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Förord

Länsbiblioteken i Mellansverige har genom sina barnbibliotekskonsu-
lenter sedan 2001 drivit ett par större projekt med syftet att utveckla 
folkbibliotekens barnbiblioteksverksamhet. Det började med en mål-
sättningsdiskussion som resulterade i På barns och ungdomars villkor, 
de riktlinjer för barnverksamheten som Svensk Biblioteksförening an-
tog 2003. Det fortsatte med Hissa segel och bygga vindskydd, där mål-
sättningarna omsattes i biblioteksvardagen. Konsulenterna har också 
tagit initiativ till ett dokument om barnbibliotekens egen identitet.

I dessa projekt har omvärldsorientering varit en viktig del. Förutom 
spännande föreläsare inom områden som inte ligger direkt inom verk-
samheten men som ändå är relevanta för barnbiblioteken, var inled-
ningsvis också information om aktuella magisteruppsatser ett inslag. 
Det finns mycket lite forskning om barnbiblioteksverksamhet i Sverige 
men mycket intressant finns att hämta i de magisteruppsatser som 
skrivs vid de olika utbildningarna i Biblioteks- och informationsveten-
skap. Även om varje uppsats bara behandlar ett begränsat område, 
ger de tillsammans en hel del nyttig information och, i de bästa, även 
användbara och givande analyser och modeller. Vid ett par av de stu-
diedagar som har erbjudits inom projekten har uppsatser presenterats 
men det har varit svårt att orientera sig i det stora utbudet. Det har 
också hela tiden funnits en känsla hos konsulenterna av att det förmod-
ligen finns mera forskning, t.ex. i de nordiska och de engelskspråkiga 
länderna, som är okänd i Sverige. Projektrapporter och utvärderingar 
är ett annat material som det är svårt att orientera sig i. Rapporterna 
är inte samlade och lätt tillgängliga någonstans, det finns inte någon 
nationell webbplats och inte heller något bibliotek som samlar sådant 
material. Så uppkom tanken att sammanställa en översikt över forsk-
ning om barnbibliotek. 

En sådan forskningsöversikt måste göras av forskare och uppdraget 
gick till Institutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Valet var lätt eftersom det är den enda högskola 
i Sverige, som bedriver forskning inom området. Det är också där de 
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flesta magisteruppsatserna skrivs. Universitetsadjunkten och doktor-
anden Kerstin Rydsjö och universitetsadjunkten AnnaCarin Elf har 
sammanställt den kunskapöversikt som här föreligger. Någon forsk-
ningsöversikt var, som författarna inledningsvis konstaterar, inte möj-
lig att göra, det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket forskning att 
redovisa. Kunskapsöversikten omfattar därför ett brett och svårstruk-
turerat material, med stor spridning på ämnen. Kerstin Rydsjö och An-
naCarin Elf har gjort ett mycket stort arbete med att gå igenom detta 
omfattande material. Bristen på regelrätt forskning gör att det inte hel-
ler har utkristalliserat sig någon inriktning på något speciellt område 
eller några speciella metoder. 

Översikten är ändå mycket givande som en sammanställning över de 
undersökningar som har gjorts i olika sammanhang och med olika am-
bitionsnivå. Det faktum att det nästan inte finns någon forskning är 
ett intressant resultat i sig, som borde föranleda åtgärder på nationell 
nivå.

Vinsten med översikten består bl.a. i att 
• man kan se mönster som inte framträder vid läsningen av enstaka 

rapporter eller uppsatser 

• orienteringen i materialet underlättas av tematiseringen 
• man kan se vilka områden som är undersökta och därmed också 

vad som saknas 

• kompetensen rimligen förbättras hos barnbibliotekspersonalen när 
man lättare kan tillgodogöra sig tidigare undersökningar och erfa-
renheter

• sammanfattningarna ger synpunkter på verksamheten som också 
kan användas i utvecklingsarbetet och att

• nya intressanta frågor har väckts för kommande forskning.

Vi tackar härmed Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf för deras värdefulla 
insats. Vi hoppas att den kommer att bidra till utvecklingen av barnbiblio-
teksverksamheten och ge en grund för fortsatta undersökningar och forsk-
ning på olika nivåer samt bättre rapporter och utvärderingar. 
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Vi tackar också Kulturrådet, vars bidrag har möjliggjort denna kun-
skapsöversikt

Stockholm i februari 2007

Sylvia Blomberg, Länsbiblioteket i Örebro län
sylvia.blomberg@regionorebro.se

Lisa de Souza, Länsbibliotek Dalarna
lisa.de.souza@falun.se

Karin Blomquist, Gotlands Läns Bibliotek
karin.blomquist@hgo.se
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Kapitel 1 Inledning

Uppdraget 

Bibliotekshögskolan fick våren 2006 ett uppdrag att för Regionbibliotek 
Stockholms räkning sammanställa en översikt över aktuell forskning 
inom barn- och ungdomsbiblioteksområdet. Uppdraget finansierades 
av Statens kulturråd, som ett led i det metodutvecklingsprojekt som 
bedrivs i samarbete mellan flera länsbibliotek, det s.k. DOFF-projektet.

Syftet formulerades av beställaren som att man ville ”höja kompetensen 
hos den personal som arbetar med barn- och ungdomsbiblioteks-
verksamhet genom att ge den en teoretisk bakgrund bestående av en 
översikt över nordisk och viss internationell forskning samt att ge 
personalen möjlighet att sätta in sitt eget arbete i ett ämnesmässigt 
sammanhang utanför det lokala och regionala”. Översikten skulle 
omfatta forskning i dess egentliga mening, främst svensk och nordisk, 
men även projektredovisningar, utvärderingar, magisteruppsatser och 
liknande material. I uppdraget sägs också att utgångspunkten ”ska 
vara barnbiblioteksverksamheten men såväl kulturaspekter som 
pedagogiska aspekter och aspekter gällande barns rättigheter och 
barnet som medborgare ska omfattas”. Översikten skulle vidare täcka 
tiden från ca 1990 med tillbakablickar på äldre material för att ge ett 
tidsperspektiv. Med biblioteksverksamhet för barn och ungdom menas 
att den vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år samt till vuxna 
i deras egenskaper av föräldrar och pedagoger.

