det fungerade ﬁnt! Det är också som all>d
roligt aI barn som bor på olika platser i kommunen, går i olika skolor och som har olika bakgrund får
en chans aI lära känna varandra.”
Hur många barn som tagit del av Sommarboken via webben eller hämtat materialet på bibliotek utan
träﬀar vet vi inte. Men påsar och lådor har tagit slut och material från 9digare år har tagits fram.

Delak=ghet
2020 blev Barnkonven9onen svensk lag och ar9kel 12 ly<er barns räH aH tycka 9ll om och få möjlighet 9ll aH påverka sammanhang och frågor som gäller dem.
Redan hösten 2019 började vi på förvaltningen aH planera inför den kommande sommaren och vi
ville aH inför 2020 skulle barnens påverkan vara en del av vår uppstart. DeHa resulterade i aH vi gick
ut med en förfrågan i vårt nyhetsbrev och ﬁck kontakt med två bokklubbar med barn i åldrarna 8-12
år som hade sina hemvister på Borås stadsbibliotek och Lycksele bibliotek.
Dessa klubbar hjälpte 9ll aH arbeta fram kommande sommars tema, tänka och tycka 9ll kring det
material som skulle vara del av paketen och ligga på webben. EH samarbete som ledde 9ll många
insikter, nya erfarenheter och eH resultat som mer speglade barn i dessa åldrar och deras tyckande
och tänkande.
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Hur hade biblioteken tänk kring deHa? I år verkar det ﬁnnas en större medvetenhet från bibliotekens
sida gällande barns räH 9ll delak9ghet och baserat på de kommentarer som biblioteken skickat in
verkar en liten förändring ha skeH. Tidigare år har det snarare gåH åt andra hållet och barnen har fåH
minskat inﬂytande.
Flera bibliotekarier skriver om hur pandemin hindrat dem i deras planering och aH överhuvudtaget
träﬀa barn och kunna ta del av deras önskemål och tyckande. ”Det var mer komplicerat än vanligt aI
nå barnen inför planeringen av sommaren. Jag själv var hemma, mycket sjuk och med sjuka barn och
det rådde nästan undantags>llstånd på skolorna som ligger närmast i området. Deras fokus låg på aI
kunna möta barnen och ha pedagoger på plats så det räckte. Många samarbeten ﬁck helt enkelt
pausas.”
Istället har man vid planeringen gåH 9llbaka 9ll qolårets utvärderingar och önskemål på träﬀarna och
lagt upp sommaren e<er vad som framkom där eller så har barnen vid träﬀens start fåH bestämma
vad som ska hända där och då och nästa gång. ”De ﬁck välja ak>viteter under den sista delen av
träﬀarna. Mindre delak>ghet än vi önskat. DeIa är något vi planerar aI utveckla >ll nästa år.”
Vad visas?

Är det främst den fysiska boken som biblioteken visar och pratar om på träﬀarna? Ja den ligger i topp
som all9d men glädjande nog kommer ljudböcker och e-böcker som tvåa och trea.
Den reﬂek9on som eH bibliotek gör ”aI läsning går aI kombinera med annat /andra upplevelser”
visar på det vidgade textbegreppet som ju är väldigt vik9gt aH framhålla. BeräHelser ﬁnns ju i många
andra format och på andra ställen än bara i den fysiska boken.
Det innebär aH ﬂer medier än den fysiska boken ska visas på träﬀarna e<ersom då har man en
möjlighet aH ta del av beräHelser och texter på så många säH. DeHa i sin tur leder 9ll aH ﬂer kan
känna 9ll formen/mediet, känna sig inkluderade och då betrakta sig som läsare. Det är vik9gt med eH
mul9modalt tänkande kring hur beräHelsen kan gestaltas.
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I år har deHa varit en större utmaning än 9digare e<ersom många ha< sina träﬀar utomhus och då är
det prak9skt mycket läHare aH ta med de fysiska böckerna ut, än aH visa hela bibliotekets mediabestånd. ”Det har seI väldigt annorlunda ut i år eAersom vi varit ute”. Trots deHa tycker jag mig se en
förändring åt det digitala hållet e<ersom appar, YouTube, webbsidorna sommarboken.se och
barnensbibliotek.se har enligt diagrammet visats o<are än 9digare år.

