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Jag heter Marie Johansen och arbetar som kollega till Lena 
Lundgren, på Regionbibliotek Stockholm. Jag arbetar 
sedan några år heltid som utvecklingsledare särskilt med 
Stockholms stadsbiblioteks barn- och ungdomsverksamhet, 
men har haft den rollen i olika omfattning sedan 2007. 
Sedan dess har jag arbetat med Lena allt mer. 

Jag gillar att jobba med Lena. Lena talar klarspråk och jag 
tycker om det. Mellan oss är det tydligt, rakt och effektivt. 
Vi fördelar arbetet snabbt och gör sedan våra olika delar. 
Men vi har väldigt bra samtal också. Jag förundras ofta över 
att Lena är så klok. Hon kommer alltid på nya saker som 
jag inte har tänkt på. Så vill jag också vara. Tvärsäker men 
ändå öppen för idéer och andras synpunkter. Det är ett 
mentorskap som jag kommer att sakna nu när Lena går i 
pension, men som jag har lärt mig väldigt mycket av.

Det finns bra barnbibliotek

Den barnsyn man har är grundläggande för hur man 
bemöter barn, på bibliotek och överallt. Lena är själv 
ambassadör i ämnet barnperspektiv och barns perspektiv. 
Hon har bara förra året varit runt och pratat om detta 
på biblioteken i ungefär 15 kommuner i vårt län. En 
sammanfattning av den föreläsningen, som brukar 
ta uppemot 45 minuter och som heter Det finns bra 
barnbibliotek, skulle kunna gå så här:
 Det finns bra styrdokument. FN:s deklaration om 
barnets rättigheter. På barns och ungdomars villkor (som 
jag återkommer till).
 Det återstår mycket att göra på området.
 Barnperspektiv och barns perspektiv är två olika saker, 
och vi är på biblioteken bättre på det förstnämnda. Det 
vill säga: vi ordnar vår verksamhet och våra bibliotek 
utifrån våra tolkningar av barns behov och önskningar. 
Men om barnen själva fick uttrycka/kunde uttrycka sina 
åsikter och önskemål – hur skulle biblioteken då se ut?
 Våra resurser på biblioteken är rummet, medierna och 
kompetensen. 
 Vad gäller rummet så skapar vi myshörnor och 
kojmöjligheter för det tänker vi att barn vill ha. Men 
barn har under hela sin uppväxt stora rörelsebehov. 
Deras beteende kan krocka med de vuxna på biblioteket, 
både besökare och personal.

 Vad gäller medier har vi detta för olika svårighetsgrader 
och olika åldrar, men vi kanske inte tar tag i att vårt 
skyltsystem är alldeles för abstrakt för barn (eg. även för 
vuxna!).
 Vad gäller kompetensen: Barn har rätt till lika bra 
bemötande som vuxna, men det innebär kanske ofta något 
annat för barn. De kan vara blyga och osäkra och ha svårt 
att uttrycka sina frågor. Det sociala mötet är så viktigt för 
att referenssamtalet över huvudtaget skall uppstå. Här 
förordar Lena att försöka ”gå lite närmare” än man gör 
med vuxna. Naturligtvis med respekt för barns integritet. 
Då får barnen bättre hjälp med sina frågor, i biblioteket.
 Det skapar trygghet att möta samma personer, ger 
glädje, skapar mening och igenkänning för barnen både 
bland personal och i rummet.
 Att använda barns perspektiv, ta reda på vad barn tycker 
fordrar större ansträngning och andra metoder: bra vardaglig 
dialog (hänger ihop med relationen till personalen), men 
också regelrätta metoder som fokusgrupper, verkstäder, 
barn får bygga modeller etc.

