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Malmö Stadsbibliotek ingår i ett nationellt samarbete som arbetar med att skapa 
redaktionellt innehåll för barn i bibliotekens digitala kanaler. Till årsskiftet presenteras 
appen med arbetsnamnet Barnens boktipsare som ska göra det möjligt för barn i 
åldrarna 6-12 år att hitta en bra bok och komma vidare i sin läsning på egen hand. 
 
Syftet med New York-resan var att lära oss mer om och inspireras av liknande 
projekt med barn som målgrupp. Det bästa biblioteksexemplet på digitala tjänster för 
barn som vi kunde hitta var New Yorkbibliotekens gemensamma program Summer 
Reading som motsvarar sommarboken hos de svenska biblioteken. 
 
Vi ville besöka New York Public Library (NYPL) och Brooklyn Public Library (BPL) 
som har byggt en separat sajt för Summer Reading och titta närmare på hur de 
jobbat med sajten och sina på användare. Vilka prioriteringar gör man och hur når 
man nya grupper? Hur använder barnen sajten och hur har man har tänkt i sin 
digitala strategi för att utveckla barnen som läsare? 
Vi träffade också Flightpath, den webbyrå som byggde den nya summer 
readingsajten åt NYPL för att prata om vad som är viktigt när man designar för barn. 
 

Kort fakta om biblioteken 
New York Public Library 

Antal årliga besök: 17, 6 miljoner 
Årlig cirkulation 24,7 miljoner 
Största språkgrupperna: spanska, ryska och kinesiska 
Antalet årliga program: 67.000 
Webbplatsbesök: 32,7 miljoner 
 
New York Public Library är landets största offentliga bibliotek med cirka 88 filialer 
över hela Bronx, Manhattan och Staten Island, inklusive fyra vetenskapliga 
forskningscentrum. 
 
För mer info: 
https://www.nypl.org/sites/default/files/Fact%20Sheet0109%20V3_0126.pdf 
 



Entréhallen i New York Public Library. Foto: Jenny Funestad 

 

 

 

 
 

Brooklyn Public Library 
Antal årliga besök: 1 miljon 
Årlig cirkulation: 15,5 miljoner 
Största språkgrupperna: kinesiska, spanska, ryska och franska 
Antalet årliga program: 45.000 med mer än 900.000 deltagare 
 
Brooklyn Public Library (BPL) är ett oberoende bibliotekssystem för de 2,5 miljoner 
invånare som bor i Brooklyn varav 1 miljon av dessa är innehavare av lånekort. Det 
är det femte största bibliotekssystemet i USA med cirka 60 filialer. 
För mer info: https://bpl.brooklynpubliclibrary.org/standup/pdf/aboutthelibrary.pdf 



 
De magnifika entrédörrarna på Brooklyn Public Library. Foto: Jenny Funestad 
 

 

 

 



Summer Reading Challenge 
Summer Reading har funnits i USA i över 100 år och 95% av folkbiblioteken har 
någon sorts sommarläsningsverksamhet för barn och unga. 
 
New York Public Library (Manhattan, Bronx och Staten Island), Queens Library och 
Brooklyn Public Library samarbetar kring Summer reading. 
Biblioteken har också privata sponsorer som HSBC Bank och New York Yankees. 
 
Summer Reading riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år och det går att delta 
både på sitt lokala bibliotek och på de olika bibliotekssajterna som skapats specifikt 
för Summer Reading. 
 
Varje år tar bibliotekarier från olika bibliotek fram en nationell boklista som inspiration 
inför sommarläsningen. Man försöker få ett djup och en bredd bland titlarna men 
viktigast är att de ska finnas tillgängliga i pocket och att de ska finnas för inköp i stora 
volymer så att alla bibliotek ska kunna ha dem tillgängliga under sommaren. 
 
Årets läslista finns här: 
http://cdn-
prod.www.aws.nypl.org/sites/default/files/Kids%20Book%20List%20and%20Calendar
%20Log.pdf 
 
Samma grupp tar också fram ett tema med en tillhörande grafisk profil. Årets tema 
var hjältar (Every hero has a story) och det är upp till varje bibliotek hur man vill tolka 
temat och det är det är också fritt fram att byta ut grafiken om man vill skapa en 
egen. 
Allt informationsmaterial finns på både engelska och spanska. Läslistan innehåller 
också titlar på båda språken. 
 

New York Public Library (NYPL) 
 
 
Summer Reading pågår från juni till augusti men eftersom skolorna först slutar mot 
slutet av juni börjar barnen oftast inte delta i Summer Reading förrän i början av juli. 
Sommarläsningen inleds med en fest på biblioteken i början av juni. 
 
Barn som deltar i Summer Reading kan anmäla sig genom att fylla i en blankett på 
sitt lokala bibliotek men det går också bra att delta online på sajten. Man måste inte 
ange lånekortsnummer för att vara med. 



 
Anna Taylor. Koordinator för Summer Reading Challenge på NYPL. Foto: Jenny Funestad 
 
I årets upplaga av Summer Reading har man frångått tanken på att barn ska läsa ett 
visst antal böcker eller speciella titlar utan istället vill man fokusera på att få barn och 
ungdomar att läsa en viss tid varje dag. Det viktigaste är att barnen läser och hittar 
sin läslust. Om det sedan är en webbsajt, en serietidning eller en av de 
rekommenderade titlarna från bibliotekariernas läslista spelar mindre roll. Målet är att 
barnen läser 20 minuter om dagen. Man ville också komma bort från 
tävlingsmomentet som var en stor del av den tidigare verksamheten och som låg till 



grund för sajtens struktur. Det allra viktigaste i årets upplaga av Summer Reading var 
att leda in barnen i ett läsande och på så sätt bygga upp en tidig läsvana. 
Det material som delas ut till barnen som deltar i Summer Reading innehåller förutom 
lästips en kalender för sommarmånaderna där barnet kan kryssa för vilka dagar de 
har läst i 20 minuter. 
 