Tolkning av uppdraget och avgränsningar

Av uppdragsbeskrivningen ovan framgår att detta är mycket brett for-
mulerat, men att uppdragsgivarens önskan är att översikten ska bygga 
på forskning om barnbibliotek men också på annat relevant material. 
Vi har prövat olika sätt att förhålla oss till uppdraget och bestämma 
vad det innebär. Kasperowski (2001) diskuterar olika typer av översik-
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ter i inledningen till sin avhandling Vetenskap, media och allmänhet. 
Med stöd hos Tydén (2001) definierar Kasperowski tre typer av över-
sikter: forskningsöversikter, kunskapsöversikter och litteraturöversikter. 
En forskningsöversikt har till syfte att sammanställa forskning inom 
ett visst område och baseras på forskningsresultat som publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter eller vid vetenskapliga konferenser. Forsk-
ningsöversikten förväntas presentera forskningsfronten inom ett visst 
område. Litteraturöversikten, däremot, försöker få med så mycket som 
möjligt inom ett område, utan något urvalsförfarande eller någon ana-
lys. En kunskapsöversikt är en sammanställning av relevant kunskap 
inom ett område. Den ska redovisa olika studier och också göra en 
analys. Kunskapsöversikten kan ta med olika slags studier, inte bara 
vetenskapliga, om de bedöms vara av god kvalité och relevanta för 
sammanhanget. ”När man talar om översiktens betydelse för praktiker 
är detta förbundet med att kunskapen är relevant och trovärdig – däre-
mot är det irrelevant vem som författat den.” (Kasperowski 2001, s.3)

Våra inledande och omfattande litteratursökningar klargjorde att vi 
inte kunde skriva en forskningsöversikt över studier av barnbibliotek, 
enligt definitionen ovan, eftersom varken våra sökningar i internatio-
nella databaser eller nordiska litteratursökningar gav oss tillräckligt 
med material för att beskriva och analysera en forskningsfront inom 
barnbiblioteksområdet. Vi fann ett fåtal engelskspråkiga avhandlingar 
om barn, ungdomar och folkbibliotek  – och inga alls i Norden – från 
vår undersökningsperiod.

I läget när valet är att skriva en kunskapsöversikt kan vi, givet defini-
tionen ovan, förhålla oss relativt självständigt till vad vi definierar in 
som ”relevant kunskap” inom barnbiblioteksområdet. Att forskning på 
avhandlingsnivå om barnbibliotek saknas i Norden betyder inte att det 
saknas avhandlingar som är relevanta för barnbibliotek. Inom många 
ämnen byggs kunskap om barn, ungdomar och kultur i vid mening 
som på olika sätt har relevans för bibliotek. Inom pedagogik och etno-
logi, liksom inom medie- och kommunikationsvetenskap, forskas om 
barns och ungas meningsskapande och deras medieanvändning i olika 
kontexter studeras. Litteratursociologin ger kunskap om läsvanor och 
läspreferenser, kultursociologi om kulturvanor i vid mening, osv. Att 
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vi avgränsar oss mot andra ämnen är framför allt en följd av att vi 
begärde och fick en precisering att uppdraget gällde studier inom barn- 
och ungdomsbiblioteksområdet, men också av uppgiftens omfång och 
den tid vi haft till förfogande. När vi i översikten ändå använder några 
avhandlingar och större forskningsstudier som inte är skrivna inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som källor är det för att dessa 
innehåller viktig kunskap om bibliotek. 

Samtidigt konstaterar vi att ämnet biblioteks- och informationsveten-
skap är tvärvetenskapligt och att teorier och perspektiv från angräns-
ande ämnen därför ofta används i analysen av biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga studier. Inom detta arbetes ram kan vi inte redogöra 
för ”stora teorier” inom andra ämnen men i kapitel 3 ger vi exempel 
på några teoretiska modeller som visat sig användbara för att analysera 
exempelvis magisteruppsatsernas empiriska material. 

Val av källor och frågan om tillförlitlighet.

I första hand består vårt material av magisteruppsatser från de svenska 
utbildningarna. Sedan 1995, då de första magisteruppsatserna i biblio-
teks- och informationsvetenskap examinerades i Sverige, har samman-
taget många hundra uppsatser examinerats vid utbildningarna i Borås, 
Lund, Umeå och Uppsala. Vi har funnit drygt 150 magisteruppsatser 
som skrivits med syftet att undersöka någon aspekt av barn- och ung-
domsbibliotek och deras användare och vi bedömde att de skulle ge oss 
ett stort och varierat material med analyser inom ämnesområdet. Upp-
satserna har en vetenskaplig kvalitet i den meningen att de är godkända 
som examensarbeten för magisterexamen, även om kvaliteten kan va-
riera mellan enskilda uppsatser. Vi har också läst ett antal kandidat-
uppsatser från Norge och Danmark men vi  använder bara ett fåtal av 
dem i vår översikt. Det finns flera skäl till detta. I de danska och norska 
utbildningarna skrivs uppsatserna i samband med en praktikperiod då 
problemet identifieras och formuleras. Uppsatserna blir starkt lokalt 
förankrade vilket ibland men inte alltid är en kvalitet. Ett annat skäl 
är att vi inte alltid har lyckats låna dem från respektive utbildning och 
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vi bedömer att vi inte har en tillräckligt god överblick. En konsekvens 
av detta, som vi är helt medvetna om, blir att översikten kommer att 
domineras av svenskt material.