Lena sammanfattar:

Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas 
angelägna.
 Barn måste komma till biblioteket av fri vilja.
 Man måste se varje enskilt barn och se hela barnet och 
dess sammanhang. Det går inte skilja på lärande i skolan 
respektive på fritiden, barn utvecklas och lär sig hela tiden. 
 Hela personalen måste inse vad det innebär att arbeta 
med ett barnperspektiv. Barn måste bli bemötta av alla 
alltid.
 Prioritering måste betyda något. 
 När tid finns går man ut i biblioteket, Lena tillsammans 
med personalen uppdelad i smågrupper, och försöker 
finna goda exempel på hur biblioteket idag tillgodoser 
barnperspektivet, samt hur man inte använder det. Det 
blir sedan ett diskussionsunderlag för personalgruppen 
och med detta hoppas och tror jag att Lena har satt 
igång gruppen till att börja tänka nytt kring bibliotekets 
verksamhet.

Valfrid Palmgren

Om Lena hinner vet jag att hon gärna pratar om Valfrid 
Palmgren. Det är viktigt att nämna Valfrid Palmgren, 
som grundade Föreningen Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek för precis 100 år sedan, 1911. Utan 



En ny barndomssyn

Valfrid Palmgren var tidig med att ha ett barnperspektiv på 
biblioteksverksamheten. Det var främst för barnens skull 
som samhället behövde fria offentliga/allmänna bibliotek. 
”Den som vinner barnen, honom tillhör framtiden” utbrast 
hon i Folkbiblioteksbladet 1913. Ett sådant uttalande visar 
tecken på en barndomssyn som vi sedan under 1900-talet 
alltmera gått ifrån.  Men det är kanske först på 90-talet, 
efter det att barnkonventionen antagits, som synen på barn 
som becomings, som löften om något de skall bli senare, 
har börjat försvinna. Nu talar vi om barn som beings. De 
ÄR redan idag, och har rättigheter och behov här och nu. 
 Det verkar nu ändå inte allom givet att man har den 
här ”nya” barndomssynen! Jag tror att det kan vara en del 
av svaret på varför barn ändå blir så olika behandlade av 
olika människor, både på biblioteken och på andra ställen. 
I BO:s rapport Kom närmare från 2009, fick man det svart 
på vitt: bara 24 % av de tillfrågade barnen i skolår 5 och 
8 kände sig väl bemötta på biblioteket, i betydelsen att det 
där finns vuxna som respekterar barn och tar det de säger 
på allvar. 
 Kan det vara så att den gamla barndomssynen ändå är 
förhärskande? Jag tänker på när man talar om eller möter 
barn i grupp, eller om man inte alls har någon relation 
till barnet. I så fall är det en utmaning att försöka bidra 
till en förändring här. Lena och jag har gång efter annan 

tillsammans med barnbibliotekarierna konstaterat att mötet 
med barnen kräver lite mera. Man måste våga vara lite mer 
personlig, och samtidigt lika intresserad av den människa 
man möter. Vi måste ju alltid vara lyhörda i mötena med 
våra besökare, men här det ännu mer delikat. Svårt med 
roligt, säger jag som arbetat som barnbibliotekarie i flera år. 
 Vi måste alla jobba med och utveckla vårt barnperspektiv, 
men den verkliga utmaningen ligger i att låta barnen själva 
komma till tals. 
 Jag skulle vilja nämna några fler exempel än den här 
föreläsningen (som naturligtvis är mer matnyttig än min 
förkortade variant) på vad Lena själv har gjort för att lyfta 
detta med både barns perspektiv och barnperspektiv. För 
jag vill tillägga att båda är viktiga att arbeta med.