Samarbeten
46 % av de deltagande biblioteken har i år inte ha< några samarbeten utanför bibliotekets väggar.
Vilket ju är många ﬂer än 2019 då 29 % svarade aH de inte ha< samarbeten.
” Vi var tvungna aI begränsa antalet deltagare och därmed kunde vi inte samarbeta med andra då
deIa brukar leda >ll eI större antal deltagare. ” Andra förklaringar är 9ds- och personalbrist på
biblioteken då verksamhetens öppethållande har fåH styra när många i personalen varit sjuka.
Som 9digare år, även om siﬀrorna är lägre i år, så är skolan och däre<er fri9ds bibliotekens vik9gaste
samarbetspartners. Det har i vissa fall även varit svårt aH få kontakt med skolan: ”I år har vi inte
kunnat samarbeta med skolor eAersom de inte släpper in utomstående.”
På tredje plats kommer alterna9vet Annan verksamhet och följande är exempel på vad som döljer sig
där: kommunens kulturenhet, samordnaren för samhällsarbete, studiefrämjandet och andra studieförbund, spelförening, kyrkans sommarverksamhet, turistbyrån, bokhandel, konstnär, förfaHare,
museer och skrivpedagog. Som svar på frågan vilka har ni samarbetat med ”konstmuseer här i staden.
Vi hade en av träﬀarna där och ”gick in i tavlorna” och sen hade vi skrivövningar u>från det.”
EH samarbete som leH 9ll aH synliggöra bibliotekets Sommarboksarbete och locka nya deltagare
både besökande och boende på platsen beräHar deHa citat om. ”Vi har samarbetat med turistbyrån
kring >pspromenader som su`t uppe på stadens stadsvandring (några kilometer) hela sommaren. Vi
har kompleIerat med vuxenfrågor med lokal anknytning också.”
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Kanaler

Har det då under denna pandemisommar använts någon annan strategi eller andra kanaler för aH
marknadsföra och nå ut med informa9on och för aH uppmuntra barn aH komma 9ll biblioteket för aH
delta? Nej det är i stort seH samma medier som använts och aﬃscher är det enklaste och mest frekventa säHet aH få ut informa9on, Facebook och bibliotekets hemsida kommer strax däre<er. Förr
hade biblioteken maillistor 9ll barnen eller deras föräldrar vilket de inte längre får ha på grund av
GDPR.
Men på eH bibliotek har de använt appen Snap Chat. ”Jag har skickat snap direkt >ll de barn som lagt
>ll mig på snap. Det är ganska eﬀek>vt, för många glömmer bort vilken dag eller >d det är och det är
mest gamlingar som kollar facebook …”
Förutom de digitala vägarna är det analoga ﬂyers och aﬃscher och som fungerat bra. ”Bästa eﬀekten
var aI lämna ﬂyers personligen >ll besökande barn i biblioteket.” Denna kommentar visar på vikten
av det personliga mötet. Annars är det kommunens hemsida och de tryckta sommarlovsprogrammen
som varit bra vägar för aH få ut informa9on.
Även om det är samma kanaler som använts 9digare år är siﬀrorna lägre och visar aH de använts i
mindre uträckning än förra året, vilket innebär aH biblioteken inte har marknadsfört sina arrangemang sommaren 2020 lika mycket. Det kan vara en följd av aH ﬂera bibliotek ställt in sina träﬀar och
då inte ha< något aH marknadsföra eller aH de ha< färre träﬀar och sen bara delat ut materialet eller
ha< det framlagt på barnavdelningen. ”Har inte gjort så mycket i år, då vi inte ville locka för många
barn och tvingas säga nej pga platsbrist.”
Vissa siﬀror är tydligare än andra, som när man jämför personliga klassbesök som förra året gjordes
av 35 % av biblioteken, i år är siﬀran bara 10%. ”Vi har fåI skippa personliga besök i klasserna p.g.a.
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corona.” Det var många skolor som stängde ner för utomstående och personliga klassbesök är eH av
de bästa och enklaste säHen aH nå ut 9ll många barn. Till skolan går ju alla och även om det delas ut
material eller läraren informerar om Sommarboken på biblioteket blir det inte samma sak som vid
direktkontakt.