Utöver magisteruppsatserna använder vi annat material med anknyt-
ning till utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap, som 
artiklar från de nordiska biblioteksskolornas forskningsbaserade tid-
skrifter och monografier som givits ut i utbildningarnas skriftserier. Vi 
använder också offentlig statistik samt material som producerats på 
uppdrag av de myndigheter som svarar för biblioteksverksamhet i Nor-
den, Biblioteksstyrelsen i Danmark, ABM-utvikling – statens senter for 
arkiv, bibliotek og museum i Norge och Statens kulturråd i Sverige. 
Exempel på sådant material är utvärderingar och förstudier till utred-
ningar. Vi har funnit fler exempel från Norge och Danmark än från 
Sverige på att sådana uppdrag ges till externa experter. 

Inom barnbiblioteksfältet produceras ingen överväldigande mängd 
skrifter, men undantag finns. Regionbibliotek Stockholm, tidigare Läns-
biblioteket i Stockholms län,  står som utgivare av flera relevanta skrif-
ter. Från andra länsbibliotek och kommunbibliotek finns rapporter och 
utvärderingar av projekt. Dessa ingår också som en del av vårt ma-
terial och representerar ”praktikerfronten”. Att sådant material inte 
används mer i översikten beror dels på att det ofta är svåråtkomligt och 
”flyktigt”, dels på att det ofta är svårt att bedöma projektrapporternas 
kvalitet. Hade vi befunnit oss närmare praktiken, med en annan förför-
ståelse, hade vi kanske kunnat göra andra bedömningar men rappor-
terna är ofta alltför summariskt skrivna. Avsikten är att redovisa för 
en bidragsgivare hur ett projekt genomförts. Det finns ingen tradition 
av rapportskrivning för eget lärande. Inte heller är rapporterna skrivna 
för att sprida erfarenheter till andra.

Slutligen finns flera nordiska bibliotekstidskrifter och barnkulturtid-
skrifter som är relevanta för oss. Av tidsskäl har vi inte kunnat gå ige-
nom alla årgångar av dessa. Däremot lyfter vi fram enskilda artiklar 
som vi bedömer har väckt och diskuterat viktiga barnbiblioteksfrågor.
Givet att en kunskapsöversikt definieras enligt vår framställning ovan 
skulle våra val av källor kunnat se annorlunda ut och därmed våra te-
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matiseringar av materialet. Hade vi t.ex. i stället byggt studien mer på 
projektrapporter skulle troligen barnbibliotekets frontlinjer fokuserats 
mer eftersom projekt och därmed projektrapporter sällan rör barnbib-
liotekens vardagsarbete utan snarare utvecklingsarbete och riktning-
arna framåt. Så som vi tolkat uppgiften ska kunskapsöversikten syfta 
till att granska studier av barn- och ungdomsbibliotek i sin helhet.

 Tematiseringar

De studier som utgör vårt material har givit oss en bild av vad barn- 
och ungdomsbibliotek ”är” idag. Efter hand har några frågor framträtt 
som mer än andra tycks vara i fokus för bibliotekariernas professionel-
la intresse och som vi uppfattar som centrala för biblioteksutveckling. 
När vi har gått tillbaka till äldre texter om barnbibliotek har vi kunnat 
konstatera att samma eller liknande frågor diskuteras i de nyare tex-
terna. Det är frågor som hör samman med barnbibliotekets kärnverk-
samheter, som medieurval och metoder i biblioteksarbetet, särskilt läs-
främjande arbete, och referensarbete. Frågan om barnbibliotekariernas 
status, kunskaper och kompetenser uppmärksammas redan i den tidiga 
litteraturen. Dessa frågor får därför utgöra teman i studien. 

Andra teman kommer ur den litteratur om folkbibliotek i senmoder-
niteten som vi refererar till i kapitel 2. Frågan om biblioteken och det 
formella lärandet är aktuell både i barnbiblioteket och i folkbibliote-
kets service till vuxna användare. Ett skifte från uppmärksamhet på 
institutionen till fokus på användaren blir också tydligt under denna 
period och får konsekvenser för bibliotekspraktiken. Här framträder 
det nya barndomsparadigm, det skifte i synsätt på barn, som växer 
fram under 1900-talets sista decennier. Inom forskning om barn bru-
kar detta sammanfattas med begreppet ”ny barndomsforskning”. I de 
studier vi granskar framträder paradigmet tydligast i FN:s barnkon-
vention, den internationella manifestation som växer fram som en allt 
tydligare värdegrund för de nordiska barnbiblioteken under perioden. 
Som en konsekvens av förskjutningen av uppmärksamhet från institu-
tionen till användaren och av ett nytt synsätt på barn blir den viktiga 
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frågan nu: Är biblioteken angelägna för barn och ungdomar? Dessa 
teman utvecklas i sina sammanhang i följande kapitel.

Informationssökning och materialinsamling

Litteratursökningarna har enligt uppdraget avgränsats i tid till 1990–
2006. I ett inledande skede sökte vi avhandlingar och forskningslit-
teratur i engelskspråkiga ämnesdatabaser som Lisa, Lista och Eric, i 
Academic Search Elite samt i avhandlingsdatabaser som Digital Dis-
sertations och Index to thesis, och med sökbegrepp som child, young 
adult och en rad synonymer till dessa. Vi fick många träffar som rörde 
barn, unga och skolbibliotek men eftersom studier av dessa ligger ut-
anför vårt uppdrag avgränsade vi oss mot skolbibliotek. Vi fann sedan 
några få avhandlingar om barn, ungdomar och barnbibliotek eller ung-
domsbibliotek. Några av dessa använder vi oss av i översikten.