Ponton

Lena var med och initierade kulturtidskriften Ponton, vilket 
var och fortsatt är en insats för de ungas eget skapande. 
Det var under Kulturhuvudstadsåret 1998 med hjälp av 
bidrag från Stiftelsen Framtidens kultur, Stockholms läns 
landsting och Stockholms stads- och länsbibliotek. Ett sant 
delaktighetsprojekt, där både redaktion och insänt material 
kom och fortfarande kommer från ungdomarna själva. 
Många är de unga som vittnar om betydelsen tidskriften 
har haft för dem. Många gånger har tidskriften hotats av 
att tvingas till nedläggning. Men här har Lena, som är 
kassör för tidskriften, sett sin uppgift att fortsätta söka och 
få in bidrag hela tiden. Ponton ligger här och ni kan ta 
med er ett ex, och självklart gärna börja prenumerera på era 
bibliotek. Det vet jag att lena skulle ha sagt, eller kommer 
att säga!

henne inget barnbibliotek, vid denna tidpunkt. Valfrid 
Palmgren föddes 1877, och var som ung lärare på sin fars 
skola. Efter några år på KB, började hon intressera sig för 
det folkliga biblioteksväsendet. Hon sökte och fick pengar 
för en studieresa till USA och reste 1907 runt i nordöstra 
USA och besökte åtskilliga public libraries, och gillade vad 
hon såg. 
 Hon såg fria offentliga bibliotek i vackra byggnader som 
var centralt belägna, med bra ventilation, uppvärmning 
och belysning, med det bästa av all litteratur. Man hade 
öppna hyllor för alla och så få förbudsskyltar som möjligt. 
Öppettiderna var generösa, 12 timmar om dagen. De 
amerikanska biblioteken ville med sin verksamhet skapa 
goda medborgare som självständigt kunde använda böcker. 
Målet skulle främst nås genom barnen och ungdomarna.
 Vi pratar numera om rummet, kompetensen och 
medierna, men det gjorde redan Valfrid Palmgren som 
såg att framgångsfaktorerna var bibliotekarien (som var 
besjälad av library spirit), böckerna samt bygganden och 
dess inredning.

Barn frågar 
– kan biblioteket svara?

Lena skrev 1996-97 en magisteruppsats på 
Bibliotekshögskolan och tog då tag i en fråga som hon 
länge gått med, en fråga om huruvida biblioteket kan svara 
på barns frågor. Hur fungerar referensarbetet för barn? 
Vågar barnen fråga om de kommer utan en vuxen? Vågar 
de be om hjälp i gemensamma informationsdiskar? Och 
vilka svar får de av barnbibliotekarien, när det kanske är 



kö? Vad får de för hjälp när de frågar annan personal än den 
med särskild kunskap om barn och barns medier? Svarar vi 
egentligen på barns frågor? Ibland kanske inte svaren finns 
bland just bibliotekets material, men vi vill ändå sätta en 
bok i barnets hand, är det att anstränga sig för att förstå vad 
barnen menar?
 Lena genomförde en undersökning vid två sinsemellan 
olika bibliotek: det integrerade folk- och skolbiblioteket 
i Flemingsberg och huvudbiblioteket i Täby. Personalen 
på de båda biblioteken samlade in frågor från barn och 
ungdomar i åldrarna 3-16 år, under tre månader. Det var 
frågor från barn som var intressanta, inte de frågor som 
vuxna ställer på barnavdelningarna. 
 Även om undersökningen får räknas som ganska liten 
kunde Lena dra slutsatser: Det kan ofta finnas en ”tredje 
närvarande” när barn frågar, vare sig denna är med på 
riktigt eller inte, så är det en person som påverkar både 
frågan och svaret. Det kan vara en lärare eller en förälder 
eller en kompis. 
 Ibland släpper bibliotekarien frågan för tidigt – varför? 
Det kan vara stökigt vid informationsdisken med köer och 
stressad personal. Barnen vill själva inte vara till besvär. 
Det är av flera skäl viktigt att barnens informationsdisk 
är bemannad så mycket det bara går. Det är inte säkert att 
barnen går till vuxendisken och frågar, och vad som händer 
då kan Lena sorgset konstatera: ju sämre bemanning det är 
i barninformationen, desto mindre frågar barnen och desto 
mindre bemannas disken.
 
