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Inledning 

 
Syftet med projektet ”DOFF – På barns och ungdomars villkor III” har varit att fånga upp några av de 

nya idéer som kom fram i det tidigare Hissa segel-projektet (se rapporten Hissa segel och bygga 

vindskydd, 2005) och gå vidare med dem vid sidan av en seminarieserie och nätverksbyggande inom 

vissa områden. Målet har varit att fördjupa och föra utvecklingsarbetet framåt på folkbibliotekens 

barn- och ungdomsavdelningar utifrån de av Svensk Biblioteksförening 2003 antagna 

rekommendationerna för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet På barns och ungdomars 

villkor samt de erfarenheter som har gjorts i de tidigare projekten.  

 

Projektet har pågått från hösten 2005 t.o.m. hösten 2006 och genomförts av de sju 

barnbibliotekskonsulenterna i Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands 

och Örebro län tillsammans. Regionbibliotek Stockholm har varit projektägare.  

 

Projektet har bestått av flera delar: 

- En seminarieserie med inriktning på omvärldsbevakning, ett seminarium per termin. 

- Bildande av nätverk i inom tre aktuella områden, Mångfald, Biblioteket som rum, Små barn 0 

– 36 månader. (Ett planerat nätverk om biblioteksplaner kom av olika anledningar inte till 

stånd.)  

- Utveckling av ett symbolsystem för bokuppställningen i biblioteket och en ny terminologi för 

klassifikationssystemet anpassad för barn. 

- En kunskapsöversikt över forskning inom barn- och ungdomsbiblioteksområdet med 

inriktning på svensk, nordisk och engelskspråkig forskning, uppsatser, artiklar och rapporter. 

 

Regionbibliotek Stockholm beviljades bidrag från Kulturrådet för två av delprojekten, 

kunskapsöversikten och utveckling av ett symbolsystem och nya termer. Projektet har genomförts 

enligt planerna men med en viss försening. Det skulle ha varit avslutat vid årsskiftet 2006/2007 men 

pågick även under våren 2007. Rapporten har av olika anledningar tyvärr också blivit försenad.  

 

Den tryckta kunskapsöversikten, Studier av barn- och ungdomsbibliotek, författad av Kerstin Rydsjö 

och AnnaCarin Elf vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan vid 

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, utgavs av Regionbibliotek Stockholm våren 2007. Den 

kan beställas från Regionbibliotek Stockholm, regionbiblioteket@stockholm.se .  

 

Vi vill tacka Kulturrådet som gjorde detta projekt möjligt och Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf, som 

har lagt ner ett gediget och omfattande arbete på kunskapsöversikten. Vi tackar också alla de 

barnbibliotekarier som har deltagit aktivt i projektets olika arrangemang och som har bidragit med 

listor över genrer och ämnesindelningar och lämnat synpunkter på de olika förslagen till symboler och 

nya termer för huvudavdelningarna i klassifikationssystemet. Ett särskilt tack riktas till den 

arbetsgrupp bland konsulenterna som utarbetade symboler och termer, vilket visade sig vara ett större 

och svårare arbete än vi hade räknat med.  

 

Stockholm i november 2010  

 

Karin Blomqvist, Gotlands Läns Bibliotek   

Christine Wennerholm, Bibliotek Gävleborg 

Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm    

Karin Zetterberg, Länsbibliotek Sörmland 

Solveig Hedenström, Länsbibliotek Uppsala   

Christina Stenberg, Länsbibliotek Västmanland 

Sylvia Blomberg Länsbiblioteket i Örebro län 

 

 

 

mailto:regionbiblioteket@stockholm.se


3 

 

Kunskapsöversikten 
 

I samband med de olika utvecklingsprojekt som konsulenterna vid länsbiblioteken i 

Mellansverige har bedrivit, har det blivit tydligt att det har saknats en forskningsöversikt över 

forskning över barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet. Ingen, inte ens forskarna och lärarna 

vid utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap, har haft någon överblick över 

vilken forskning som finns inom området. 

 

Kulturrådet beviljade bidrag till en forskningsöversikt och Regionbibliotek Stockholm gav 

uppdraget till Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid 

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Universitetsadjunkterna Kerstin Rydsjö och 

AnnaCarin Elf författade översikten. Syftet var att höja kompetensen hos den personal som 

arbetar med barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet genom att ge den en teoretisk bakgrund 

och möjlighet att sätta in sitt eget arbete i ett ämnesmässigt sammanhang utanför det lokala 

och regionala.  

 

Uppdraget innebar att göra en forskningsöversikt över forskning från ca 1990 och framåt 

inom barn- och ungdomsbiblioteksområdet i Sverige med utblickar mot de övriga nordiska 

länderna samt Storbritannien och USA. Det visade sig dock snart att forskningen var mycket 

liten och att det t.ex. inte fanns en enda svensk avhandling i ämnet. Inriktningen på översikten 

ändrades därför i samråd med uppdragsgivaren till att gälla en kunskapsöversikt över ett brett 

material av i första hand magisteruppsatser och andra undersökningar och rapporter. 

Avhandlingar och annan forskning inom näraliggande områden som innehåller relevant 

kunskap om barnbibliotek har också tagits med.  

 

Resultatet har blivit Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt, enligt vår 

mening en intressant, tematisk sammanställning som ger en god bild av kunskapsläget inom 

barn- och ungdomsbiblioteksområdet. Även om de flesta av de studier som redovisas är 

begränsade, ger de sammantaget en god belysning av många områden.  

 

Vinsten med översikten är bl.a. i att 

 man kan se mönster som inte framträder vid läsningen av enstaka rapporter och 

uppsatser 

 orienteringen i materialet underlättas av tematiseringen 

 kompetensen kan förbättras has barnbibliotekspersonalen när man lättare kan 

tillgodogöra sig tidigare undersökningar och erfarenheter 

 sammanfattningarna ger synpunkter på verksamheten som kan användas i 

utvecklingsarbetet 

 man kan se vilka områden som är undersökta och därmed också vad som saknas och 

att  

 nya intressanta frågor har väckts för kommande forskning.  

 

Den sista punkten är inte minst viktig: Kunskapsöversikten visar tydligt bristen på forskning 

inom området, vilket understryker behovet av forskningssatsningar på nationell nivå.  

Författarna pekar också på behovet av en översikt över forskning inom områden som ligger 

utanför biblioteks- och informationsvetenskapen men som är relevant för området. Det kan 

gälla teorier inom aktuell barndomsforskning men också barnbiblioteket i relation till 

utbildnings- och kulturområdena.  
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Seminarier med omvärldsorientering  
 

Inledning 

En av de metoder vi valt i projektet DOFF för att fördjupa och föra utvecklingsarbetet vidare 

är att arbeta med omvärldsseminarier. Inom alla professioner måste man ständigt uppdatera 

sin kunskap. Detta gäller inte minst barnbibliotekarier, eftersom barns och ungdomars villkor 

snabbt förändras. Det mesta som händer i samhället påverkar barn på ett eller annat sätt 

eftersom de är utlämnade åt vuxna och beroende av de villkor som vuxna skapar åt dem. 

Förutom det som kan tyckas vara självklara kunskapsområden för en barnbibliotekarie såsom 

barn- och ungdomslitteratur, de senaste rönen inom barn- och ungdomspsykologi samt barn 

och ungdomars medie- och fritidsvanor finns mycket annat en barnbibliotekarie bör ha 

kunskap om för att utveckla sin verksamhet. 

 

Även om denna kunskap naturligtvis finns tillgänglig i tidningsartiklar, forskningsrapporter 

och utredningar av olika slag tror vi att det är viktigt att med hjälp av framstående föreläsare 

rikta bibliotekariernas blick mot olika områden som kan berika arbetet. Vi har också goda 

erfarenheter från det tidigare projektet ”Hissa segel och bygga vindskydd” där utvärderingen 

visade att omvärldsseminarierna var mycket uppskattade.  

 

Inom ramen för DOFF har en kunskapsöversikt tagits fram som beskrivits tidigare i rapporten. 

Syftet med den är att tillgängliggöra innehållet i de olika uppsatser och rapporter som skrivits 

om barnbiblioteksarbete under tiden från ca 1990 fram till 2006 då översikten slutfördes. 

Även om barnbiblioteksarbetet är i fokus ger den också omvärldskunskap inom flera områden 

särskilt om man tar del av de refererade uppsatserna. I avvaktan på kunskapsöversikten 

sammanställde vi en litteraturlista som lästips.  

 

Struktur  

I enlighet med den plan vi gjort upp hade vi ett seminarium per termin men lade också till ett 

avslutande seminarium för redovisning, framtidstankar och festligheter, summa summarum 

fyra seminarier. 

