
Rum för lust-
fyllt läsande

Bibliotek TioTretton i Stockholm er-
bjuder både bokade klassbesök och 
öppen verksamhet. Kreativ möblering 
och kravlös pedagogik väcker läslus-
ten hos besökarna. Dessutom är alla 
vuxna portförbjudna!

Eleverna i årskurs 4 från Fria Maria 
barnskola gör stora ögon i entrén till 
bibliotek TioTretton, ivriga att komma 
in. Lokalerna består av tre stora rum 
som hänger samman, men som bildar 
egna enheter. Längs väggarna finns vita 
bokhyllor som får de färgglada bok-
ryggarna att lysa lockande i skenet från 
takets spotlights. På golvet ligger hel-
täckningsmattor, men även grupper av 
liggmöbler och jättelika, mjuka kuddar. 

Bibliotekspedagog Natalia Tapia 
Pardo hälsar välkommen och förklarar 
vänligt men bestämt att alla lärare måste 

På TioTretton kan besökarna så ett frö 
ur ”Fröbiblioteket” – och adoptera hem 
en uppdriven planta som någon annan 
sått.



stanna utanför – och barnen ler belåtet. 
Efter att Natalia berättat om TioTrettons 
få men tydliga regler – att inte springa 
eller hoppa och att hålla en låg ljudvo-
lym – får barnen själva upptäcka rum-
met precis som de själva önskar. 

– Kom, vi kollar in skräckrummet! 
viskar någon. 

– Nej, jag vill rita manga!
Snart är elevgruppen utspridd i loka-

len. Några vill spela Finns i sjön med 
kortleken som har gigantiska spelkort, 
andra lägger sig i kuddhavet med en tra-
ve Kamratposten-tidningar, åter andra 
sätter igång och tovar hjärtan av ull. 

Natalia Tapia Pardo finns till hands 
och guidar bland böckerna i hyllorna 
och ger gärna boktips. En elev berättar 
att hon älskat Warriors-serien av Erin 
Hunter och vill ha något liknande.

– Hmm… säger Natalia. Då tycker 
jag du ska prova… 

Avdramatisera biblioteket
Amanda Stenberg är också biblioteks-
pedagog på TioTretton och en av dem 
som var med och grundade biblioteket 
år 2011. 

– På TioTretton handlar allt om 
kombinationen av rummet och perso-
nalens sätt att arbeta, berättar hon. Vi 
vill avdramatisera biblioteket som plats, 
barnen ska vara användare och inte 
betraktare. 

Det här är TioTretton
• Ett bibliotek för alla mellan 10 och 13 år. Beläget 

i Kulturhuset på Sergels torg i Stockholm, 
men tillhör Stockholms stadsbibliotek. 
TioTretton är barnens egen fristad, där 
inga vuxna får komma in. Man tar emot 
skolbesök på förmiddagar och har öp-
pen verksamhet på eftermiddagar.

• TioTretton har ett stort bokbestånd, inde-
lat i genrer som skräck, fantasy, livet & döden, 
humor och manga. 

• Förutom att läsa erbjuds besökarna möjlighet 
att exempelvis pyssla, teckna, spela brädspel, 
skapa med återbruk och odla grönsaker. I en 
”picknick-hörna” bjuds ibland på fika eller 
popcorn, och här får barnen också äta medhavd 
matsäck.

! 

Tova en boll… … återbruka en 
konservburk…

… eller läs i ”korven”, som är en 
mjuk, platsbyggd liggmöbel.



3 tips
från Amanda

Amanda Stenberg är littera-
turvetare och bibliotekspe-
dagog på TioTretton. Hon 
sitter också sedan flera år i 
Augustprisets jury för barn- 

och ungdomslitteratur.
 

1. Möblera längs med sidorna i 
biblioteksrummet. Det ger perso-
nalen överblick, utan att besökar-
na behöver känna sig kontrollera-
de. Undvik höga hyllor och annat 
som kan skapa avskilda utrym-
men och prång. 