Bibliotekens upplevelser
Vad tycker biblioteket?
Hur fungerar då materialet ute på biblioteken? Har biblioteken några tankar kring hur det kan
utvecklas?
”Jag har ingen kri>k. Det är jäIebra aI man kan plocka de bitar som passar och anpassa sin
ambi>onsgrad och möjligheter.” Vi vill hålla Sommarbokens upplägg så viH och breH som möjligt då
kan det enskilda biblioteket/ﬁlialen läH skräddarsy sin egen version av projektet u9från de
förutsäHningar som ﬁnns.
DeHa innebär inte aH det saknas tydliga ramar utan konceptet bygger på träﬀar anordnade av det
lokala biblioteket där man pratar om böcker och läsning. Det ﬁnns inga krav på aH barnen som deltar
måste läsa eH visst antal böcker utan läslusten är i fokus. Men det kan innebära aH projektet upplevs
som svårt aH förstå och en respondent föreslår aH man istället ska fokusera på aH det är en klubb
med ak9viteter och läsning.
Glädjande nog är det många som tycker aH materialet har fungerat väldigt bra och är nöjda som det
är, ”det är väldigt snyggt och proﬀsigt gjort” medan det ﬁnns andra som tycker helt annorlunda och
har konkreta idéer på hur det kan förändras ”Snyggare layout på logotypen med gladare sommarfärger. Lite mer roliga saker i påsen t ex pin, penna, nyckelring, klistermärke, suddgummi, mm.
Roligare >pspromenad- nu lite krångliga frågor. Testa dem gärna på målgruppen.”
Det ﬁnns ﬂer invändningar och förbäHringsområden enligt de som svarat på enkäten. ”Jag tycker det
ﬁnns massor av bra >ps men det är ganska svårt aI hiIa på hemsidan.” Några skriver också om aH
de önskar aH få materialet eller i alla fall årets logga 9digare för sin planering e<ersom vissa
kommuner vill ha informa9on 9ll sina sommarlovsprogram 9digt på våren för aH hinna trycka dem
före sommaren.
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Fler konkreta önskemål är 9ll exempel ﬂer digitala bok9ps, vimplar/ﬂaggspel för utskri< och det
märks aH ﬂera bibliotek ha< träﬀar utomhus i år. ”… mer ak>vitetsmaterial för utomhusbruk, lekar,
skaIjakter mm.”
Svar som ”Tips på hur vi kan samarbeta ännu mer via pedagoger/skolan. Material för de som inte har
svenska som första språk.” ly<er vik9ga delar som ingår i de grundläggande mål vi har för Sommarboken då vi vill jobba mot eH så vidgat deltagande som möjligt. Målet är aH alla barn ska hiHa sin
plats inom ramen för Sommarboken.
Självreﬂek=on och erfarenheter
”Men får väl ta det lite som det blir en sån här kons>g sommar. Man vill ju aI det ska komma barn.
Fast helst inte för många barn så det blir trångt, haha!”
Det är all9d intressant aH läsa vilka reﬂek9oner biblioteken har e<er en sommar med Sommarboken,
i synnerhet i år då ju allt varit så omvälvande och annorlunda. Det talas ju om aH kris leder 9ll utveckling och det kan nog många bibliotek hålla med om i år. De har fåH många parametrar aH förhålla
sig 9ll för aH kunna arrangera träﬀar för barnen, först u9från restrik9oner och förhållningssäH kring
smiHorisken för aH sen se vad som är möjligt aH fak9skt göra seH 9ll bland annat barnens önskemål.
”Saker går aI genomföra trots begränsningar i form av coronaviruset.”
Utvecklingen och utmaningen blev aH sen genomföra Sommarboken på eH helt annat säH, i helt
andra omgivningar och med helt andra förutsäHningar vilket var imponerade. ”AI kunna leverera
något spännande trots pandemin känns underbart.
Flera skriver om aH konceptet Sommarboken är så inarbetat och e<erfrågat aH det lockar barnen 9ll
biblioteket. De vet aH på biblioteket är det i alla fall Sommarboken även om allt annat är inställt.