Hör här vad fint Lena skriver år 2000 i Barn frågar – kan 
biblioteket svara? Om referensarbete för barn och ungdomar, 
där undersökningen och det fortsatta projektet kring 
referensarbetet beskrivs:

Resultaten av min undersökning visar att biblioteket spelar 
en mycket stor roll för barnens kunskapande, framförallt 
för det självstyrda lärandet, det fria kunskapandet, och 
skulle kunna spela en ännu större roll om bibliotekarierna 
förstod vilken roll de kan spela. Biblioteket har roll 
som ett komplement till kunskapsinhämtandet i 
skolan, yrkeslivet och folkbildningen och dessutom i 
”mellanrummet” mellan dem. Biblioteket har en roll 
som frirum för friskapande.

Biblioteken skulle kunna underlätta med både 
hylluppställning och skyltning, genom att ställa upp 
utifrån intresseområden, men också i katalogen. I boken 
sammanställer Lena hur barn beskriver böcker, och vilka 
problem det ger när katalogen inte alls överensstämmer. 
Barn väljer det konkreta ordet före det abstrakta, t 
ex syskon istället för syskonrelationer. Barn använder 
processbeskrivande ord, de frågar efter ”hur man lever i 

skogen” och inte efter varken överlevnadsträning eller 
robinsonader. Barn använder okonventionella och 
målande ord, exempel som nämns är ett barn som försöker 
med ordet gåshud för att söka efter en spännande bok, eller 
gammaldags när barnet vill ha en historisk berättelse. Barn 
frågar ofta efter en bok som ger en viss upplevelse. Barn 
missförstår ibland ord eller uttrycker sig oklart. Barn frågar 
ofta efter serier av böcker och böcker som liknar andra 
böcker, eller efter huvudpersonen i en bok.
 Hur ska då katalogen kunna hjälpa till att besvara 
barns frågor? Lena, som sedan arbetat mycket med 
ämnesord på barnböcker och skönlitteratur, föreslår: Med 
tydliga konkreta uttryck istället för abstrakta. Med bra 
ämnesordsregister som kan byggas ut utifrån hur frågorna 
ställs. Med tillägg i katalogposterna för seriebeteckningar, 
huvudpersonernas namn, läsbarhet, stilstorlek mm. 
Upplevelseord. Innehållsbeskrivningar. Möjlighet att söka 
på böcker som liknar andra böcker. En katalog som inleder 
dialog med användaren om sökningen inte lyckas.
 Man kan nämligen inte lära barn att ställa de rätta 
frågorna, använda de rätta begreppen (det menade 
redan Birgit Wanting som gjorde en liknande men mera 
omfattande undersökning i Danmark för ungefär 25 år 
sedan). Barn frågar utifrån den nivå där de befinner sig 
utvecklingsmässigt och språkligt (det gäller ju eg. också 
vuxna). Ansvaret att anpassa sig ligger på oss som arbetar 
på biblioteken. Det kan inte vara barnens fel att de inte har 
någon hjälp av katalogen!
 Barns egna frågor går inte alltid att besvara med hjälp 
av de vanliga verktygen. Det fordrar kunskaper om barns 
språkliga och allmänna utveckling, uttryckssätt och 
intressen. Man måste vara orienterad om vad som pågår 
i närmiljön och ha en god associationsförmåga. Helst ska 
man ha läst varenda bok på barn- och ungdomsavdelningen, 
eller hur? Dessutom fordras skicklig inlevelseförmåga och 
lyhördhet. Man bör i princip vara perfekt kan man tycka! 
Barnbibliotekarien använder här i stor utsträckning sin s k 
tysta kunskap.