 

Några principer gällde för seminarierna. Huvudtemat skulle få minst en rejäl teoretisk 

föreläsning på två timmar. Vid varje tillfälle skulle det också vara någon eller några mer 

praktiskt inriktade presentationer då vi lyfte fram inspirerande personer som kunde berätta om 

viktig verksamhet inom något område. Ett genomgående inslag var information om och 

redovisning av hur långt vi kommit med olika delar av projektet.  

 

Samtliga seminarier ägde rum i Stockholm enbart av anledningen att det är den plats som har 

de bästa kommunikationerna till alla kommuner i våra län. Vi valde olika platser i Stockholm 

och i något fall kombinerades seminariedagen med studiebesök. Seminariedagarna lockade i 

genomsnitt ett sjuttiotal deltagare. 

 

Teman 

Vilka teman som var aktuella för seminarierna styrdes av vad som var relevant och aktuellt 

just då seminariet skulle äga rum. Styrgruppen utgick ifrån egna erfarenheter, de föreläsare vi 

hört i olika sammanhang och fått rekommenderade. En avgörande faktor var att 

huvudföreläsaren skulle vara en i alla avseenden god föreläsare med stor förmåga att 

inspirera. Vi bestämde till att börja med endast tema för det första seminariet för att ge de 

deltagande bibliotekarierna en möjlighet att ha inflytande över de följande seminarierna.  
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Tema: Genus 

Första seminariet ägde rum i september 2005 och hade genus som tema. Professorn i 

litteraturvetenskap med genusinriktning vid Södertörns högskola Ebba Witt-Brattström var 

huvudföreläsare och talade under rubriken ”Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia? 

Motståndsstrategier och genus i svensk kvinnoforskning”. Witt-Brattström lade en gedigen 

historisk grund för eftermiddagens föreläsning av professorn i litteraturvetenskap vid Uppsala 

universitet Lena Kåreland ”Kavat eller modig. Genusperspektiv på barn- och 

ungdomslitteratur”. Lena Kåreland uppehöll sig främst vid genusperspektivet i nyutkomna 

böcker för små barn men hänvisade också till annan forskning refererad i den rykande färska 

boken Modig och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola som 

hon redigerat. Bland annat kom Kåreland in på pojkars läsning och genusimpregnerade 

bokval. Under dagen initierades de tre nätverksgrupper som skulle fungera under projektets 

gång och deltagarna hade ett första kort möte i respektive grupp som leddes av en eller två 

konsulenter. Deltagarna kunde välja att delta i en visning av det nya Södertörns 

högskolebibliotek vilket uppskattades.  

 

Tema: Mångfald  

I januari 2006, det år som av regeringen proklamerats som mångkulturår, hade vi ett 

seminarium på samma tema. Det inleddes av doktoranden i etnologi vid Södertörns högskola 

René León. ”Om vikten av interkulturella processer i dagens Sverige” hette hans föreläsning. 

León har tidigare arbetat på Mångkulturellt centrum och med projektet ”Lärande bland 

ungdomar i mångkulturell miljö”. 

 

Under mångfaldsdagen genomfördes värderingsövningar som leddes av Maria Hansson från 

organisationen MOD, Mångfald och Dialog som ägs av studieförbunden Sensus och Bilda. 

MOD startades på 80-talet för att bearbeta diskriminering och deltagarna på seminariedagen 

fick med sig hem en handgriplig metod för hur man kan ta upp diskriminering i olika grupper. 

De fick också kunskap om denna förhållandevis okända organisation. 

 

Den avslutande föreläsningen höll författaren och journalisten Mustafa Can med rubriken 

”Biblioteket som spränger gränserna”. Can berättade personligt och gripande om vad det kan 

innebära att förvägras rätten till sin kultur samt varför litteraturen och läsandet är nödvändigt. 

Deltagarna försågs med diverse informationsmaterial från styrgruppen som information om 

databasen Macondo (Världsbiblioteket i Stockholm), material från bokhandeln Bokspindeln, 

Mångkulturkalendern från Mångkulturcentrum, 17 skäl för barnboken (Svenska 

barnboksakademin) och inläsningar på surjojo från En bok för allas utgivning. 

 

Tema: Hälsa och kultur 

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte 2004 en kommitté kallad Aktionsgruppen för 

barnkultur som först genomförde en kartläggning av barnkulturområdet i Sverige kallad Det 

ser lite olika ut och därefter lämnade fram ett betänkande i april 2006 med titeln Tänka framåt 

– göra nu. Den sittande regeringen hade dessutom beslutat att 2007 skulle vara ett 

Ungkulturår. Det var alltså naturligt att planera för ett seminarium i oktober 2006 med 

barnkultur som tema. Skiftet av regeringsmakt ändrade de nationella förutsättningarna vilket 

visade sig senare när den nya regeringen beslöt att inte satsa på ett särskilt Ungkulturår. Även 

om förutsättningarna hade ändrats höll vi fast vi temat, som ju ändå alltid är aktuellt. På 

seminariet togs utgångspunkten i barns hälsa och detta kopplade till barnkulturtemat.  
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Aktionsgruppen hade i sin kartläggning slagit fast att: 

   ”…barnkulturen är mycket svagare och når betydligt färre än vi trodde. Slump och 

uppväxtvillkor avgör i vilken utsträckning ett barn får uppleva och själv skapa kultur. Vi 

måste konstatera att barnkulturen är underdimensionerad och ojämlikt fördelad.” 

 

Socionomen och författaren Vibeke Bing var huvudföreläsare. Hon har varit en av de 

drivande i utvecklingen av familjecentraler i kommunerna och intresserar sig för barns 

uppväxtvillkor. I föreläsningen ”Små, få och fattiga – om barn och folkhälsa” gjorde hon en 

pedagogisk och tankeväckande genomgång av framför allt små barns villkor idag. Bing 

återkom hela tiden till att hur barn mår är beroende av hur deras föräldrar har det. Särskilt 

viktig för oss barnbibliotekarier är hennes slutsats att det behövs mer av det goda, inte bara 

mindre av det onda.  

 

Efter Bings föreläsning var det intressant att lyssna på Carina Edberg, hälso- och 

kulturutvecklare i Sala. Än är det inte många kommuner i Sverige som kopplat ihop kultur- 

och hälsoarbetet i en tjänst och Edberg berättade att mycket av arbetet är fortfarande i en 

utvecklingsfas. I Sala har insikten om att föräldrarna måste vara motiverade och kunniga för 

att deras barn ska få optimala villkor gjort att man bl.a. arbetar med olika typer av 

föräldrautbildning och föräldradagar. 

 

Maria Westerman, förskollärare och biblioteksassistent, ser sitt arbete med skönlitteratur och 

berättande som ett folkhälsoarbete. Hon berättar sagor med yogaövningar. Sagans kraft har 

länge varit känd och omtalad men vi för inte fram detta utan ”folkhälsa” kommer att handla 

mycket om motionskampanjer trots att barn, inte minst tonåringar, idag har ont i själen. 

 

Ett exempel på arbete där man betonar den starka upplevelsen av en berättelse här och nu 

berättade skolbibliotekarie Monika Staub Halling om under rubriken ”Boken som upplevelse. 

LesArt – ett tyskt exempel”. LesArt är ett barnlitteraturhus i Berlin, där man lyfter fram 

berättelsen, äventyret, upplevelsen just nu som kontrast till bokprat om böcker som ska läsas 

senare. Här fanns stoff för en diskussion som är viktig att fortsätta. Dagen avslutades med 

Eva Granath Wigardt, berättare och musikpedagog från Härnösand som gav prov på hur hon 

använder alla sinnen och konstformer i sin introduktion av små barn i biblioteket. 

 

Vi hade en plan – avslutande seminarium 

Under senare delen av projektet stod det klart att det fanns behov av ett avslutande 

seminarium där vi både knöt ihop säcken genom att redovisa olika delprojekt och funderade 

framåt. Detta genomfördes i mars 2007. Vi lyckades dessutom då äntligen engagera en 

forskare som länge stått högt på önskelistan, nämligen doktorn i socialantropologi Fanny 

Ambjörnsson, verksam vid Stockholms universitet. 