På grund av smiHorisken blev därför träﬀar utomhus tämligen vanligt denna sommar, vilket var högst
ovanligt 9digare. Det kan vara påfrestande aH vara ute. Det kan krävas mer personalresurser och man
blir väderberoende. De har på vissa bibliotek varit tvungna aH ställa in e<ersom det regnat medan
andra bibliotek har antagit utmaningen och gåH ut i alla väder.
”Det var helt ok aI vara ute, även om det duggar och blåser lite. Det kan >ll och med bli roligare. AI
papper och annat blåser iväg en bit och alla plötsligt måste jaga eAer dem blir bara som eI glaI
inslag.”
Men utomhusträﬀarna har lockat andra barn och på vissa håll även ﬂer barn än 9digare. Fler barn har
även fåH dela av materialet e<ersom det deltas ut hela sommaren löpande i biblioteket istället för aH
vara koncentrerat 9ll en träﬀ eller två.
I år har mycket av det fysiska sommarboksarbetet och träﬀarna ﬂyHat 9ll digitala kanaler. Biblioteken
har lagt ut både inbjudningar 9ll träﬀar, korta bok9psﬁlmer, roliga korjilmer och spännande tävlingar
där de interagerat med barnen via hemsidan. De kunde helt enkelt nå många ﬂer.
”Den digitala möjligheten. Vår kommun är stor >ll ytan, även om invånarantalet är litet. Nu kunde
även fri>ds 5 mil från huvudorten där jag håller >ll – följa Sommarboken och också barn som inte går
på fri>ds kunde vara med. Mycket posi>vt.”
Vissa kommentarer handlar om vad som saknas på plats, i den egna verksamheten. Exempel på deHa
är: hur de ska få barnens mer delak9ga i planeringen av träﬀarna, aH det är posi9vt med träﬀar på
ﬂer ställen i kommunen än aH bara vara på huvudbiblioteket, pop up bibliotek, mer och bäHre
marknadsföring av Sommarboken. ”Vi måste nå ut >ll ﬂer barn och göra vårt program mer >lltalande
för ﬂer.”
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Eller så ly<er de vikten av aH engagera resten av personalen, 9dsbrist vilket i år självklart beror på
den stora sjukfrånvaron som pandemin orsakat. Då har det material vi 9llhandahållit biblioteken blivit
ännu vik9gare. ”Det har varit jäIebra med >llgång >ll så mycket bra material när arbetssitua>onen
är så pass kons>g som den varit nu och ens inspira>on och mo>va>on ibland brister.”

Varför delta?
Varför deltar då biblioteken? Det ﬁnns många anledningar 9ll varför de valt aH arrangera Sommarboken, men det biblioteken ly<er i första hand är aH det är en kul och posi9v läsfrämjande sommarak9vitet där den fria viljan och lusten får styra hur mycket barnen läser. ”Det är så vik>gt aI nå
barnen på deras fri>d och aI de hiIar >ll den lusiyllda, frivilliga läsningen. Många barn har också
kommit igång med sin läsning genom Sommarboken.”
Konceptet är e<er eH antal år väl inarbetat och e<erfrågas av både barn och vuxna. Dessutom ﬁnns
mycket material aH 9llgå dels det som ﬁnns på webben som kompleHerar temat och metoden, och
dels de sommarbokspaket som går aH beställa. ”Sommarboken är eI stöd i vårt arbete. På eI litet
bibliotek där vi är få som arbetar så är sommarboken bra, man behöver inte uppﬁnna hjulet själv. Det
blir en kon>nuitet. Det händer något hos oss på sommaren.” Man upplever aH materialet är ﬁnt och
aH det är populärt bland barnen. De fyller sina påsar och lådor med böcker och kommer ﬂera gånger
under sommaren för aH låna om.
Genom Sommarbokens träﬀar ges också bibliotekarien möjlighet aH lära känna de deltagande barnen
på eH annat säH, mer personligt än när de 9ll exempel kommer med sin klass eller föräldrar och ska
låna en bänkbok för aH läsa i skolan. Det är vik9gt för biblioteket aH på olika säH nå ut och försöka
skapa rela9oner 9ll barn som inte vanligtvis besöker dem på fri9den.