På barns och ungdomars villkor

Lena var med och myntade begreppet På barns och 
ungdomars villkor, som blev en nationell målsättning för 
barnbiblioteksverksamhet utifrån FN:s barnkonvention. 
De riktlinjerna antogs av Svensk biblioteksförening 2003. 
Maria Törnfelt och Solveig Hedenström på Länsbibliotek 
Uppsala har beskrivit det arbetet mycket bra i vänboken 
till Lena när hon fyllde 60 år. Riktlinjerna föregicks 



Barnbibliotek med 
barnperspektiv: 
Rum för barn

2007 genomförde Lena en studie av Rum för barn, 
inom ramen för det nordiska projektet I gulvhøjde. 
Fyra bibliotek i Norden producerade tillsammans en 
utställning, och samarbetet utvidgades till ett projekt för 
att utveckla former för det läsfrämjande arbetet till de 
mindre barnen. På Rum för barn fick man inte tid och 
möjlighet att arbeta med utveckling av nya metoder, 
p g a den anstormning som blev vid nyöppnandet. Lena 
tittade istället på idéerna bakom Rum för barn, hur det 
går när man försöker omsätta teori till praktik, samt 
observerade hur besökarna – barnen! - använde rummet 
och de möjligheter som erbjöds.
 Visionerna bakom Rum för barn står Giovanna 
Jörgensen i mångt och mycket för, och de överensstämmer 
både med Valfrid Palmgrens devis att endast det bästa är 
gott nog åt barnen, och med barnkonventionens artikel 
3, som säger att barnets bästa alltid skall komma i första 
rummet. Inspirationskällor var Montessori-pedagogiken, 

Lev Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen, 
Reggio Emilia-pedagogiken, pedagogen Howard Gardners 
teori om de sju intelligenserna. Man fördjupade sig också 
i lekens värld och möjligheter, och i barns tankar och 
föreställningsvärld. Man tog in ett antal experter, Ylva 
Ellneby, Susanna Ekström, Lena Lundgren själv. På så vis 
visade man verkligen att man tog barn på allvar.
 Personalens roll lyftes fram både i visionen för Rum 
för barn men också redan hos Valfrid Palmgren, här ett 
citat som ni säkert har hört förut: ”På barnbibliotekarien 
ställs de största fordringar. Hon – det är nämligen alltid en 
kvinna – står ständigt till barnens tjänst och är deras med 
outtömligt tålamod och aldrig sviktande vänlighet och 
hjälpsamhet utrustade ”fråga mig om allting”(Palmgren, 
1909, s 97). Barnen togs också mycket väl hand om av 
personalen på Rum för barn. Alla mottogs med största 
respekt och fick en personlig introduktion.
 Lena kunde se att föresatserna var mycket goda, men 
att det inte blev lika mycket av det i praktiken. Leken och 
rörelsen skulle stödja inlärningen, och fler intelligenser, men 
det blev inte i första hand blivit en del av ett pedagogiskt 
arbetssätt utan mera ett inslag i en barnvänlig miljö. Det 
måste också vara föräldrarna som är de som leder sina små 
barn till närmaste utvecklingszon, men Lenas intryck var 
att föräldrarna inte utnyttjade potentialen i Rum för barn. 
Föräldrarna gjorde sådant som de skulle kunna göra var 
som helst.
 Man ville med Rum för barn vara ett bibliotek som 
PÅSTÅR något, nämligen att det är viktigare med böcker, 
spel, lek och samvaro med den vuxna, med vuxna som 
har tid, än med datorer. Därför har man inga datorer 
för besökarna på Rum för barn. Men om inte besökarna 
uppfattar det biblioteket påstår?
 Om barnperspektivet är väl tillgodosett utifrån både 
teorier, kunskap och erfarenheter så är inte barns perspektiv 
det på Rum för barn. Det är svårare här där man inte har 
närhet till barnen som kommer, på det sättet att det är 
olika barn varje dag och de kommer överallt ifrån runt om 
i Stockholm.
 Lena såg vid tiden för undersökningen ett vägskäl för 
Rum för barn. Endera fortsätta att utveckla kulturhusidén, 
eller lyfta fram Rum för barn som bibliotek med större 
vikt lagd vid barns språkutveckling, läsutveckling, 
kunskapssökande och läslust. I det senare fallet blir Rum 
för barn ett möjligheternas bibliotek och också ett bibliotek 
som går före och visar vägen för möjligheter på alla våra 
andra bibliotek runt om i Sverige. Hör här:

Om biblioteken fångade upp det lokala behovet av 
en kravlös träffpunkt för föräldralediga vuxna och 
åtminstone i någon mån inrättade sig efter de behov som 
små barn och föräldrar har, skulle säkert många utnyttja 

av ett utvecklingsarbete där Lena var drivande. Man 
behövde diskutera mål och innehåll i folkbibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet. Lena ville väcka en debatt 
om resursfördelningen på biblioteken och pekade på 
orsaker till varför det inte hände så mycket på barn- och 
ungdomssidan:

•	 Bristande omvärldsbevakning. Samhället förändrades 
men det fick inga konsekvenser i verksamheten som 
istället fortsatte som vanligt.

•	 Bristande lyhördhet hos barnbibliotekarierna för 
andras synpunkter på deras arbete.

•	 Bristande förankring i den egna organisationen. 
Barnbiblioteksverksamheten var en angelägenhet för 
barnbibliotekarien och inte för hela personalgruppen.

•	 Bristande långsiktig och ideologisk diskussion.

Det här tycker jag vittnar om Lenas klarsyn, att inte välja bara 
en sida utan se så tydligt att flera kan bära ansvar för brister. 
Men också, som Maria och Solveig skriver, om erfarenhet 
och sant strategiskt tänkande: för att få delta krävdes 
insatser från både bibliotekschef och barnbibliotekarie, 
och det krävdes ordentlig dokumentation och mätning av 
verksamheten.



den möjligheten. Det skulle kanske minska trycket på 
Rum för barn. Samtidigt skulle barnbibliotekarierna få 
utmärkta tillfällen att nå föräldrarna med information 
om barns språkutveckling och barnmedier och mera 
aktivt kunna ta på sig den särskilda roll som biblioteket 
har när det gäller att nå föräldrarna med denna 
information under barnets första år. Det finns ingen 
annan aktör i lokalsamhället som har den uppgiften 
(BVC, men de har också många andra uppgifter) och 
det är en viktig del av barnbibliotekets identitet. Att lyfta 
fram den, liksom att utveckla det läsfrämjande arbetet 
kan innebära att biblioteket ”gör skillnad” i samhället, 
ett överlevnadsvillkor för barnbiblioteken.

Ett bra barnbibliotek består av 
femton klossar

Studien av Rum för barn, som ju var en del av I gulvhøjde, 
avslutades med att ytterligare ett projekt tog vid: Att sætte 
spor. Detta för att utveckla diskussionen om framtidens 
barnbibliotek och ge impulser till barnbibliotekarierna. 
Lena var en del i arbetsgruppen här som dessutom 
bestod av Toril Bang Lancelot, chef för barnavdelningen 
på Deichmanske bibliotek i Oslo, och Tone Lunden, 
barnbibliotekarie och barnkulturkonsulent i Hjørring i 
Danmark. En del av redovisningen av projektet bestod av en 
kravspecifikation för barnbibliotek, ett dokument som kan 
fungera som en resonerande kom-i-håglista i samband med 
planering av nya bibliotek och för verksamhetsutveckling. 
Projektgruppen utgick från Svensk biblioteksförenings På 
barns och ungdomars villkor, den norska Rom for lek og 
laering (del av den norska biblioteksutredningen) och från 
de tio budord som sammanfattades i danska Fremtidens 
biblioteksbetjening af børn. Dessutom IFLA:s riktlinjer för 
olika delar av barnbiblioteksverksamheten och naturligtvis 
FN:s konvention om barnets rättigheter.
 Jag skulle vilja slå ett slag för den här kravspecifikationen, 
som jag tror inte har använts så som jag tycker att den 
borde ha använts, och då tänkte jag ta fram mina klossar 
och börja bygga ett bra barnbibliotek, eller ett bibliotek där 
man har tänkt till om sin barnverksamhet. Det är inget lätt 
arbete detta, det är klossar med organiska former som jag 
bygger med, men så är det inte heller någon enkel sak att 
skapa ett bra barnbibliotek. 
 Här kommer kravspecifikationen:

1.	 På dagens och framtidens barnbibliotek ska 
barnperspektivet vara genomgående. Barns och 

ungdomars behov ska tillgodoses och i val och 
prioriteringssituationer ska barns behov gå före 
vuxnas behov. Verksamheten ska utmärkas av 
samtidighet, delaktighet och ömsesidighet.

2.	 Barn ska kunna påverka. Biblioteket har en roll i 
barnens demokratiska fostran och biblioteken ska 
lyssna till barnen och ge dem möjlighet att uppleva 
att deras åsikter har tyngd.

3.	 Barnen ska ha möjlighet att uttrycka sig. Biblioteket 
kan vara en arena där de kan uttrycka sina egna 
åsikter och visa upp sina intressen och sitt eget 
skapande.

4.	 Barnen ska möta vuxna som behandlar dem med 
insikter om barns utveckling och behov, kunskaper 
om barns vardagsliv, om barnmedier och annan 
barnkultur samt stor social kompetens. Nya 
kompetenser ska berika verksamheten.  

5.	 Biblioteket ska vara en trygg plats och ett frirum. 
Barn har ett stort behov av lugn och trygghet och 
biblioteket ska vara trivsamt och fungera som ett 
”tredje rum” mellan hemmet och skolan. 

6.	 Biblioteket ska vara ”ett roligt ställe”. Barn utvecklas 
i lek och barn ska få spännande upplevelser och ha 
roligt på biblioteket.

7.	 Biblioteket ska fungera bra som mötesplats. 
Biblioteket ska vara öppet och barnavdelningen ska 
vara bemannad när det passar barnen.

8.	 Biblioteket ska vara tillgängligt för alla barn och 
särskilt vända sig till barn med läshinder. Biblioteket 
ska kunna användas av alla barn och förmedla medier 
i olika former. 

9.	 Biblioteket ska vara överskådligt och lätt att orientera 
sig i. Barnavdelningen ska vara tydlig och lätt 
identifierbar. Biblioteket ska utifrån barns frågor och 
intressen ordna medierna så att barnen lätt hittar det 
de söker.

10.	Rummet och verksamheten ska innebära utmaningar 
och stimulera nyfikenheten. Barnen ska överraskas 
och stimuleras av bibliotekets utformning och 
program och biblioteken ska stödja såväl barnens eget 
kunskapande som lärandet i skolan. 

11.	Rummet och verksamheten ska stimulera läslusten. 
Berättelserna och fantasin i medierna ska förmedlas 
på ett lockande sätt. Biblioteket ska stödja barns 
språk- och läsutveckling. 

12.	Biblioteket ska vara samhällets kompetenscentrum för 
barns medier. I lokalsamhället ska biblioteket erbjuda 
barn och deras ”viktiga vuxna”, föräldrar, pedagoger 
och studerande, tillgång till och kunskaper om 
medier i olika former. 

13.	Biblioteket ska arbeta uppsökande för att vara där 
barn är och nå så många barn som möjligt. 



14.	Biblioteket ska vara ett centrum för den lokala 
barnkulturen. Biblioteket ska tillsammans med andra 
aktörer erbjuda en öppning till kultur för och med 
barn.