När vi sedan fortsatte våra sökningar efter nordiskt material använde 
vi svenska, danska och norska termer för våra sökbegrepp och avgrän-
sade oss på samma sätt i tid. Här sökte vi i databasen Nordiskt BDI-
index och i de nordiska nationella datorbaserade katalogerna samt på 
Internet. Vi sökte också artiklar, uppsatser och annat relevant material 
på de olika bibliotekarieutbildningarnas webbplatser och hos de myn-
digheter som ansvarar för folkbiblioteksverksamhet i de nordiska län-
derna. När det gäller Finland tvingades vi konstatera att våra bristande 
språkkunskaper tyvärr hindrade oss från att få tillgång till relevanta 
studier som vi uppmärksammats på av finska kollegor. Vi tog under 
arbetets gång en rad personliga kontakter och fick råd och förslag från 
många kollegor i och utanför Norden till vilka vi här framför ett varmt  
tack! 

För rapporter och utvärderingar har vi också använt oss av Barnens 
bibliotek på webben, som har en särskild informationsplats för barn-
bibliotekarier med en databas med metod- och utvecklingsprojekt i en 
länksamling. Vi har också fått kännedom om olika projekt genom per-
sonliga kontakter. Våra sökningar i de olika utbildningarnas uppsats-
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databaser avslutades i augusti 2006. Övriga litteratursökningar avslu-
tades i november 2006.

Disposition och arbetsfördelning

Översikten består av tio kapitel. Vi har disponerat texten efter två prin-
ciper: dels har vi utgått från några av de teman vi presenterar ovan, dels 
har vi valt att utgå från en grov indelning av barns och ungas åldrar. 
I inledningen till kapitel 2 skriver vi om de flytande gränserna mellan 
barndom och ungdom. Samtidigt disponerar vi materialet efter åldrar 
vilket kan synas inkonsekvent. Skälet är att vi uppfattar att en sådan 
ordning bäst svarar mot barnbibliotekens verksamhet. Indelningen 
efter åldrar är inte helt konsekvent genomförd, vilket blir tydligast i 
kapitel 6, Mellanbarn. Där redogör vi för några studier som omfattar 
barn i åldrarna 10–16 år. Kapitel 9 tar upp studier om barn med någon 
form av läshandikapp. I ljuset av översiktens resultat diskuterar vi i det 
sista kapitlet barnbibliotekarierollen och barnbibliotekariens kunska-
per och kompetenser.

I det manus som föreligger har vi svarat för olika kapitel, enligt följan-
de: Kerstin Rydsjö har skrivit kapitel 1, 2, 3, exempel 1 och 3 i kapitel 
4, kapitel, 5, 7 och 8 och har huvudansvaret för kapitel 10. AnnaCarin 
Elf har skrivit exempel 2 och 4 i kapitel 4, kapitel 6 och har huvudan-
svaret för kapitel 9.
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Kapitel 2 Barn, unga och bibliotek – en bakgrund

Barn och unga, barndom och ungdom – definitioner

Barn kan definieras på många olika sätt. FN:s barnkonvention innefat-
tar i sin definition av barn varje människa under 18 år, och omfattar 
därmed alla, från de yngsta spädbarnen till tonåringar som är på väg in 
i vuxenlivet. Andra definitioner gör andra indelningar. I vårt samhälle 
kategoriseras barn ofta utifrån pedagogiska och utvecklingspsykolo-
giska teorier vilket har betydelse för hur t.ex. barnomsorg och skola 
utformas. En utvecklingssyn på barn utgjorde grunden för 1900-talets 
förståelse av barn och barndom. Barn betraktades i första hand som 
representant för sin ålder, ”en typisk 4-åring”. Den danske sociologen 
Jens Qvortrup (1994) har använt begreppet ”human becomings” för 
att på ett slagkraftigt sätt beskriva hur ett sådant synsätt marginaliserar 
barndomen. Barn är inte människor ”på riktigt”, inte ”human beings” 
utan blivande vuxna, dvs. normen är att vara vuxen. 

Den period vi granskar har inneburit ett skifte i synsätt. Barns sociala 
och kulturella sammanhang, barnets här och nu, uppmärksammas allt-
mer och det har blivit allmänt accepterat att det enskilda barnet inte 
kan bedömas enbart utifrån ålder. Barn har olika levnadsvillkor, olika 
kön, språk och kultur, de har olika intressen och förutsättningar. Det 
innebär en förståelse för att barndom gestaltas och uppfattas på olika 
sätt beroende på i vilken tid, plats eller kultur barndomen finns. Inom 
dessa olika barndomar har barn många gemensamma erfarenheter som 
förenar dem.

Barnkonventionen använder inte begreppet ungdom men i andra sam-
manhang är vi vana vid att använda begreppet. Även här finns olika 
definitioner, beroende på om vi syftar på fysiologiska, psykologiska, 
sociala eller kulturella aspekter av ungdom, och de sammanfaller bara 
delvis. Ungdomstiden står för en lång övergångstid mellan barndom 
och vuxenliv, och att vara ung i kulturell mening handlar inte bara om 
ålder utan om val av livsstil och tillhörighet. Ungdomar bor hemma 
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längre, de studerar längre och blir ekonomiskt oberoende senare i livet. 
Gränserna mellan barn, ungdomar och vuxna flyter och tendensen är 
att barn blir unga allt tidigare, ”tweenies” har blivit ett modeord (Lind-
strom 2003). Samtidigt tycks ungdomstiden bli allt längre. I relation 
till bibliotekets verksamheter är det med andra ord viktigt att precisera 
vilka ”barn” och ”ungdomar” man talar om.