Så här låter eH svar på frågan om varför de deltar: ”För aI det är eI superbra koncept där man
väcker läslust utan tvång. Locka barnen >ll biblioteket och göar roliga saker >llsammans så kommer
läsningen på köpet. Många skolor kör med tvång, aI de ska läsa eI visst antal böcker under
sommaren och det är så skönt aI höra föräldrar berömma oss för aI vi gör på eI annat säI som
lockar deras barn och aI det istället blir roligt aI läsa. Det vinner man på i längden.”
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Biblioteken recenserar Sommarboken

Glädjande nog är biblioteken mer nöjda med Sommarboken i år än 9digare. 57% ger projektet en 5:a.
Men det ﬁnns all9d mer aH utveckla. Det visar tydligt alla kommentarer som biblioteken tagit sig 9d
aH skriva ner. Många framför aH de är jäHenöjda med allt från årets material både i paketen och på
webben 9ll valet av ambassadör. ”Det blir mer och mer spännande för varje år.” De visar eH stort
engagemang och önskan om aH vara med och tycka 9ll för aH påverka hur Sommarboken kan utvecklas och bli bäHre.
Materialet: Det ﬁnns önskemål om aH de beställningsbara paketen ska förnyas och fyllas på med
annat som pennor, klistermärken med mera. Någon vill ha mer pyssel för utskri< och gärna lite mer
vuxet utryck på bilder och loggor. Medan någon annan saknar färg. ”Roligare material i gladare
sommarfärger. Lite roligare >pspromenader eller andra tävlingar”.
Det önskas mer åldersindelat material och aH det anpassas 9ll aH vara mer 9llgängligt för ﬂer barn
som 9ll exempel på ﬂer språk. Det önskas också en tydligare koppling 9ll läsning både i materialet och
temat.
Temat: Många tycker aH årets tema har varit jäHebra. ”Tycker det varit bra, kul och användbart och
skönt aI ha temat aI luta sig mot. Inspirerande.” Någon annan skriver aH det var svårt aH förklara
vad en portal var för de barn som kunde begränsat med svenska och tycker därför aH det är vik9gt
med tydliga teman eller genre som skräck, fantasy. Dessutom skulle man vilja ha temat 9digare, så
även materialet på hemsidan.
”Det är bra aI det är olika teman varje år. Men jag tycker kanske aI deIa med en metod varje år inte
är så bra – det räcker med eI tema.”
Metoden: Det är inte alla som håller med citatet ovan. Det är många som tagit 9ll sig årets metod
(skrivande) och utgåH från skrivande när de ha< träﬀar. Det har arrangerats många skrivarverkstäder
eller bara gjort enstaka skrivarövningar och skrivuppdrag.
Ambassadör: Väldigt posi9vt med en ambassadör och hens roll kan utvecklas, aH ta mer plats och
gärna besöka deltagande bibliotek. ”… Fler som Ylva Hällen som är så otroligt inspirerande.”
Digitalt: ”All>d tacksamt aI ni arbetar fram färdigt material, i form av >psrundor, pyssel osv, som vi
kan använda rakt av. Eter den här sommaren, kanske något mer för digitala plajormar?”
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E<er denna sommar med en pandemi aH ta hänsyn 9ll har ﬂera av biblioteken använt sig mer av
sociala medier och hemsidor eller i stort seH helt lagt ut sommarboken på webben istället för aH
arrangera fysiska träﬀar. För många har deHa varit eH bra säH aH ändå verka läsfrämjande. Men här
ﬁnns också vik9g kri9k mot vår egen hemsida som måste ses över. ”På webbsidan fungerade inte
all>d alla länkar, menylistor och spelet. …”
Na>onellt: E<ersom projektet är na9onellt e<erfrågas en ”vi som är med i sommarboken-känsla”, hur
skulle man kunna få fram och stärka den? Här kommer några förslag. ”Vore kul om man på något säI
kunde kommunicera mellan olika sommarboken gäng, typ skicka brev >ll varandra eller videohälsningar så aI sammanhanget blir tydligare för barnen. Skapa booktrailers >ll andra sommarboken
gäng, extra kul om det är långa avstånd mellan biblioteken, eller storstäder kontra mindre samhällen.
BeräIa för varandra hur deras sommarbokenupplevelse har varit.”