2. Att berätta för barn hur nyttigt det 
är att läsa är ingen bra ”säljpitch”. 
Filtrera inte dina läsrekommenda-
tioner genom ett pedagogiskt ras-
ter, utan försök utgå från barnets 
egna intressen och referenser. 
Det kräver att du också intresse-
rar dig för andra delar av deras 
medievärld, såsom dataspel och 
tv-serier.

3. Försök ge varje besökare tid och 
signalera att samtalet är viktigt 
för dig. ”Vi ska förstås aldrig ka-
tegorisera viss litteratur som bra 
eller dålig, men var inte rädd för 
att vara personlig och berätta vad 
du själv gillar. Barn uppskattar 
ärlighet!”

På TioTretton finns böcker tillgäng-
liga överallt. Hängande i snören från 
taket och i opretentiösa högar på golvet. 
Intill en av kuddgrupperna ligger en 
stor trave faktaböcker om puberteten, 
kroppen och knoppen, lätt åtkomliga för 
”spontan” bläddring av besökare som 
kanske inte vågar fråga personalen. 

Viktigt att dela i genrer
Genreindelning är viktigt på ett bibli-
otek för barn, menar Amanda Stenberg. 
Alla ska kunna navigera, även utan 
förkunskaper. 

– Det är ovanligt att våra besökare 
lägger författarnamn på minnet. Det 
underlättar därför att de kan gå direkt 
till exempelvis skräckhyllan. Vi försö-
ker också vara flexibla när vi gör våra 
genrer. Just nu fungerar ”dystopi” bra, 
men det kan snabbt förändras.

– Det kan vara roligt med snygga 
displayhyllor ibland, men risken är att 
de signalerar butik snarare än bibliotek 
och därmed skapar distans: ”Får jag 
verkligen ta den där boken…?”. Här 
ska läsning vara mysig, tillgänglig och 
avslappnad. Vilket förstås inte betyder 
att pedagogiken ska vara oseriös. 

– Bord och stolar är inte så sköna att 
läsa vid, fortsätter Amanda Stenberg. 
Hos oss kommer barnen gärna och läg-
ger sig bland kuddarna det första de gör, 
därför ser vi till att böckerna finns nära, 

3 
tips

Bibliotekspedago-
gen Natalia Tapia 
Pardo pratar fan-
tasyböcker med en 
besökare.

Vid rit- och 
pysselbordet 
finns gott om 
handböcker för 
inspiration. 



till exempel hängande i snören 
från taket. Barn gör sällan som 
vuxna och går till bokhyllan 
först.

Berättelser ledord
Berättelser är i vid bemärkelse 
det överordnade ledordet på 
TioTretton. 

– Att samtala över ett mel-
lanmål, att skapa med händerna 
och att odla eller pyssla är också del av en 
berättelse. Vi vill ge barnen förtroende för 
biblioteket som plats, en miljö där de kan 
känna sig trygga och våga prova nya saker. 
Desto större chans att de också hittar till 
läsningen så småningom. Det ska inte fin-
nas någon hierarki i sättet man vill uttrycka 
sig på.

Amanda Stenberg kan ge många 
exempel på läsovana besökare 
som med tiden blivit riktiga bok-
slukare.  

– Vissa som kommer hit de 
första gångerna behöver bara ligga 
och vila och titta ut genom fönst-
ret i några timmar. De kanske har 
upplevelser av väldigt kravfylld 
läsning bakom sig. Men vi ser att 
de ofta hittar en egen väg till läs-

ningen när de får ta det i sin egen takt. 

En timme går snabbt och det är få av 
eleverna från Fria Maria som vill lämna 
TioTretton och återvända till skolan, trots 
att det är hög tid för lunch. De flesta har 
hittat minst en bok de vill låna hem. Några 

har fyllt hela ryggsäck-
en och Natalia Tapia 
Pardo har fullt upp 
att hjälpa dem som 

glömt koden till 
sitt bibliotek-

skort. 
– Jag 

kommer 
tillbaka 
själv i mor-
gon! utropar 
någon och får 
snabbt löfte 
om flera 
medföljare. 

Amanda Stenberg

“Finns i sjön” med jätte-
stora spelkort.

I Skräckrummet finns en 
egen hylla för den populä-
ra Pax-serien. 