 

Dagen inleddes emellertid av bibliotekskonsulent Lena Lundgren som gjorde en snabb 

genomgång av hela DOFF-projektet och satte in det i sitt sammanhang som del tre (Ole dole 

DOFF)  i trestegsraketen På barns och ungdomars villkor, ett arbete för att implementera FN:s 

barnkonvention i barnbibliotekens arbete. Lena Lundgren påpekade att det har varit möjligt att 

ha många delprojekt igång eftersom styrgruppen har bestått av flera barnbibliotekskonsulenter 

från Mellansverige, som har delat på arbetet. På en fråga om intresse för att fortsätta arbeta i 

nätverken och att delta i nya projekt svarade deltagarna spontant mycket positivt. Ett antal nya 

projekt som konsulenterna kommer att arbeta med i olika konstellationer är redan aktuella och 

Lena Lundgren redogjorde översiktligt för några av dem t.ex. ett tvinningprojekt (samarbete 

mellan bibliotek) samt två olika barnbiblioteksutbildningar. 
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”I en klass för sig – genus, klass och sexualitet” kallade Fanny Ambjörnsson sin föreläsning 

baserad på hennes doktorsavhandling, där hon följt flickorna i två gymnasieklasser under 

drygt ett år. Ambjörnssons redovisning gav en värdefull inblick i hur det kan låta när flickorna 

själva diskuterar utan någon vuxenstyrning. En intressant motbild presenterades till den bild 

som förmedlas genom massmedia, en motbild där flickorna själva kommer till tals om än 

förmedlad av en forskare. Det var viktigt att i seminarieserien också ge utrymme åt 

ungdomars speciella villkor av idag. Föreläsningen var helt koncentrerad på flickor men 

Ambjörnsson informerade om en ny avhandling 2007 av Rickard Jonsson att hålla utkik efter 

som har fokus på unga invandrarpojkars tillvaro (Blatte betyder kompis – om maskulinitet och 

språkanvändning i en högstadieskola.) 

 

På eftermiddagen var det dags för presentationer av våra delprojekt. Först ut var forskarna vid 

Bibliotekshögskolan i Borås Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf med Studier av barn- och 

ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt, som just blivit klar i tid och kunde delas ut under 

dagen. 

 

Bibliotekskonsulent Karin Zetterberg redogjorde för arbetet med att ta fram nya symboler och 

nya ord för gamla termer. ”Barnen har varit med” var rubriken och deltagarna fick en 

redovisning av barns delaktighet i projektet. Exempel på illustratören Filippa Widlunds nya 

symboler delades ut liksom bokstickor med de nya termerna. 

 

En avslutning i fantasins och språkglädjens tecken skulle det vara och därför hade vi bjudit in 

musikern Johanna Hellsing att rappa tillsammans med oss. Deltagarna fick prova på den typ 

av rappverkstad som Johanna har med tonåringar i en del Stockholmsskolor. Vi fick också ta 

del av hennes tankar om hur det är att arbeta tillsammans med tonåringar idag. Dagen och 

projektet avslutades med stora tårtor med bilder av genresymbolerna, som också delades ut i 

form av metallknappar till deltagarna. 

 

Summering 

Seminarieprogrammen var ambitiösa men deltagarna uppskattade att få höra dessa 

föreläsningar av intressanta forskare och andra föreläsare. Kunskapsöversikten har samma 

syfte, att underlätta för barnbibliotekarierna att ta till sig aktuell forskning och därigenom 

vidga sin kunskapsbas. Även om fyra seminariedagar inte kan täcka alla områden, upplevdes 

de valda föreläsarna som relevanta och engagerande. Att vara en länk mellan forskning och 

praktik är en viktig uppgift för region- och länsbiblioteken.  

 

Citat ur utvärderingarna:  

”Dagens höjdare var föredraget ’I en klass för sig’ med Fanny Ambjörnsson. Otroligt 

intressant att få höra om hennes undersökning!” 

 

”… av dessa seminarier är det Fanny Ambjörnssons [föreläsning], Små, få och fattiga – om 

barn och folkhälsa av Vibeke Bing, Ebba Witt-Brattströms föreläsning samt det om 

genusperspektiv som jag kommer ihåg mest. Jag tror att det beror på att det handlar om 

människors beteende som gör att det fångar mig. Efter alla dessa föreläsningar så kände jag 

mer – jag vill ha mer!” 
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Nätverken 
 

Nätverksarbete har genomsyrat ”På barns och ungdomars villkor” och följande projekt. Att 

träffas i tvärgrupper över kommun- och länsgränser har visat sig ha gynnsamma effekter som 

inspiration till förändrat arbete. Att lära känna varandra i mindre grupper, delge varandra 

kunskaper och erfarenheter, dela barnbibliotekens vardag samt att stötta och inspirera är delar 

av nätverkets grundpelare. Vi startade fyra nätverk för att utveckla det nätverksarbete som 

påbörjades i Hissa segel-projektet och för att ta upp nya, aktuella ämnen. Nätverken blev 

Mångkultur, Rummet, Barn 0 – 36 månader och Biblioteksplaner. Det sistnämnda kom dock 

inte igång, se nedan.  

 

Nätverket Mångkultur 

Till nätverket anmälde sig femton deltagare från början men antalet varierade under det år 

nätverket fungerade. Vi besökte biblioteket i Vårby Gård, ett inspirerande möte med ett 

bibliotek som satsar på Rum för samtal, intressanta föredrag med stimulerande samtal med 

besökarna. Här finns också Internationella Barnkonstmuseet. Fisksätra bibliotek är verkligen 

ett bibliotek för samhällets invånare. Efter ett besök där avslutade vi dagen på 

barnbokhandeln Bokspindeln på Odengatan i Stockholm.  

 

Nätverksmötet på Gotland fick tyvärr inte många deltagare men de som deltog var mycket 

inspirerade och nöjda med besöket. Sista träffen i Stockholm började på Stadsbiblioteket med 

ett s.k. Frukostmöte med rubriken ”Vi talar om invandrarflickor”. Vi fortsatte sedan till 

Stockholms moské där vi gjorde ett givande studiebesök.  

 

Nätverket Rummet 

Nätverket hade 23 deltagare från början men även här sjönk deltagarantalet efterhand. I 

gruppen funderade vi över barnbiblioteket som pedagogiskt rum, ett rum som ska inspirera till 

olika aktiviteter.  

 

Nätverket besökte flera olika barnmiljöer i Stockholm, bl.a. Junibacken och Astrid Lindgrens 

barnsjukhus och diskuterade tilltal och utformning. Flera bibliotek med nyligen omgestaltade 

barnavdelningar besöktes också, Sollentuna bibliotek, Luna Kulturhus i Södertälje och Gävle 

stadsbibliotek samt filialerna Andersberg och Sätra i Gävle. Nätverk Rummet avslutade sitt 

arbete med att besöka Riksutställningars utställning Nattpäron i Södertälje. Här kunde många 

idéer hämtas till framtida barnbibliotek! 

 

Nätverket för verksamhet för barn 0 – 36 månader 

Tolv barnbibliotekarier deltog i nätverket. Nätverket träffades vid tre tillfällen, två gånger i 

Stockholm och en gång i Örebro.  

 

Studiebesök gjordes på Rum för barn (barnbiblioteket i Kulturhuset i Stockholm), där 

verksamhetsfokus ligger just på de allra yngsta barnen. Därefter samlades nätverket för 

diskussion och erfarenhetsutbyte utifrån följande frågställningar:  

- Vad skulle vi kunna göra för att stärka samarbetet mellan biblioteket och MVC/BVC?  

- Hur används egentligen foldrarna ABC-droppar (utg. av Btj) för olika åldrar?  

- Hur ser vårt eget informationsmaterial ut?  

 

Omvärldskunskap med orientering i om och hur ”barnbiblioteken gör skillnad” blev tema för 

träff nummer två, då nätverket deltog i en studiedag om ”Barnbibliotekens egen identitet”.  
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Den tredje och sista träffen var på Örebro teater i oktober. Dagen hade som utgångspunkt 

pjäsen ”Men oj…va?” som var en föreställning för barn mellan nio månader och tre år och 

som bygger på ljud, färg, rytm och rörelse. Gunilla Orvelius, konstnärlig ledare, regissör och 

skådespelare på Länsteatern i Örebro, lotsade deltagarna genom pjäsen via en 

videoföreställning. Samtal och följde utifrån följande frågor: 

- Vilken kunskap behöver vi ha i mötet med de små barnen? 

- Vad kan vi göra för att utveckla och stärka arbetet med de yngsta? 

 

Deltagarna var mycket nöjda med nätverket. En röst: ”DOFF har vidgat mina vyer och 

inspirerat till nya arbetsformer, vilket har gjort jobbet så mycket roligare.” 

 

Nätverket Biblioteksplaner 

Nätverket kom aldrig igång. Kanske berodde det på att upptakten blev lite försenad. Ett par 

försök gjordes för att få igång en gruppdiskussion på nätet men inte ett enda svar kom 

tillbaka. Kanske berodde tystnaden på att ämnet i sig inte passade för nätverksarbete via e-

posten. Tankar kring utformandet av alla de olika delar som en biblioteksplan ska innehålla är 

kanske svåra att sammanfatta i ett mejl. Även svaren är kanske svåra att hålla så kortfattade. 