Allmänt: Det önskas aH förvaltningen ska anställa förfaHare som reser runt i Sverige på inbokade
träﬀar, eller 9ps på bra föreläsare som kan kopplas 9ll årets tema. Lite vägledning och 9ps kring hur
man kan lägga upp träﬀar och någon tycker projektet är luddigt och vill ha hjälp med aH förklara det
för sina kollegor.
”Tycker det är superlyxigt aI få eI färdigt koncept av idéer och uppslag varje år. Och barnen här i vår
kommun älskar Sommarboken. Det är all>d lika roligt när man förklarar aI de inte behöver lämna
>llbaka påsen eller väskan utan aI det är deras helt egna.”

Förbä.ringar och utveckling
Vad ly<s då fram när biblioteken rannsakar sig själva och sin egeninsats gällande Sommarboken på
det egna biblioteket? Jag kan se aH det handlar om tre områden som självklart på många säH går in i
varandra.
1. Rela=onsskapandet: Det är många som vill och ser aH de behöver utveckla barns delak9ghet
i det lokala bibliotekets upplägg av Sommarbokens. ”Vi skulle gärna jobba mer med aI involvera barn och unga i uiormandet av våra sommarbokenak>viteter >ll nästa år.” DeHa är av
yHersta vikt i synnerhet nu e<ersom Barnkonven9onen fak9skt blev svensk lag den 1 januari
2020 vilket innebär aH barn ska ha en chans aH påverka de sammanhang de ﬁnns och rör sig.
Vidare funderar biblioteken på hur de kan locka ﬂer barn 9ll Sommarboksträﬀarna och nå ut
med informa9onen. Det handlar förvisso om marknadsföring men även om aH bygga personliga rela9oner. Det är vik9gt aH biblioteken arbetar på aH synas och ﬁnnas på platser och
kanaler där barn beﬁnner sig.
2. Samverkan: Det ﬁnns en önskan om aH samarbeta mer med andra för aH utbyta erfarenheter, tankar och 9ll och med material. Det kan handla om aH man önskar en tätare kontakt
med andra kommunala verksamheter som skola, fri9ds och kulturskolan eller andra bibliotek.
Det kan även gälla samverkan och samsyn inom det egna biblioteket, i arbetslaget. ”… Större
engagemang från hela personalgruppen.”
3. Utveckling: Det handlar om aH växla upp genom aH ha ﬂer träﬀar, förbäHra innehållet på
träﬀarna, vara på ﬂer ställen i staden eller kommunen, tänka mer digitalt. Göra projektet mer
tydligt och synligt i kommunika9onen utåt och även inne i biblioteksrummet. För aH få 9ll
dessa förbäHringar krävs det mer och 9digare planering och förberedelser. ”Vi behöver planera inför det i god >d. Se >ll aI vi har resurser och personal i den mån det går aI genomföra… Bra aI boka in en inspiratör/förfaIare u>från, ifall det är möjligt.”
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Covid 19 och dess påverkan
Det ﬁnns exempel på bibliotek som fak9skt skriver aH deras arbete med Sommarboken inte har
påverkats av corona, vilket ju är förvånande då viruset har orsakat en så stor förändring i hela vårt
samhälle, för alla medborgare och på alla plan.
EH bibliotek ly<er hur de försökte komma i kontakt med fri9ds och locka 9ll samverkan med genomtänkta förslag på ak9viteter som de 9llsammans kunde samarbeta kring men ﬁck ingen respons:
”Personalen på fri>ds som vi samarbetar med var helt slutkörda och orkade inte ta >ll sig ens det
enklaste upplägget.”
En stor majoritet av biblioteken har mer eller mindre tvingats aH förhålla sig 9ll pandemin och
prioritera om och förändra sin version av Sommarboken 2020 på olika säH. Sen föröka planera och
planera u9från helt nya förutsäHningar.
”Vi har påverkats ganska mycket, först visste vi inte ens förrän ganska sent huruvida vi skulle ha öppet
biblioteket på sommaren, dvs vi visste inte ens om vi skulle planera in något. Några träﬀar har blivit
inställda pga regn, då alla ak>viteter hållits utomhus. Annars har det gåI ganska bra tycker jag, men
det är på eI säI lite bakvänt aI locka folk >ll biblioteket när man inte ska samlas många. … Men
man vill ju ge barnen något skoj på sommarlovet och aI de ska kunna komma >ll biblioteket!”