Barnbiblioteket

Barnbiblioteket är en del av folkbiblioteket och folkbiblioteket vänder 
sig till alla i ett samhälle, oavsett ålder eller andra tillhörigheter. Om-
världens förväntningar, användarnas behov och förändringar i tiden 
påverkar biblioteket men grundidén är att biblioteket är till för alla 
och det ger tillgång till information och kulturupplevelser, stimulerar 
läslust och ger möjlighet att skapa egen kunskap.

Barnverksamheten inom folkbiblioteket omfattar samma biblioteks-
uppgifter som verksamheten riktad till vuxna. De skillnader som finns 
hör framför allt samman med lokaler, medier och metoder. Barnbiblio-
tekets lokaler anpassar sig till sina besökare genom möblering, format 
och skyltning, genom inbjudande sittplatser, färger och utsmyckningar. 
Annan förmedling, i meningen aktiviteter och arrangemang, kan också 
skilja sig mellan barnavdelning och vuxenavdelning, men det finns ock-
så likheter: barnavdelningens sagostunder har på många bibliotek en 
motsvarighet i berättarkvällar, författare inbjuds att möta både barn- 
och vuxenbesökare. Litteraturen, liksom övriga medier, anskaffas för 
att svara mot barns läsförmåga och läspreferenser och deras önskningar 
och intressen. Men vi vet också att många barn, när de själva får välja, 
tidigt blandar medier från bibliotekens olika avdelningar och att vuxna 
väljer gränsöverskridande berättelser från barnavdelningens hyllor. 

Barnbibliotekets metoder anpassas efter förändringar i barns livssitua-
tion. Idag kommer yngre barn ofta till biblioteket i grupp, tillsammans 
med kamrater i förskola eller skola. Barnbibliotekarier arbetar med 
biblioteksintroduktioner och olika lässtimulerande insatser till barn i 
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grupp men basen i biblioteksarbetet är det individuella bemötandet av 
det enskilda barnet. Ambitionen är att nå alla barn och berätta att 
bibliotekets skatter, som finns inom böckernas pärmar, på videohyl-
lan, i datorspelen eller i mötet med en clown eller författare, är till 
för alla: ”Du bestämmer själv, men du ska veta att du är välkommen 
att pröva biblioteket!” I en artikel i Svensk biblioteksforskning skri-
ver Gunilla Borén och Louise Limberg (1991) om bibliotekets kreativa 
roll. ”Mångfalden och bredden i bibliotekets bokbestånd speglar bar-
nets gränslöshet i lust och intressen, tycks befrämja själva läslusten.” 
I barnets egen lust uppstår rörelsen, interaktionen mellan barnet och 
barnbiblioteket. Biblioteket står för rummeligheden, för mångfalden 
av möjligheter, men det är barnet som bestämmer: ”Idag vill jag ha…”. 
Men alla barn möter inte bibliotekets möjligheter på samma sätt. Alla 
barn är inte läsare, kan kanske inte koncentrera sig på bokprat eller 
högläsning. Här kan barnbibliotekariens kompetens vara särskilt be-
tydelsefull, både kompetensen att faktiskt kunna föreslå en riktigt bra 
berättelse till varje barn men också kompetensen att kunna visa att 
”Här, på barnbiblioteket finns så mycket olika saker som du kanske är 
intresserad av, kom ska du få se!” 

Varje folkbibliotek har en barnavdelning och verksamhet som vänder 
sig till målgruppen barn. Målgruppen unga är däremot otydligare i 
folkbiblioteket. Ofta har barnbiblioteket ansvar även för service till 
ungdomar men särskilt på större bibliotek finns även en avdelning för 
unga vuxna. När vi i texten skriver barnbibliotek kan service till unga 
innefattas i begreppet men när vi skriver ungdomsbibliotek syftar vi på 
särskild service till målgruppen. Vi kommer i det följande att utveckla 
skillnader i bibliotekens verksamheter för barn och unga men här ska 
vi nu diskutera skillnader mellan barnbibliotek och skolbibliotek.

Barnbibliotek och skolbibliotek

Children in many countries have access to two types of libraries: the 
school library and the public library. In general, the school library re-
lates to the curriculum of the institution it serves and the public library 
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meets the informational, educational, recreational, and cultural needs 
of the community it serves.(World encyclopedia of library and informa-
tion services, 1993, s.190)

I Sverige och i Norden har barn och unga tillgång till både folkbiblio-
tek och skolbibliotek, så som citatet ovan beskriver. Det finns likheter 
mellan de båda bibliotekstyperna men också tydliga skillnader. Medan 
barnbiblioteket är en del av folkbiblioteket, utformat för att möta barns 
och ungas behov av information och förströelse, är skolbiblioteket en 
del av skolans sammanhang och en resurs för lärande som hör samman 
med skolans mål, läroplan och kursplaner. 