Alla nätverken har dock upplevt en tröghet vad gäller e-postkontakterna och kanske är det 

mängden av e-post som gör att vi måste hitta andra sätt att föra samtal på distans.  

 

 

Det är en konst att arbeta i nätverk 

Att arbeta med nätverk är otroligt givande och otroligt frustrerande. Tanken med nätverk är att 

greppa ett gemensamt intresse genom att träffas fysiskt och/eller digitalt. I den bästa av 

världar samlas olika kompetenser för att utbyta erfarenheter och ge varandra nya 

infallsvinklar på samma ämne.  

 

Att ansvara för nätverken har varit en utmaning. Vi har gjort intressanta studiebesök och 

lyssnat till inspirerande talare. Men avstånden mellan biblioteken är stora, vilket gör att det är 

besvärligt att träffas och det har också varit förvånansvärt svårt att uppehålla kontakten genom 

e-posten. Det har också varit svårt att hitta gemensamma tider för nätverksmöten. Ofta finns 

tidsbristen hängande över en barnbibliotekarie eller bibliotekskonsulent som brinner för sin 

sak. Frustrationen kan vara stor när man inte hinner delta som man skulle vilja i ett nätverk, 

nätverket som skulle kunna vara en kraftkälla och ge inspiration och nytändning i det dagliga 

arbetet.  

 

Det gäller att få deltagarna att förstå vad det innebär att arbeta i nätverk. Syftet måste vara 

klart och alla ska få ut något men alla har också ett ansvar och alla måste bidra.  

 

Man kan fundera över en ett frivilligt nätverkande är en bra modell att arbeta med. Är 

nätverkens tid förbi? Om inte, hur hittar man ett bra sätt att inspirera till nätverksarbete? En 

del nätverksdeltagare har nog haft förväntningar om att kunna delta på en låg nivå och därför 

inte engagerat sig helhjärtat i nätverken. Kanske är det så att det bör krävas en motprestation 

för att få vara med i ett nätverk, t.ex. att man kommer på nätverksmötena och att man är aktiv 

i det digitala mötet? Man kan också fundera över om det uppfattas som en motsättning mellan 

det praktiska arbetet och diskussionerna i nätverket, som inte uppfattas som lika ”nyttigt”. 

Nätverksarbete är ett givande och ett tagande. Tid, kraft och motivation behövs. 

Arbetsmetoden är kanske ännu inte så befäst som arbetssätt, så att arbetsledare och chefer ser 

detta som kompetensutveckling och anslår den tid som behövs.  
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Symboler och nya ord för klassifikationssystemets termer 
 

En idé som kom fram i ett av de s.k. Växthusen i projektet ”Hissa segel och bygga vindskydd 

– På barns och ungdomars villkor II”, var att utarbeta förslag till symboler för 

barnbiblioteken. Många bibliotek vill underlätta för barn och unga att hitta i biblioteket och 

också göra det mer tydligt vad böckerna innehåller. Därför märker biblioteken vissa genrer 

som ofta efterfrågas som deckare, spökhistorier, sagor. Man använder sig av färgade prickar, 

bilder hämtade från Internet och ordbehandlingsprogram m.m. Att ta fram gemensamma 

symboler för barnbiblioteken menade vi skulle göra det lättare för målgruppen barn och unga 

att hitta till böcker inom sitt intresseområde i biblioteket. Vi ville också via 

barnbibliotekarierna i våra län testa förslagen genom att fråga barn direkt. Att ha symboler i 

biblioteket skulle dessutom bidra till att underlätta arbetet för bibliotekspersonalen. Vi trodde 

att symbolerna även skulle kunna inspirera till läsning i största allmänhet. 

 

Ett barnbibliotek ”på barns och ungdomars villkor” måste innebära att barn i största möjliga 

utsträckning kan orientera sig i biblioteket på egen hand och lättare identifiera de ämnen de är 

intresserade av. Termerna i SAB:s klassifikationssystem är inte utformade utifrån barn och 

ungas behov. Systemet är abstrakt, känns otympligt och är anpassat för vuxna användare. Vi 

vet att många bibliotek har gjort olika sammanslagningar och utbrytningar under nya 

beteckningar, ett arbete som inte varit samordnat och därför finns det en mängd olika 

varianter. I ”DOFF – På barns och ungdomars villkor III” ville vi ta ett mer samlat grepp och 

vår målsättning var att göra ett förslag till ny nationell terminologi utifrån 

klassifikationssystemet men ”på barns och ungdomars villkor”. Ett visst samråd med Svensk 

Biblioteksförenings klassifikationskommitté var vår avsikt, men det har inte fullföljts. Vår 

utgångspunkt i detta projekt har varit att inte göra några ändringar i systemet, endast att 

förenkla terminologin. 

 

Målsättning 

Vår målsättning beskrevs i ansökan till Kulturrådet på följande sätt: 

- att initiera och utveckla ett symbolsystem – på barns och ungdomars villkor  som kan 

användas på böcker, hyllor, knubbar och i den webbaserade bibliotekskatalogen 

(OPAC)  

- att förenkla termerna i klassifikationssystemets huvudavdelningar, det vill säga ta fram 

enklare och mer lättförståeliga ord för de benämningar som nu finns i 

klassifikationssystemet 

 

Vår målsättning modifierades senare till följande: 

 

Målsättning 1  

Ta fram minst tio symboler för skönlitterära genrer som kan användas på böcker, knubbar, 

hyllor, skyltar och webbkatalog. De ska fungera både fysiskt och virtuellt. 

 

Målsättning 2 

Ta fram ett bokmärke med nya ord för gamla termer i huvudavdelningarna i SAB:s 

klassifikationssystem. 

 

Växthus i oktober 2005 

Metoden att generera goda idéer genom Växthus hade vi prövat i ”Hissa segel och bygga 

vindskydd” och vi bedömde att det skulle vara en bra start även för arbetet denna gång. På 
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rekommendationer från bibliotekskonsulenter inbjöds ett tiotal personer från hela landet till ett 

Växthus i oktober 2005.  

 

I våra reflektioner efteråt ser vi att vi hade behövt formulera och problematisera vår 

målsättning bättre innan Växthuset ägde rum och att Växthuset förmodligen gett mer om det 

legat längre fram i vår egen process. 

  

Symboler 

Det första arbetspasset i Växthuset hade som mål att vaska fram ämnen som kunde illustreras 

med symboler. Bland många förslag som skrevs ner blev Växthusets tio-i-topp-lista för 

symboler följande: Fixa själv & skapa, Deckare, Kroppen, Känslor, Djur, Världen, Spel och 

skoj, Sport, Spöken och rysare samt Teknik. Att få fram symboler för böcker i olika format 

för barn med funktionshinder fanns också med på topplistan.   

 

Förslagen ovan visar att det blev en blandning av symboler dels för skönlitterära genrer och 

dels för faktaavdelningar. I efterhand kan vi se att denna sammanblandning av genrer och 

faktaavdelningar inte var bra och gjorde att vi hade svårt att komma vidare. Att ha symboler 

för Spel och skoj, Fixa själv & skapa handlar inte bara om att göra dem mer lättillgängliga 

med symboler, det är också en placeringsfråga av böckerna för biblioteket. Något som inte 

ingick i vår ursprungliga frågeställning eller målsättning. Ska dessa näraliggande och 

efterfrågade områden göras mer lättillgängliga genom att sättas på samma hylla eller ska de 

ha symboler som indikerar närheten eller ska de få helt nya klassifikationssignum? 

 

Klassifikationssystemets termer och webbkatalogen 

Det andra arbetspasset i Växthuset handlade om två frågor, dels ett nytänkande kring 

klassifikationssystemet och dess termer, dels en utveckling av webbkatalogen. Deltagarna 

delades upp i två grupper efter intresseinriktning och erfarenhet.  

 

Arbetet med att ta fram nya ord för avdelningarna i SAB-systemet gav oss en bas att arbeta 

vidare med inom projektet. Det förslag som utarbetades av deltagarna innehöll endast enklare 

ord för huvudsignum i SAB-systemet. Tidsbristen bidrog kanske att deltagarna inte gick in 

närmare i mer förenklade och beskrivande ord för avdelningarna. Projektets uppdrag var, som 

tidigare nämnts, inte att ändra SAB-systemet, utan att göra det enklare att förstå. Detta kan 

också ses som en begränsning i vad deltagarna kom fram till. Se bilaga. 

 

Diskussionerna i gruppen för att utveckla webbkatalogen var intressanta, idérika och 

framåtsyftande.  Vi insåg dock ganska snabbt efter Växthuset att det inte var möjligt att inom 

ramen för detta delprojekt arbeta med utveckling av webbkatalogen. Ett sådant arbete behöver 

ett eget projekt med deltagare med stor IT-kunskap, som kan göra testversioner av 

webbkatalogen. Vi beslutade därför att lämna den idén av projektet. 