AH förlägga träﬀarna utomhus var en ny erfarenhet och kanske inte helt läH aH genomföra för vissa
bibliotek men aH dessutom behöva söka 9llstånd från polisen för aH vara i stadsparken var en ny
erfarenhet och krävde extra insatser.
”Vi har påverkats genom aI vi inte har kunnat vara inne och sedan behöva söka >llstånd för aI vara
på en särskild plats ute, gjorde aI vi kände oss låsta.”
Andra har valt eller tvingats förenkla träﬀarna, korta ner dem, varit i stora lokaler med avstånd, ha<
mindre grupper med föranmälan och begränsat antal deltagare. En kommentar:” Ja vi har arbetat
eAer riktlinjer aI inte vara för många för täI och informerat tydligt om smiIorisk och aI hålla
avstånd och aI inte närvara vid förkylningssymptom.” Allt för aH träﬀarna skulle vara så säkra som
möjligt och inte äventyra varken personalens eller barnens hälsa.
Begränsningarna av deltagandet och anmälan har tydligt leH 9ll aH främst barn med ak9va föräldrar
kommit med. På eH bibliotek gjorde de såhär: ”Vi har varit utomhus när vi kunnat och tänkt på avstånd. Vi har även haA en del ak>viteter som barnens kunnat göra hemifrån. Vi har aldrig haA så
många barn i Sommarboken som hämtat ut material.” När det inte gick aH ses fysiskt var det många
bibliotek som istället valde aH arbeta med Sommarboken digitalt. ”På grund av viruset valde vi aI
inte ha några fysiska träﬀar i år. Vi ﬁck istället tänka om och arbeta med Sommarboken digitalt, på eI
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enkelt och långsik>gt säI som rullar på när ansvarig gick på semester. Vi skapade eI grundutbud på
vår hemsida med >ps, idéer och tävlingar osv.”
På andra bibliotek skapades krea9va och spännande ﬁlmer med Genom portalen-tema och ﬁlmade
samtal med bok9ps där barnen bjöds in 9ll aH interagera på olika säH. Dessa ﬁlmer spreds via
bibliotekets hemsida och sociala medier.
Men det har varit svårt aH nå ut med marknadsföringen e<ersom kontakten med skolan bröts i våras
och det inte gick aH personligen informera i klasserna. Det ﬁck i många fall bli den digitala vägen och
då är det mycket svårare aH nå barnen direkt e<ersom sociala medier har åldersgränser och GDPR
har försvårat arbetet med listor över barnens mailadresser.

Sammanfa.ning och analys
I år var det cirka 194 bibliotek som deltog i Sommarboken och det beställdes och skickades ut färre
antal paket än 2019. Minskningen kan bero på kommunernas allt mer ansträngda ekonomi och aH
sista datum för beställningar ﬂyHades fram, då det krävdes mer 9d 9ll 9llverkning och leverans.
Under sommaren 2020 påverkades i stort seH alla bibliotek i Sverige av covid-19. Självklart påverkades även Sommarboken, då många bibliotek drog ner på eller ställde in alla sina fysiska träﬀar.
Några valde aH istället förmedla allt siH läsfrämjande arbete via digitala kanaler. Andra delade ut
läsfrämjande material under hela sommaren eller vid bestämda 9der då det var drop in eller så var
det framlagt med instruk9oner för barnen på barnavdelningen.
Finns exempel på bibliotek där barn via hemsidan kunde beställa sin sommarläsning och få den i
nedlagd Sommarbokpåsar för avhämtning. De hade även utökad service 9ll barn i eller med familjemedlemmar i riskgrupp genom aH de kunde beställa böcker som packades och sen levererades hem
9ll barnet och senare hämtades upp.
Men de som valde aH ändå ha träﬀar inomhus införde begränsningar som föranmälan, fast antal
barn, stor lokal och avstånd. AH istället förlägga träﬀarna utomhus var i vissa fall läHare, förutom när
de skulle visa annat än fysiska böcker dessutom kunde vädret ställa 9ll det.