New York Public Library har tidigare använt en sajt som bygger på Bibliocommons 
system som också används för de övriga bibliotekswebbsidorna och 
bibliotekskatalogen. Den sajten upplevdes dock som svårmanövrerad och den gick 
inte heller att använda för att mäta läsning i tid istället för i antal titlar, något som var 
en viktig del av årets Summer Reading. Därför beslutade man sig för att bygga en 
helt ny separat sajt med hjälp av webbbyrån Flightpath. 
Sajten skulle vara enkel att använda, responsiv och open source. Den byggdes både 
som webbsida och app för Iphone och Android.  
Tidsloggningen är en av de viktigaste funktionerna på sajten. Barnen kan också 
spara de titlar de har läst. 
 

 
 
Tyvärr var det ont om tid när sajten skulle byggas och den fick därför innehålla enbart 
de allra viktigaste elementen. Enligt teamet på Flightpath hade man gärna sett att det 
hade funnits utrymme för barnen att skapa egna avatarer, något som utvecklarna tror 
är viktigt för barnen. 
För att förenkla registreringsprocessen valdes identifiering  via lånekort bort. Detta 
innebär dock att det är svårt att få ut användbar statistik ur sajten. 
Till nästa år vill man att sajten och det tryckta kringmaterialet ska innehålla mer 
instruktioner för hur sajten kan användas för Summer Reading Challenge. 
Eftersom sajten byggdes under stor tidspress var det inte säkert att skulle bli färdig till 
starten av årets upplaga av Summer Reading. Därför finns det ingen information om 
webbplatsen eller instruktion för hur den ska användas i det tryckta materialet som 
delats ut på skolor och lokala bibliotek. Detta kan vara en av anledningarna till att det 
digitala deltagandet i Summer Reading har minskat med 80 %.  På samma tid har 
deltagandet på de fysiska biblioteken mer är fördubblats. 



 
 
Brooklyn 
 
 
I Brooklyn har man valt att använda hjältetemat med fokus på verkliga hjältar som 
brandmän, läkare och bibliotekarier. Via en spelplan som delas ut på biblioteken 
slussas barnen vidare i sin läsning på ett lekfullt och inspirerande sätt. Varje aktivitet 
ger ett klistermärke och i slutet av sommaren får barnet ett superhjältecertifikat och 
en chans att vinna ett personligt bokpaket. 
 
Brooklyn använder den gamla Summer Reading-sajten som byggts i samarbete med 
Bibliocommons. Där kan barnen skapa ett konto och välja avatar. Bibliotekarierna 
kan skapa utmaningar och barnen får badges när de har fullgjort ett uppdrag. 
Under de senare åren har man upplevt att barnen inte har varit så intresserade av 
systemet med digitala badges. Vi träffade Ellen Halliday som arbetat med Summer 
reading de senaste åren och hennes tolkning var att systemet med badges är vanligt 
inom scouterna och att amerikanska barn inte är så aktiva inom scoutrörelsen som 
tidigare och därför inte känner igen systemet. 
 
Brooklyn har ett avtal med Bibliocommons som gör att den gamla sajten fortfarande 
används till skillnad från NYPL och Queens. Nästa sommar planerar man att 
använda en annan webbplats. Den nuvarande sajten upplevs som tungarbetad för 
personalen. Det är svårt att få ut rapporter över användande och eftersom den 
bygger på ett belöningssystem som inte känns igen och uppskattas av barnen finns  
ett behov av att bygga något nytt. 
 
 

 
 
Studieresan till New York har gett oss mängder av inspiration och vi har lärt oss 
mycket om barns läsning och digitala användarvanor. 



En tydlig reflektion som vi gjorde efter att ha träffat representanterna från NYPL och 
BPL är att man främst riktar sig till de som redan är vana biblioteksanvändare och att 
stort fokus ligger på det fysiska mötet i själva biblioteket. Trots att mycket arbete och 
stora pengar läggs på att bygga digitala miljöer är barnbibliotekariernas främsta 
arbetsplats det fysiska biblioteket. Ansvaret att nå ut till nya målgrupper ligger helt 
hos de lokala filialbiblioteken, något som känns ganska omodernt i relation till hur vi 
arbetar i Sverige. Syftet med de digitala produkterna är inte heller primärt att vidga 
användandet utan ses mer som en kanal till de redan biblioteksvana användarna. 
 
En slutsats som vi gör är att det är viktigt att sammankoppla den fysiska och den 
digitala verksamheten för att få en bättre helhetsupplevelse. Det är också viktigt att 
skapa produkter där barnen involveras i processen och känner igen sig i resultatet. 
 

 
 
Vi tycker det är väldigt tilltalande att man släpper 
tävlingsmomentet i Summer Reading Challenge och i stället 
fokuserar på den faktiska läsningen, som egentligen kan vara 
vad som helst. Det viktiga är inte vad barnen läser utan att de 
läser för att de tycker det är kul! 
 
 
Jenny Funestad, barnwebbredaktör och Nanna Ekman, 
digital redaktör på Malmö Stadsbibliotek 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

	