 

Dammsugning  av exempel 

Vi ville också ta reda på hur man hittills gjort ute på biblioteken med en rejäl ”dammsugning” 

av de olika lösningar som valts. I oktober gick en förfrågan ut på diskussionsforumen Biblist, 

Skolbib och Regionala bibliotekslistan. Vi frågade hur man märker upp böckerna och hur 

böckerna har placerats med utgångspunkt från barns frågor: 
 

Vi behöver din hjälp! 

Vad har du gjort på ditt bibliotek för att barn och unga ska hitta lättare i hyllor och förstå hur böcker är 

placerade i biblioteket? Vill du berätta om hur du använder symboler och enkla ord i stället för svårförståeliga  

klassifikationstermer?  
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Inom projektet DOFF – på barns och ungdomars villkor III – med åtta mellansvenska länsbibliotek,  har vi fått 

bidrag från Kulturrådet för att arbeta med dessa viktiga och omfattande frågor.  

Syftet är formulerat på detta sätt: 

Att initiera och utveckla ett symbolsystem – på barns och ungdomars villkor – som kan användas på böcker, 

hyllor, knubbar och i den webbaserade bibliotekskatalogen (OPAC).  

Att förenkla termerna i klassifikationssystemet, det vill säga ta fram enklare och mer lättförståeliga ord för de 

benämningar som nu finns i klassifikationssystemet. 

 

Vi vill komma i kontakt med dig som arbetat med detta och som har idéer om hur biblioteken kan bli bättre inom 

detta område – på barns och ungdomars villkor. 
 

Vi fick många intressanta svar på vår förfrågan. Sammanlagt har vi fått in trettiotal svar som 

har visat en oändlig uppfinningsrikedom. En del av de inlämnade svaren har vi studerat 

närmare, bearbetat och inlemmat i vårt projekt. Bibliotekspersonalen har utgått från vad som 

efterfrågas, men också ryckts med i glädjen att ibland sätta ihop nya avdelningar som barn 

inte så lätt hittar till eller som man tycker är bortglömda och vill föra fram. En fråga som 

infinner sig är om denna förändring hade varit lika lätt att göra innan 

ordbehandlingsprogrammen fanns att tillgå? Att använda färgade prickar har varit mycket 

populärt men sedan bilder från ordbehandlingsprogram blev tillgängliga har det skapat en 

mängd nya möjligheter.  

 

Av de svar vi fick kan följande noteras (OBS att exemplen gäller hösten 2005): 

 

Arvidsjaurs bibliotek har radikalt skrotat SAB-systemet på barnavdelningen. De har utgått 

från barns frågor och ställer böckerna efter vad de handlar om.  

 

Arvidsjaur har ingen alfabetisk uppställning av kapitelböckerna på Hcf och de sammanslagna 

avdelningarna Hcg/uHc/uHce utan har genreindelat skönlitteraturen i möjligaste mån. 

Bokbeståndet har fått avgöra om det blivit genre; för få böcker, ingen egen avdelning. Några 

genrer de använt sig av är Mobbing, Indianer, Roliga böcker, Spöken & rysare, Historiska 

böcker, Krig, Andra världskriget. Varje genre har en egen symbol som klistras fast på varje 

bokrygg. Man har också ramar för avdelningarna, röda för skönlitteratur och blå för 

facklitteratur. Några författare och huvudpersoner har fått sina egna avdelningar, Astrid 

Lindgren liksom Bert och Sune. 

 

En relevant fråga är om barn frågar efter samma saker i hela Sverige? Finns det vissa mer 

frekventa frågor i Norrbotten som inte barn i södra Sverige frågar efter?  

 

Askersunds bibliotek har lagt ner ett enormt arbete med att hitta bilder till knubbetiketter till 

faktaavdelningarna, som fabricerats företrädesvis från Clipart. Askersund har också förenklat 

terminologin för de systematiska avdelningarna, för avd. D till Tankar och känslor med en 

symbol av ett gnistrande rött hjärta. Avd. V blir Kroppen och knoppen med en symbol i form 

av ett dansande skelett. Avd. M har tolkats till Folk, folktro och högtider med de två 

symbolerna indian och lucia. Det finns faktaavdelningar för Blommor/Växter, Husdjur men 

även Katter och Hundar har sin egen avdelning. Avdelningarna Pu och T har slagits ihop till 

Datorer och Matte. Symbolerna har bara använts på knubbetiketterna, de finns inte på 

böckerna. 

 

Askersund har gjort just det som vi fann vara svårt i vårt projekt, att kombinera symboler och 

faktaavdelningar.  
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Bålsta bibliotek i Uppsala län har utgått från skolämnen för facklitteraturen: SO, NO och 

PREST-ämnen samt språk. Den för oss obekanta termen PREST innefattar bild, musik, 

drama, film, pjäser, slöjd, hemkunskap och böcker om träningslära och kost. Mera renodlade 

sportböcker än de sist nämnda placeras vid skönlitteraturen om sport. 

  

Kalix bibliotek har genreindelat skönlitteraturen t.ex. Barn i världen, Börja läsa och 

Rysligheter. På avd. L som de kallat Berömda personer har de ytterligare indelat böckerna 

efter författare, idrottsmän och övriga. 

 

Lekebergs bibliotek i Örebro län har börjat förenkla en del av terminologin inom 

facklitteraturen som Barns liv, känslor och kompisar, Fordon, Experiment, Sätta frön och 

odla, Växter, frön och svampar. 

 

De har använt olikfärgade prickar för att markera lättlästa böcker för olika åldrar, men för 

genrerna Deckare, Spöken och Hästar har de valt att skriva genren i klartext på böckerna. 

Undantaget är att markerat ett rött hjärta för böckerna som handlar om Kärlek och Kompisar. 

Dessa genrer är konsekvent genomförda både i katalogposten och i OPAC:en. 

 

En skolbibliotekarie i Leksand har gjort nya knubbetiketter för faktaavdelningarna där 

huvudsignum har breda knubbar med färgbilder och underavdelningarna har smala knubbar 

med svartvita bilder. Ibland har man också använt enklare ord för avdelningarna, avd. Doe 

blir Tanke & intelligens, avdelningarna Idy, Iey, Igy sammanfattas i Konstnärligt skapande, 

avd. V blir Människokroppen med en bild på en operation och ett skelett, avd. Vnd blir Sex.  

 

De symboler Leksand använt sig av visar företrädesvis foton av män med anknytning till 

fackavdelningarna. På avd A Böcker & bibliotek syns dock en läsande dam från forna tider i 

ett bibliotek. 

 

Leksand har också arbetat med prickar och symboler för form och genrer med markeringar på 

bokryggarna t.ex. börja läsa, lättläst från 6 år, lättläst från 9 år, hästar med en bild av en häst 

på gul prick, idrott har fotboll på vit prick, mysterier markeras med frågetecken på blå prick 

och guldstjärna för fantasy. 

 

Flera bibliotek i Stockholmsområdet har arbetat med att förenkla terminologin till enklare och 

mer begripliga ord till de systematiska avdelningarna till sina barn- och ungdomsavdelningar. 

Man har ofta kallat dem för knubbtexter. Huruvida man gjort undersökningar och frågat barn 

har inte skrivits om i de svar vi fått, men vi efterfrågade ju endast exempel på det som gjorts 

och inte arbetssättet. 

 

Flemingsberg har ändrat och förenklat terminologin på faktaavdelningarna, t.ex. avd. L till 

Kända och okända personer, avd. O till Barn, familj, samhälle för, avd. Qca blir Laga mat 

och avd. Ue heter Ut i naturen och avdelningarna Qdf och Rbe är sammanslagna till Hästar: 

fakta medan skönlitteraturen om hästar har samlats i Hästar: berättelser. 

 

Lidingö har valt att göra knubbar för avd. uB Rekord- och uppslagsböcker, slagit ihop uBl 

och uDop till kort och gott Mystik, för avd. uD som man kallar Tankar och känslor. Man har 

även gjort en mycket speciell avdelning uDod för som man kallat 3D, antagligen föranlett av 

några böcker som fanns där och efterfrågades. uLz har tolkats som Berömda personer. uNc 

har blivit Sverige och man har även gjort en särskild knubb för Landskapsböcker under 
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samma signum. Avd. uS har blivit Krig och vapen, ett betydligt mer lättförståeligt ord än 

Militärväsen som SAB-termen är. 