De nya formerna för träﬀar visade sig locka och få med andra barn än de som vanligtvis kom 9ll
arrangemangen inne på biblioteket. Men de ﬂesta deltagarna var ändå ﬂickor med biblioteksvana,
stort läskapital och med ak9va biblioteksbesökande föräldrar.
Biblioteken uHrycker en större medvetenhet kring vikten av aH barn får möjlighet aH delta i planeringen av Sommarboken men i år har inte förutsäHningarna varit de bästa e<ersom de kontaktvägar
som man vanligtvis ha< med barn varit begränsade och i vissa fall stängda.
Genom samarbete med skola, fri9ds och andra verksamheter brukar biblioteken nå ut med informa9on om Sommarboken 9ll i stort seH alla barn i närområdet eller kommunen men i år fungerade inte
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dessa vägar. Skola och fri9ds var stängda för besökare även föreningar och i stort seH all annan
verksamhet för barn mellan 8 - 12 år låg nere under våren och sommaren.
Trots aH inbjudningar skickades via digitala kanaler och mail eller aﬃscherades var det svårt aH nå ut
9ll barnen utan personliga besök. På några bibliotek kom barnen ändå, e<ersom Sommarboken var
en så etablerad verksamhet aH de förväntade sig aH den skulle pågå som vanligt.
När allt släcktes ner på grund av pandemin blev barnen de stora förlorarna. Det blev en lång sommar
med hemester och få ak9viteter då de kanske inte nåHs informa9on om aH viss verksamhet pågick
eller inte visste hur de skulle ta reda på det.
Temat 2020 var Genom portalen vilket avspeglade sig i allt: materialet, allt på hemsidan och självklart
den bok9psaﬃsch som togs fram. E<ersom 9derna så krävde, arbetade vi fram mer digitalt material
på hemsidan 9ll exempel så låg årets två frågepromenader på hemsidan vilket innebar aH barnen
kunde gå in och svara på dem hemifrån.
Enkäten visade aH i stort seH alla bibliotek går in och hämtar material från sommarboken.se. Då
handlar det om loggor, olika aﬃscher och frågepromenader.
Årets metod var skrivande vilket ini9alt låg 9ll grund för upplägg och planering av årets inspira9onsdagar. Vi lyckades genomföra två av tre utbildningsdagar. Den tredje dagen gjorde föreläsaren, en
poetry slam-poet, om 9ll ﬁlmer med skrivövningar och 9ps som riktade sig 9ll bibliotekarierna.
Filmerna skickades ut och låg sen på hemsidan.
Även i år satsade på aH engagera en talesperson för Sommarboken. Valet föll på Ylva Hällen, fantasyförfaHare, pysslare och barntv-personlighet. Ylva gjorde fem ﬁlmer u9från olika teman som riktade sig
9ll barnens. Dessa ﬁlmer fanns också på hemsidan för fri nedladdning och användes ﬂi9gt av biblioteken som del i deras marknadsföring via sociala medier under våren och sommaren. Men de visades
även som inspira9onsﬁlmer på sommarens träﬀar.
Som 9digare år hade vi eH samarbeta med MTM som ly<e fram Sommarboken på sin hemsida och
såg de 9ll aH alla böcker på vår bok9psaﬃsch fanns inlästa och nedladdningsbara.
Många av biblioteken uHrycker aH de är väldigt nöjda med årets material och har 9ps om hur det kan
utvecklas 9ll nästa år. De ger oss, Förvaltningen för kulturutveckling, eH högt betyg. 57% menar aH vi
är värda en femma och 40% en fyra.
Deras tankar kring sin självinsats färgas starkt av corona och kan delas in under tre rubriker som visar
på vad de vill öka eller växla upp under nästa år: rela9onsskapandet, samverkan, utvecklingen av
Sommarboken lokalt.
Hur Sommarboken kommer aH se ut nästa år vet ingen idag men om vi även i fortsäHningen måste
förhålla oss 9ll eH virus behöver biblioteken verkligen fundera på hur de trots allt kan arrangera
Sommarboksträﬀar. Det ligger i deras läsfrämjande uppdrag aH prioritera barn och unga och blir det
en pandemisommar 9ll behöver de/vi tänka på och rusta oss inför den för barnens skull.

”ÄLSKAR SOMMARBOKEN! 😊 ”
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