Den här sista är beroende av de lokala förutsättningarna, 
det ser lite olika ut i Norge, Danmark och Sverige. Men 
alla bibliotek kan ta fasta på Reggio Emilia-pedagogikens 
devis att ett barn har hundra språk.
 Då har vi en kloss över. Kanske kan man använda 
den till sina särskilda idéer som man har omkring 
barnverksamheten på det egna biblioteket? Med det tänker 
jag att vi har byggt ett riktigt bra barnbibliotek!
 Nu Lena kan du ta hem de här klossarna och låta 
barnbarnen Nils, Märta och Folke, bygga fina barnbibliotek, 
det är jag säker på att de kan göra!
 Alla fjorton ”budord” presenteras mera utförligt i 
kravspecifikationen, och utgör ett utmärkt underlag för 
diskussion om barnverksamhetens plats på våra bibliotek, 
både fysiskt och verksamhetsmässigt.
 Särskilt intressant tycker jag är den självklarhet med 
vilken man uttrycker att barns behov ska gå före vuxnas 
behov. Och att diskussionen kring hur prioriteringen ska 
göras, måste vara levande. Ska barn få del av bibliotekets 
resurser i förhållande till barns andel av befolkningen i 
kommunen, eller till deras andel av besök? Eller ska mer än 
50 % av resursrena gå till barn- och ungdomsverksamhet? 
Det handlar självklart om yta i biblioteket också, i enlighet 
med de större behov av röra sig som barn har.
 Ni hittar det här dokumentet med kravspecifikationen 
på Regionbibliotek Stockholms hemsida, under publicerat. 
Det heter Framtidens barnbibliotek: samtidighet – 
delaktighet – ömsesidighet. Jag åtar mig härmed gladeligen 
att verka för att blåsa liv i den här kravspecifikationen och 
tillsammans med Pia Borrman, som tar vid efter Lena, och 
mina kollegor på Regionbibliotek Stockholm använda den 
som en grund i vårt möte med er ute på biblioteken. 

Barns perspektiv 
– Lenas perspektiv

Annars blåser det medvind nu, för arbete med barns 
delaktighet, barnkonventionen osv., det är vi flera som 
konstaterat:
 Riksdagen har nyligen godkänt en ny strategi för att 
stärka barns rättigheter i Sverige, Socialdepartementet har 
gett ut ett faktablad om detta.
 Biblioteken i Mellansverige arrangerade en välbesökt 
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chefkonferens i Örebro den 18 januari i år: Sanning eller 
konsekvens – barnkonventionen på biblioteket?
 Svensk biblioteksförening arrangerar en dag den 28 
mars: Vad tycker barnen? Konferens om barns perspektiv. 
i Stockholm som är ett samarrangemang mellan 
Svensk Biblioteksförening och Barnbibliotekscentrum. 
Medverkande är Åse Hedemark universitetslektor i 
Uppsala, som är här idag, och Barbro Johansson, docent i 
etnologi vid Göteborgs Universitet.
 Nyligen fick vi besked om ett spännande forskningsprojekt: 
Barn som aktiva medborgare – delaktighet i utformning 
av barnbibliotek. Amira Sofie Sandin, som vi kommer att 
höra här senare idag, och Frances Hultgren vid BHS samt 
nämnda Barbro Johansson har fått bidrag till det projektet.
 Även om nu Lena inte ordnat allt detta, så tänker jag att 
hon ligger bakom det. Hon – du! – har verkligen bidragit 
till att skapa den här medvinden, för biblioteken.
 Vad kan passa bättre än att avsluta med ett citat från ett 
barn, ur boken Giraffer har korta halsar när dom är små 
av Jujja och Tomas Wieslander? Jag tycker att just det här 
citatet passar Lena väldigt bra, och med detta fastslår jag en 
gång för alla att Lenas perspektiv också är barns perspektiv!

Hör här, det heter Hinna:

Jag hinner och hinner och hinner.
Ingen fara
jag ska bara
hinna klart.