 

Sollentuna är inne på liknande tankar som Lidingö, men här har de valt att kalla uBl för Ufo 

och mysterier, uCm blir Religioner i världen, myter & gudasagor. Alla böcker på 

faktaavdelningen J Arkeologi har klassats om till K.2 Forntiden. Till avd. uK.54 Andra 

världskriget har Sollentuna överfört böcker från avdelningarna Lz och Koaf. Avd. uL kallar 

Sollentuna för Särskilda människor & släktforskning, men böckerna på uRbz som handlar om 

särskilda idrottsprofiler som Peter Forsberg har man omklassat till respektive sport. uVn  har 

man litet rart kallat Kärlek, sex & hur barn blir till. Inget barn kan missa den avdelningen! 

 

Ett bra grepp finns i Sollentunas Djurhyllan, här har man försökt att samla alla djur (lantbruk, 

hästar, katter, hundar, kaniner, marsvin, däggdjur, fåglar, ormar, insekter, fiskar inkl. fiske 

m.fl.) från husdjur till vilda djur. 

 

Sollentuna har också gjort genreindelning inom skönlitteraturen. Bilderböckerna har särskilda 

avdelningar t.ex. för Fordon, Ruskigt, Syskon men även de kända och efterfrågade författarna 

Elsa Beskow och Astrid Lindgren och barnboksfigurerna Pettson och Alfons har egna 

placeringar i biblioteket. 

 

På avd. Hcf  finns Rim & ramsor, Bilderböcker från 7 år, Börja läsa, Lättläst, Högläsning 

och Sagor. 

 

På avd. Hcg finns Lättläst, Klassiker, Kärlek, Bert och Sune, Fniss, Hästhylla, Spökhylla och 

Sport. 

 

På avd. uHc/uHce finns t.ex. Lättläst, Klassiker, Sport, Kärlek, Fantasy, Rysare och skräck. 

Sollentuna har inte frågat barn, men gjort studiebesök och talat med kollegor innan de infört 

förändringarna. 

 

På ett skolbibliotek i Sundbyberg har en självsvåldig bibliotekarie (hennes egna ord) även 

tänkt på avdelningar som har beröringspunkter kommer nära varandra, t.ex. står avd. X nära 

dikterna. Från avd. Mz har en del faktaböcker om spöken och vampyrer flyttats till 

skräckhyllan. Sundbybergs stadsbibliotek har valt att sätta ihop avdelningarna för historia och 

geografi för respektive land eller kontinent, t.ex. Ka – Kn blandas med Na – Nn och kallas 

Europas länder som står i bokstavsordning efter respektive land. Asien innehåller avd. Ko och 

No, avd. Kq och Nq samlas under Amerika.  Sveriges historia (Kc) och Sverige (Nc) och står 

dock kvar på respektive avdelning. 

 

Ph, Pj och Qcc samlas under Slöjd och hantverk, P.09, Pi, Pl, Pm blir Hobby och pyssel. 

En något missnöjd bibliotekarie konstaterar att avd. Q får heta Ekonomi, fiske, frimärken i 

brist på en mera fantasifull lösning. 

 

Täby har i stort sett valt att behålla klassifikationssystemet men ändrat till mer begripliga ord 

Avd. D kallas Tankar och känslor, Q blir Pengar & frimärken, Qc blir Mat & kläder, P.09 

blir Hobby & Pyssel. Man slår också ihop några avdelningar som Qdf och Rbe till Hästar & 

hästsport, avd. Ug delas upp i flera avdelningar men med samma signum. Här finns Vilda 

djur, Djur i Norden, Grodor, krokodiler, ormar och ödlor. På hyllan för Djur i sjö och hav har 

Täby lagt till avd. Qg för fiske. Avd. V kallas helt enkelt för Kroppen. 
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För de små barnen har man delat in bilderböckerna efter barnboksfigurer som Frippe, Castor, 

Alfons, Grodan, Mamma Mu, Halvan, Babar, Barna Hedenhös, Håkan Bråkan och Sune och 

även gjort särskilda avdelningar för de mer efterfrågade författarna som Lennart Hellsing, 

Barbro Lindgren, Ulf Stark och Pernilla Stalfelt. 

 

Upplands Väsby har också gjort ett genomarbetat system på sitt bibliotek. 

Faktaavdelningarna har avd. D Tankar och känslor, avd. E mera traditionellt Uppfostran och 

skola. Avd. K.2 som i SAB:s system står för Forntiden har man ändrat till Greker, Romare 

och Gamla Egypten. Avd. L är Släktforskning och Berömda personer, men man har på avd. 

Lz benämnt den Särskilda personer. Det är antagligen i kongruens med avd. Cjz för Religion: 

Särskilda personer, avd. Gcz och Gz blir Litteratur: Särskilda personer, Ibz – Ijz blir Konst 

och Film: Särskilda personer. Avd. V kallas Kroppen och sjukdomar, men man har också valt 

att göra en särskild avdelning för Vn Sex och samlevnad, som är en efterfrågad hylla på alla 

bibliotek. 

 

På Ältas knubbar på barn- och ungdomsfakta kallas avd. E för Att lära sig, Ib för Konst och 

konstnärer, J heter Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern, K.2 blir Greker, romare, gamla 

Egypten.  

 

Skellefteå stadsbibliotek har tagit ett rejält nyskapande grepp för indelningen av facklitteratur 

för barn. De har utgått från vad barn frågar efter och vad man arbetar med i skolan. Utifrån 

dessa kriterier placerades nästan alla böcker oberoende av tidigare klassifikation. Man valde 

att dela in böckerna inom flera större områden i biblioteket som Hjärnkontoret med knubbar 

som Blandat, Mystiskt, Rymden, Uppfinningar, Teknik, Fysik och kemi, Datorer, Matematik, 

Fordon, Språk och Experiment. Jorden runt innehåller knubbarna Kartor & blandat, Sverige, 

Norden och de olika världsdelarna samt Folkslag. Området Musiksalen har knubbarna 

Barnvisor, Pop, Om musik. Ett eget område har också Festligt med knubbarna Blandat, Kalas, 

Lekar & spel, Cirkus & trolleri, Gåtor & roliga historier, Teater & roliga historier, Högtider. 

Avd. Syssla & Pyssla är säkert populär med sina knubbar för Blandat, Trä, Tyg & garn, 

Papper, Lera & deg, Film, Teckna & måla, Konst, Särskilda konstnärer, Arkitektur. Området 

Kroppen & Knoppen täcker följande knubbar: Tankar & känslor, Så funkar kroppen och 

Utseende där Skellefteå placerar alla böcker som tar upp frisyrer, make upp och 

utseendefixering. 

 

Andra områden som Skellefteå har är Idrottsarenan, Köket, Historia & religion, Vem 

bestämmer? Naturrutan, Uppslagsböcker, Ung och Äppelhyllan. Till varje område finns 

illustrationer som är hämtade från nätets alla möjligheter. Ett sådant arbete som Skellefteå 

gjort kräver mycket arbete och stora omflyttningar. Varje ny bok måste omplaceras efter detta 

system och personalen måste vara väl införstådd med var och hur böckerna placeras. 

 

Umedalens bibliotek i Umeå, ett integrerat folk- och skolbibliotek, har liksom Skellefteå 

tagit ett enhetligt grepp på sin uppställning av facklitteraturen. Det finns sammanlagt fjorton 

områden på det integrerade folk- och skolbiblioteket i Västangårds skola. De områden man 

valt är Vi och våra barn, Sport & motion, Lekar & spel, Kropp & själ, Djur & natur, Länder 

och folk, Hus och hem, Spela & sjung, De sköna konsterna, Teknik & matematik, Samhälle, 

Språk & Skrift, Livsåskådning. Inom området Kropp & själ ingår som på de flesta andra 

bibliotek avdelningarna medicin, psykologi, sex och samlevnad, men man har också lagt till 

böckerna om droger. 
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Till Västangårds förtjänst hör att de lagt ut sin information om ämnesområden på sin hemsida 

under skolan, med förklaringar till vilka böcker som ingår. Läs mer om Västangårds ambitiösa 

upplägg på skolans webbplats under Bibliotek/Skolbiblioteket/Klassifikationssystemet 

/Ämnesområden.  

 

På Gråbobiblioteket i Visby som är ett integrerat folk- och skolbibliotek har man förenklat 

inte minst med tanke på eleverna i F-skolår 6. Några exempel är avd. D där man förtydligar 

med Filosofi och psykologi – tänkande och känslor, avd. E blir Förskola och skola, avd. M 

blir Folk i världen, folktro och högtider och avd. N blir Geografi – länder och kartor, avd. O 

blir Samhälle, politik och lagar, avd. Q blir Pengar, mat, handarbete, husdjur och trädgård. 

Bibliotekarien klagar lite: ”Det är svårt att komma på ett bättre system!” 