Detta arbete handlar om barnbibliotek men frågor om avgränsningar 
mellan skola och folkbibliotek och samarbete mellan dessa institu-
tioner löper som en röd tråd i barnbibliotekets verksamhet och kom-
mer därför att behandlas i flera kapitel. Vi vill synliggöra skillnaden 
mellan barnbibliotek och skolbibliotek med hjälp av en artikel som 
Louise Limberg, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, skrev i tid-
skriften Barn och Kultur 1992. I artikeln identifierar Limberg tydliga 
skillnader mellan barnbibliotek och skolbibliotek i fråga om bibliote-
kens skilda målgrupper, metoder och bestånd samt styrdokument, mål 
och funktioner. Essensen av analysen är att medan folkbiblioteket står 
för individorientering och frihet står skolbiblioteket för styrning och 
grupporientering. Båda biblioteken måste erbjuda både kultur och in-
formation, skriver Limberg, eftersom kultur, information och kunskap 
framhävs både i skolans mål och de kulturpolitiska målen, men ut-
gångspunkterna och metoderna måste bli olika. Olika utgångspunkter 
och syften ställer olika krav på biblioteken. Folkbiblioteken kan inte 
”kompensera brister i skolornas egna bibliotek, men däremot kom-
plettera skolbiblioteken” (ibid., s. 8). Limbergs slutsats blir att de inte-
grerade biblioteken tydligt måste inrikta sitt arbete på, och analysera, 
den dubbla funktion som det innebär att vara både skolbibliotek och 
folkbibliotek. 

När artikeln skrevs 1992 var 25% av svenska folkbibliotek integrerade 
folk- och skolbibliotek, en unik situation för Europa enligt artikeln. 
Idag minskar filialbiblioteken i snabb takt, nära 400 har försvunnit 
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sedan 1990 (Folkbiblioteken 2005, 2006, s. 9) och idag är mer än hälf-
ten av folkbiblioteken integrerade med skolbibliotek. I de studier vi 
granskat kan vi se att frågan om att ”kompensera eller komplettera” 
fortfarande är olöst. I förhållande till barn tror vi att det avgörande 
inte är själva organisationsformen utan bibliotekariens attityd till och 
bemötande av barnet, att grunden är en respekt för barnets självklara 
rätt att söka information och upplevelser och utveckla kunskaper som 
inte har med barnets situation som elev att göra. Problematiken med 
de integrerade bibliotekens dubbla funktioner tycks ”sitta i väggarna”, 
kanske som en effekt av att barnbiblioteken, liksom andra vuxenin-
stanser, har en lång väg att gå för att frigöra sig från en ”sen, när du 
blir vuxen-syn” på barn. 

Styrdokument

Kulturpolitikens mål gäller yttrandefrihet, jämlikhet, kulturell mång-
fald, kulturarv och internationalisering. I skälen för målen betonades 
att yttrandefrihetsmålet innefattar barnen och att en förutsättning är 
att alla har tillgång till ett språk och till kunskap, information och 
arenor som är tillgängliga för alla. (Kulturpolitiken 1996) Biblioteken 
är en del av kulturpolitiken. Vi kommer inte att gå in i de nordiska 
ländernas kulturpolitiska mål eller hur bibliotekens uppdrag avgränsas 
mot andra kulturinstitutioners.

Sedan 1997 har Sverige en bibliotekslag vilket innebär att biblioteken i 
alla de nordiska länderna numera omfattas av bibliotekslagar. Lagarna 
grundar sig, mer eller mindre uttalat, i Unescos folkbiblioteksmanifest. 
När denna översikt skrivs pågår ett arbete för att omformulera den 
norska bibliotekslagen. 

Den svenska bibliotekslagen (1996) formulerar i en särskild paragraf 
folk- och skolbibliotekens uppdrag i relation till barn och ungdomar. 
Biblioteken ska ”erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera 
till läsning”. Bibliotekets och skolans uppdrag gränsar till varandra 
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och överlappar delvis och folkbiblioteken har en lång tradition av sam-
arbete med skolan kring barns och ungdomars läsning. Medan folkbib-
liotekens uppdrag kan ses som att främst stimulera barns nyfikenhet 
och läslust uppfattar vi att skolans överordnade uppdrag i samband 
med läsning är att svara för att alla barn lär sig läsa och uppnår sko-
lans mål. Förskolan har sin egen läroplan, Lpfö 98 (1998). Förskolan 
ska bl.a. stimulera barns nyfikenhet, intressen och eget skapande, lik-
som deras språkutveckling och intresse för skriftspråket   – mål  som väl 
överensstämmer med formuleringarna i bibliotekslagen.

Även i de övriga nordiska länderna betonas vikten av samarbete mellan 
folk- och skolbibliotek i både nationella och lokala styrdokument. Ett 
temanummer av Scandinavian Public Library Quarterly, 2006:1, ger 
exempel på samarbete mellan bibliotek och skola från flera nordiska 
länder. Både den danska och den norska bibliotekslagen påbjuder att 
folkbibliotek och skolbibliotek ska samverka. Den finska biblioteksla-
gen från 1998 säger visserligen inget om samarbete men den nu aktuella 
Biblioteksstrategi 2010 uppmuntrar till sådant. (Ahlroth 2006; Holm 
2006) Några skillnader mellan bibliotekslagarna, med konsekvenser 
för barnbiblioteken, kommenteras i kapitlet om urvalsarbete.

1989 antogs barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättig-
heter, i Förenta nationernas generalförsamling och samtliga nordiska 
länder har ratificerat den, Sverige 1990. Det innebär att konventionen 
är en viktig grund för utvecklingen av bibliotekens arbete gentemot 
barn och unga. 

Marian Koren (1996) visar i sin avhandling, Tell me! The right of the 
child to information, hur tillgång till bibliotek och berättelser svarar 
mot barnkonventionens olika artiklar om barnets rätt till information 
och yttrandefrihet. Under vår undersökningsperiod har biblioteken och 
barnbibliotekarierna i de nordiska länderna på olika sätt arbetat för 
att undersöka konventionens betydelse för bibliotek och implemente-
rat den i verksamheten (Drotner 2000a; Tveit 2006). De nya rekom-
mendationer för barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet i Sverige, På 
barns och ungdomars villkor (2003), som arbetats fram på initiativ av 
barnbibliotekskonsulenterna i sex län och antagits av Svensk Biblio-
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teksförening, bygger på barnkonventionen och är ett verktyg för att 
implementera konventionen i biblioteksverksamheten.

Barnbibliotekets utveckling – en bakgrund

Fokus för denna kunskapsöversikt ligger på tiden efter 1990. Att för-
söka ge en bild av barnbibliotekens utveckling i ett längre perspektiv 
ligger utanför vårt uppdrag, men för att undersöka vilka frågor som 
dominerat i barnbiblioteken efter 1990 behöver vi en bakgrund i ti-
digare studier av barnbiblioteksverksamhet. Vi har därför valt att ge 
en kort beskrivning av de tidiga barnbibliotekens verksamhet och av 
utvecklingen under de expansiva decennierna mellan 1960 och 1990. 
1  En viktig orsak till detta är att vi kan se hur frågor som är aktuella 
under vår undersökningsperiod är synliga redan i de tidiga barnbiblio-
teken.
 
I en artikel i Förr och nu tecknar Åke Åberg (1981) barnbibliotekens 
tidiga historia, för den fram till 1960-talet och lyfter några frågor som 
han menar varit aktuella i barnbiblioteken över tid. En är frågan om 
bokurval. Åberg menar att en konflikt mellan vuxnas och barns smak 
måste ha varit aktuell för de tidiga barnbibliotekarierna som troligen 
hade Gurli Linders barnbokskritik som sitt rättesnöre. Linder gav ut 
två böcker om barnlitteratur och var under många år recensent i Da-
gens Nyheter och Biblioteksbladet. Hon hade höga kvalitetskrav och 
ansåg att barn borde läsa vuxenlitteratur hellre än litteratur skriven 
för barn. Även barnbibliotekarierna hade höga kvalitetskrav men de 
försökte samtidigt anpassa sin värdeskala efter barnen. Läsvaneunder-
sökningar som kom vid den här tiden, några decennier in på 1900-ta-
let, visade att det fanns en klyfta mellan barns smak och bibliotekens 
bokbestånd. Vi konstaterar att frågan om barns läsvanor, bibliotekens 
urval och barns smak varit ständigt aktuella på barnbiblioteken, även 
i de studier vi granskar.

Åberg hävdar också att den starka utveckling av barnbiblioteken som 
brukar tillskrivas 60-talet i själva verket måste kopplas till 30- och 
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40-talen, att det var då som både idéer och verksamhetsformer ut-
vecklades. Resurserna och expansionen kommer däremot på 60-talet. 
Som exempel tar Åberg sagostunder, bokklubbar och undervisning i 
hur man använder biblioteket men också ”viljan att ge närservice och 
bedriva allsköns allmänkulturell och social verksamhet” (ibid., s. 36). 
I vår analys av studierna ser vi att samma typ av metoder och verksam-
heter fortfarande förekommer och frågar oss hur förnyelse och metod-
utveckling skett på barnbiblioteken och hur gamla och nya metoder 
relaterar till varandra.

En tredje fråga är den om barnbibliotekariernas status och barnbiblio-
tekets roll inom biblioteket. 1935 fanns det 103 folkbibliotek i Sverige 
men bara 24 av dem hade någon barnavdelning och så sent som 1953 
fanns endast 46 heltidsanställda barnbibliotekarier i Sverige. Enligt 
Åberg betraktades barnavdelningen som ”en återvändsgränd och 
ett ställe där idealister, nykomlingar och beskedliga kunde placeras” 
(ibid., s. 31). Få män blev barnbibliotekarier och få barnbibliotekarier 
avancerade till chefer. Från Åbergs uppsats tar vi med oss bilden av en 
engagerad yrkesgrupp med en relativt svag ställning inom biblioteks-
organisationen. 

På 60-talet började barnbiblioteken expandera, nya tjänster inrättades 
och 1964 fanns barnavdelningar på de flesta folkbibliotek (Auralds-
son 1983, s. 28f). I förordet till Barn i bibliotek skriver Ulf Dittmer 
om biblioteksservice till barn och ungdom som kärnverksamheter på 
bibliotek: 

Ett folkbibliotek utan barn- och ungdomsverksamhet eller med dåligt 
utbyggd sådan måste betraktas som ett ofullständigt bibliotek, ett bib-
liotek med bristfällig planering för framtiden och ett bristande sam-
hällsansvar. (Dittmer 1972, s. 7f).

Denna markering är ett av flera exempel på att barnbiblioteken un-
der 60- och 70-talen får vind i seglen. En bild av utvecklingen under 
dessa år ger de handböcker som utgavs av SAB, Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening, Att arbeta i barnbibliotek (1968) och Barn i bib-
liotek(1972). Bibliotekens traditionella service med boken i centrum 
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förändrades och i barnbibliotekariernas nya uppgifter ingick att ar-
beta med nya medier och att arrangera både skapande aktiviteter för 
barn och olika kulturprogram. 1975 utarbetade SAB:s specialgrupp för 
barn- och tonårsverksamhet en målsättning för barnbibliotek som gav 
barnbiblioteket ett tydligt samhällsuppdrag, att fungera som nav för 
barnkulturen i lokalsamhället, i nära samarbete med andra samhällsin-
stitutioner (Rydsjö 1994).