 

Tillgänglighet och pictogram 

I våra diskussioner om tillgängligheten ur olika aspekter insåg vi att enkla symboler som 

pictogram är det mest tillgängliga som finns. Pictogram är ett visuellt språk med bildliknande 

symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Vi tittade mycket på pictogram och tycker att de 

i flera fall är användbara för bibliotek. Pictogram är gjorda för att användas i offentliga 

miljöer och hantera en praktisk vardag och har ett mycket tydligt formspråk. Pictogram är 

utvecklat speciellt för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och 

skriva. Vi var även i kontakt med Hjälpmedelsinstitutet som arbetar i ett stort projekt om 

pictogram och tillgänglighet, men till sist beslöt vi dock att lämna pictogram som 

utgångspunkt för vårt projekt, vi ville t.ex. ha mer färg på symbolerna. 

 

Vi har varit i kontakt med Mona Quick på Länsbibliotek Östergötland, som särskilt arbetat 

med tillgänglighetsfrågor och som under samma tid som vårt projekt arbetat med symboler för 

LL-hyllan. Från deras projekt hämtade vi en del goda tankegångar, inte minst att symboler 

alltid behöver kompletteras med text. Mona Quick skriver  

 

”När man läst ordet en gång associerar man den till symbolen och behöver inte läsa igenom 

knubbarna igen nästa gång, utan kan gå direkt till rätt hylla med ledning av symbolen. Tanken 

med symbolerna är att dessa ska komplettera texten. Det kan vara svårt att hitta en bra symbol 

till ett abstrakt begrepp eftersom pictogram är gjorda för att fungera i en praktisk vardag och i 

offentliga miljöer. Det är inte symboler på allt, utan det man tror är mest intressant för 

målgruppen! 

 

De ska kompletteras med en orienteringstavla och ett blad med symbolerna för informationen. 

Gör knubbar för sådant som känns motiverat.” 

 

Se Länsbibliotek Östergötlands symboler på deras webbplats under Idé- och kunskapsbank.  

 

Några tendenser – genrer för skönlitteratur 

Det är nästan genomgående vissa genrer som biblioteken brutit ut eller märkt upp för att barn 

lättare ska hitta till favoritområdet. De genrer som finns på många bibliotek är hästar, fantasy, 

spöken, deckare. Det finns varianter t.ex. spänning, skräck, mysterier, även idrott och sport är 

en genre som i takt med att utgivningen ökar får utrymme. Ytterligare genrer är djur, andra 

världskriget, klassiker, äventyr, roliga böcker. Vad som skiljer genrebenämningarna deckare, 

mysterier, spöken, rysare, rysligheter, skräck, äventyr måste vara svårt att definiera, men här 

har bibliotekspersonalen försökt att finna något ord som barn använder när de frågar.  
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Märkning av genrer 

Den vanliga märkningen av genrer på biblioteken har bestått av olikfärgade prickar, stjärnor, 

hjärtan m.m. Vilka färger man valt för genrer har varit efter vars och ens egna preferenser. 

Det har ibland kombinerats med att böckerna placerats på en särskild hylla med en knubb som 

informerar om vilken genre det är. Koppling till OPAC:en saknas i många fall. 

 

Prickar bör undvikas eftersom prickar av olika kulörer är ett mycket abstrakt begrepp för alla 

oavsett ålder, det finns ingen färg som fungerar som en tydlig symbol. Symboler är att 

föredra. För att underlätta förståelsen behövs under alla omständigheter en informationsskylt 

med förklarande text som klart och tydligt ger besked.  

 

Projektet går vidare  

I slutet av 2005 tillfrågades några illustratörer och grafiker om de ville lämna ett förslag till 

symboler för tre genrer som vi valt ut: Världen, Spöken och rysare, Fixa och skapa. De 

tillfrågade var Wagner Form, två nyutexaminerade studenter från Forsbergs skola Rebecca 

Sjögren och Anna Wendt, samt Myra Design som dock drog sig ur och rådde oss att använda 

pictogram med tanke på att symbolerna ska var tillgängliga för alla. Vi informerades om att 

Hjälpmedelsinstitutet arbetade med att utveckla pictogram för funktionshindrade, vilket 

bidrog till att vårt projekt tog en annan inriktning och vi beslöt att lämna idén om att ha 

pictogram som symboler. Efter årsskiftet frågade vi även Jeanette Milde som gjort vinjetterna 

till Barnens bibliotek och Filippa Widlund som gjort symbolerna till Mallas mall. Vi såg det 

som en poäng att barn skulle kunna känna igen symbolspråket från antingen Barnens bibliotek 

eller Mallas mall. 

 

Kravspecifikation 

I vår kravspecifikation bestämde vi att målgruppen skulle vara barn mellan 6 och 12 år. 

Erfarenheten från Mallas mall visar att det är svårt att hitta symboler som tilltalar barn i alla 

åldrar.  Symbolerna skulle vara enkla och tydliga, de skulle fungera i olika storlekar, gärna 

även i webbkatalogen. De skulle vara glada, humoristiska, spännande, lockande och 

uppmuntra nyfikenheten. De skulle även, så långt det var möjligt, fungera utan text.  

 

Val av symboler och illustratör 

När vi kom till det slutgiltiga valet av illustratör hade vi tre förslag att ta ställning till; Wagner 

Form, Sjögren och Wendt samt Filippa Widlund. Jeanette Milde avstod från att lämna in 

förslag på grund av arbetsbelastning. En utställning av de tre förslagen gjordes på 

Kulturrådets konferens i augusti 2006 och bibliotekskonsulenterna uttalade sitt stöd för det 

förslag som Filippa Widlund gjort och hon fick också uppdraget mot slutet av hösten 2006. 

 

Att få fram minst tio symboler blev vår målsättning, vi ansåg det vara en lämplig början och 

samtidigt möjligt inom den ekonomiska ram vi hade. Under processens gång hade vi lämnat 

symboler för ämnesområden och i stället fokuserat på skönlitterära genrer. Bland sexton 

förslag framdiskuterade i konsulentgruppen gick förfrågan ut till barn och barnbibliotekarier i 

våra län och de valde genrerna Deckare, Djur, Familj och vänner, Fantasy, Hänt på riktigt, 

Hästar, Idrott, Klassiker, Kärlek, Humor, Sagor, Sorgliga böcker, Spänning och Spöken att 

göra symboler till. Symbolen för Klassiker valdes sedan bort, då förslaget till den symbol som 

tagits fram uppfattades som alltför otydligt. Vi har också via barnbibliotekarierna i flera län 

haft entusiastiska och engagerade barngrupper som lämnat synpunkter på de olika förslag vi 

arbetat med. Vid ett tjugotal tillfällen under projektet har barngrupper tillfrågats om 

synpunkter. 
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Fjorton symboler  

Av de fjorton symboler som vi till sist enats om, har flera fått kritiska kommentarer av 

barnbibliotekarier på fältet. Annat är inte att vänta. Några kommentarer är att Familj och 

vänner anses som svår att förstå, deckarsymbolen föråldrad, Hänt på riktigt är ingen riktig 

symbol, att det är för många symboler, att de är för barnsliga o.s.v. Vi förstår att detta med 

bilder och symboler är något som många reagerar på och har egna tolkningar av. De symboler 

som har arbetats fram inom projektet är egentligen inte renodlade symboler utan mera att se 

som illustrationer till olika genrer men med symbolvärde. Vi menar att dessa symboler är ett 

erbjudande till landets barnbibliotekarier. De kan använda de symboler som de har 

användning av och som kan bidra till att barn lättare kan hitta till de böcker som de är 

intresserade av.  

 

Vi tycker att de fjorton symboler som nu föreligger är glada, humoristiska, spännande, 

lockande och uppmuntrar till nyfikenhet! Tillsammans med affischer, mobiler, annonsering 

och annan marknadsföring av symbolerna tror vi att de kan göra biblioteket mer tillgängligt 

”på barns och ungdomars villkor”. 

 

Symboler för genrer 

Att ha symboler för olika genrer är ett spår som de flesta bibliotek är inne på. Sedan 

ordbehandlingsprogrammen kom har idérikedomen för att hämta bilder till olika genrer 

fullkomligt exploderat. De genrer som man helst vill märka ut är de böcker som barn och 

unga ofta frågar efter; kärlek, spökhistorier, spännande böcker, deckare och fantasy. Exempel 

på ofta förekommande symboler till genrer är drake för fantasy, hjärta för kärlek, spöke för 

spökhistorier, fotboll eller annan boll för sport, häst för hästar. För deckare kan det vara en 

Sherlock Holmes-hatt eller ett förstoringsglas. 

 

För och emot förenklingar av SAB:s klassifikationssystem 

Det finns en ständigt pågående diskussion om SAB-systemet och dess användbarhet för 

biblioteken och dess begriplighet för unga låntagare. Det finns också en skiljelinje mellan 

folkbibliotek och skolbibliotek, där skolbiblioteken ibland företräder den pedagogiska synen 

att det är en fördel att systemet fungerar på alla bibliotek. Har man lärt sig det en gång, kan 

man känna igen det i alla bibliotek. Frågan är naturligtvis hur många elever som får en sådan 

genomgång av SAB-systemet att de förstår dess uppbyggnad och gör att de senare kan 

använda sig av det? De kanske nöjer sig med att hitta till vissa avdelningar för sitt skolarbete 

eller för sina fritidsintressen? Hur många lär sig SAB-systemet för livet, som en 

skolbibliotekarie uttrycker det? SAB-systemet är en standard, den enda, som fungerar f.n. 

menar en skolbibliotekarie och även om den inte är bra, fungerar den någorlunda 

tillfredsställande. 

 

På folkbiblioteken förordar man en mer ”barnvänlig” systematik för facklitteraturen, man 

anser att det är ett gammalt och bitvis obegripligt system, i synnerhet för barn. Det viktiga är 

att barnen hittar till det de letar efter och kan man förenkla det med sammanslagningar, 

enklare ord och symboler är det bara av godo. En tillmötesgående bibliotekarie och ett öppet 

bibliotek är naturligtvis basen för att barnen ska våga fråga och få relevant hjälp. 

 

En bibliotekarie varnar också för den tid det tar att göra avsteg från SAB-systemet. Många 

ansvarar ensamma för sitt bibliotek, vare sig det är skolbibliotek eller barn- och 

ungdomsansvarig. Att göra ett eget system skapar merarbete eftersom det ska underhållas. 

Kan det stjäla tid från att vara ute bland barnen? 
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En fråga som inte har kommit fram i svaren är om förändringarna på hyllan också motsvaras i 

katalogen. Låt oss hoppas att ändringar också sker i katalogen, så informationen där är 

korrekt. 

 

Barns kommentarer 

Barnen tycker det är viktigt att underrubrikerna finns med för bättre förståelse av 

klassifikationerna. De föreslår att Historia kan ha tillägget Förr i tiden. De föreslog Kropp 

och hälsa i stället för Kroppen. Några grabbar i Strängnäs var väldigt bestämda att ordet 

”militärer” skulle finnas med för avd. S. Så det blev Vapen och militärer. Det ursprungliga 

förslaget var Vapen. 

 

Vid en miniundersökning på en skola i Eskilstuna fick eleverna uppgift att leta fram böcker 

om kaniner och stjärnor med det gamla bokmärket, med SAB-systemets traditionella termer, 

som underlag – ingen hittade till rätt hylla. När de sedan upprepade uppgiften med det nya 

bokmärket hittade de till rätta avdelningarna. En kommentar från en flicka i sexan, en van 

biblioteksbesökare och storläsare, blev jublande glad ”Jag fattar, jag skulle hitta! Säg genast 

till mig när de nya kommer!” 

 

Test av symboler och nya ord för gamla termer 

Arbetet med att ta fram symboler har varit svårare och tagit längre tid i anspråk än beräknat. 

Till avslutningen av DOFF-projektet den 21 mars 2007 hade vi tagit fram prototyper. Vi 

tyckte inte att symbolerna är tillräckligt testade på målgruppen barn 6 – 12 år. 

 

För att testa symbolerna och bokmärket med nya ord ytterligare och mer grundligt på 

barnbibliotek och med uttagna barngrupper som referensgrupper ansökte vi om bidrag för 

regional biblioteksutveckling från Statens Kulturråd i februari 2006. Ansökan bifölls inte.  

 

Äganderätt av illustrationer 

Regionbibliotek Stockholm har genom avtal med Filippa Widlund äganderätt till de fjorton 

symbolerna och bokmärket med nya ord för gamla termer Så står bibliotekets böcker. Efter 

projektets slut har avtal träffats med Btj om försäljning av bokmärket med de nya termerna för 

klassifikationssystemets huvudavdelningar och med Eurobib (numera Lammhults 

Biblioteksdesign) om försäljning av genresymbolerna i form av knubbetiketter, ryggetiketter 

och förklarande affisch.  
 

 

Avslutning 
 

DOFF-projektet genomfördes enligt planerna. De två delarna som Kulturrådet gav bidrag till, 

kunskapsöversikten samt genresymbolerna och nya termer för klassifikationssystemets 

huvudavdelningar, har framställts och kan beställas på Regionbibliotek Stockholms hemsida 

(kunskapsöversikten) och via Btj (termerna) och Lammhults Biblioteksdesign 

(genresymbolerna).  

 

Kunskapsöversikten har väckt mycket uppskattning, tagits in i utbildning och fortbildning och 

åberopas i många sammanhang. Symbolerna och termerna används på många bibliotek men 

har också inspirerat en del bibliotek till egna varianter, anpassade till de egna behoven. Det är 

förmodligen svårt att hitta nationella lösningar, accepterade av alla, och det är kanske inte 

heller nödvändigt. Att föra diskussionen om dessa frågor, och därmed höja kompetensen, och 
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sedan utarbeta symboler och termer som underlättar arbetet för många bibliotek har troligen 

ändå ökat medvetenheten på biblioteken och viljan att hitta lokala, alternativa uppställningar. 

 

De övriga delarna, seminarieserien och nätverken, fungerade som en fortsättning på Hissa 

segel-projektet och som en brygga över till det följande Läskonsterprojektet, som startade 

2007. Seminarieserien har varit alltigenom av god kvalitet och uppskattad. Nätverken har 

varit svårare att få att arbeta på ett bra sätt, och potentialen i dem har inte utnyttjats 

tillräckligt. Erfarenheter av nätverk mellan barnbibliotekarier i Norrbotten organiserade av 

Norrbottens länsbibliotek har varit goda, så vi bör fortsätta att diskutera hur nätverk ska 

utformas för att ge mer än de kräver.   

 

De barnbiblioteksprojekt som LIM-biblioteken har genomfört har fungerat som lärande 

projekt även för konsulenterna. Vi har utvärderat dem och reflekterat över arbetssätt och 

resultat, och försökt att göra upplägg och innehåll bättre och bättre. Ett sådant arbetssätt är 

nödvändigt för att vi ska kunna bidra till utvecklingen av folkbibliotekens barn- och 

ungdomsverksamhet.  
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Bilaga  

 

 
 

Växthuset 11 – 12 oktober 2005, förslag från deltagarna:  

Tio i topplista – symboler 
 

Fixa själv/ skapa,  gör - det - själv, kan vara en tvärgrupp för flera  

Deckare innefattar även mysterier  (Kusligt!) 

Kroppen inklusive knoppen, relationer, känslor, kropp och knopp. Varje bibliotek får själva 

välja vad man lägger in i det. Skelett och blodomlopp ska också ingå i det, ja hela människan 

Känslor 

Djur, kan delas upp i fler grupper, dinosaurier, hästar, lejon, katter, hundar, vilda djur, 

husdjur 

Spöken och rysare, spänning 

Världen, kan delas upp i olika länder och här bor jag 

 Pyssel och knåp går in i gör det själv… 

Spel och skoj, roliga timmen, spel, lekar, skoj, bus, kalas, trix 

Sport  

Teknik, bilar  

Cd, DAISY, kassett, bok och band, bok och DAISY 
 

Tvärgrupp: gör det själv (teknik ingår) bilar, teckna, fixa själv, testa,  

Gör vi det svårt för oss? hierariskt, Vägverkets symboler, sätt in kikarsiktet, vi hamnar i 

begreppet, pyssel – gör det själv – är det en vettig gruppering? 

Kan vi ha en grupp som är en tvärgrupp, kan vi tänka i teman?  

Tips från Solveig: Läs om Espergade i Danmark 

  

 

Nya ord för SAB-systemets huvudavdelningar 
 

Vi utgick från BTJ:s bokmärke. 

8 – 12 år som utgångspunkt, det kan finnas föremål i hyllorna som vägleder i biblioteket och 

som anknyter till orden 

 

 A Böcker & Skrift 

 B Blandat 

 C Religion 

 D Tanke och känsla (tankar och känslor) 

 E Skola    (ev. med tillägg av lärande) 
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 F Språk 

 G Författare 

 H Skönlitteratur  

 I Konst, musik, teater & film 

 J Forntiden 

 K Historia 

 L Berömda personer 

 M Folk & Fest 

 N Världen 

 O Samhälle 

 P Teknik & Hobby 

 Q Mat, Husdjur & Trädgård 

 R Sport & Lek 

 S Vapen 

 T Matematik 

 U Rymden & Jorden 

 V Kroppen 

 X Sånger 
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