Målsättningen, och de av riksdagen antagna kulturpolitiska målen (1974), 
som bl.a. slog fast att bibliotekens uppgift var att bekämpa ”kommer-
sialismens negativa verkningar” men också att aktivt visa på ett alter-
nativt utbud, medförde behov av en ny metodbok. Denna, Passa upp, 
passa, passa vidare (1982), visade på olika möjligheter att nå ut med 
den goda boken till barn och ungdomar och att på ett organiserat och 
systematiskt sätt utveckla samarbete med andra miljöer där barn och 
ungdomar vistas. I boken finns en stark samsyn, en enhetlig bild av 
vad som är barnbibliotekets mål och syfte och hur målen ska nås. En 
genomgående idé är att boken är det viktigaste mediet och att barnbib-
liotekarierna för att nå ut till alla barn ska arbeta via förmedlare, dvs. 
andra vuxna inom förskola, skola och föreningsliv.

Folkbiblioteksutredningen (1984) lyfter fram två centrala uppgifter för 
biblioteken, kulturuppgiften, att ge tillgång till böcker och inspirera till 
läsning, och informationsuppgiften, att minska informations- och kun-
skapsklyftorna i samhället. Metoderna för hur detta ska åstadkommas 
överlåter utredningen åt kommunerna att ta ställning till, men man pe-
kar på vikten av samverkan mellan bibliotek och andra kommunala in-
stitutioner. En sådan hållning genomsyrar också den bok om barnbib-
lioteksarbete som utkommer tio år senare, Barnspåret (1994). Boken 
kallas vare sig handbok eller metodbok utan beskrivs som en idébok 
och inspirationsbok.  Författarna konstaterar i förordet att varken de 
själva eller biblioteken är eniga om en enda metod för biblioteksarbete 
och biblioteksutveckling utan man vill i stället visa på många olika 
möjligheter och synsätt. I boken kommer också många barnbibliote-
karier till tals. 

Barnbibliotekets uppgifter så som de framstår utifrån dessa handböcker 
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och utredningar, kan beskrivas som att de ska tillgängliggöra litteratur 
och andra medier för barn och ungdom och inspirera till läsning och 
kunskapssökande. Kulturprogram för barn kan vara en del av verk-
samheten. Målet är att nå alla barn och ungdomar och för detta krävs 
samarbete med andra institutioner.

Samhällsförändringar och konsekvenser för folkbiblioteket

Boken Barnspåret kommer till i en tid då ekonomiska nedskärningar 
börjat drabba den kommunala sektorn och få konsekvenser för barn-
bibliotekariernas arbete. Den utvecklingen fortsätter under 90-talet 
och dokumenteras bl.a. i en skrift från Statens kulturråd, Barnbokens 
ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen (1996). 
Mellan 1990 och 1994 försvann 10% av folkbibliotekens filialer och 
14% av bokbussarna. Den uppsökande verksamheten minskade eller 
upphörde i många kommuner och inköpen av barnlitteratur minskade 
med 25%. Barnbibliotekariernas tjänster urholkades och de fick allt 
mindre tid för sina specialistfunktioner. Barnbibliotekens expansiva pe-
riod var därmed – åtminstone temporärt – bruten. När Lena Lundgren 
(2001) sammanfattar barnbibliotekens utveckling från 70-talet och 
framåt, skriver hon:  

Expansion och engagemang är två ord som kännetecknar bibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet på sjuttiotalet. Den verksamhet som 
byggdes upp då och som fick sin fortsättning in på 1980-talet, innan 
ekonomiska neddragningar och organisationsförändringar i kommu-
nerna i grunden ändrade förutsättningarna, var enastående och det 
kommer säkert att dröja innan vi återigen ser motsvarande verksam-
het. (Ibid., s. 81)

Framställningen ovan, med nedprioriteringarna av barnbiblioteken i 
början av 90-talet, hade sina motsvarigheter i de andra nordiska län-
derna. I Finland avskaffades det öronmärkta statsbidraget till bibliote-
ken 1993, samtidigt som landet drabbades av lågkonjunktur och hög 
arbetslöshet. Folkbibliotekens driftsanslag minskade under hela 90-
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talet men samtidigt var användningen av biblioteken fortsatt mycket 
hög. IT-satsningarna under perioden var däremot stora och motverka-
de delvis konsekvenserna av minskade anslag, enligt Stenquist (2003). 
När Birgit Wanting (1992), lärare vid den danska biblioteksskolans 
avdelning i Aalborg, redigerar skriften Børnebiblioteksliv i 90’erne 
är utgångspunkten kommunernas försämrade ekonomi och dess kon-
sekvenser för barnbiblioteken. I denna skrift för Birgit Wanting och 
Bente Buchhave (1992) fram FN:s barnkonvention som en värdegrund 
och en utmaning för att åstadkomma förnyelse. 

Det finns inte någon samlad bild över de problem barnbiblioteken ställ-
des inför och hur de mötte dem, eller över hur verksamheten utveck-
lades och i vilka riktningar den förändrats. För att inledningsvis vidga 
perspektivet och spegla barnbiblioteken i mer övergripande frågeställ-
ningar om orsaker till förändringar i modern folkbiblioteksutveckling 
väljer vi att här att föra in den analys som biblioteksforskaren Joacim 
Hansson (2005) gör i Det lokala folkbiblioteket – förändringar under 
hundra år.

Hansson beskriver den förändring som folkbiblioteken genomgick un-
der och efter 1980-talet, då informationsuppgiften och teknikutveck-
lingen med datoriserade söktjänster fick allt större betydelse. Han be-
skriver motsättningarna som en kamp mellan mjuka kulturorienterade 
och hårda informationsorienterade bibliotekarier. Hansson lyfter här 
fram den brittiske sociologen Anthony Giddens tankar om de föränd-
ringar som präglat de senaste decenniernas utveckling i västeuropeiska 
samhällen. Giddens ser den politiska utvecklingen som en starkare kraft 
än den teknologiska. I moderniseringsprocessen ingår både de snabba, 
kommersiella krafterna och de långsammare, politiska. Där ryms både 
det globala och det lokala. Folkbiblioteken, skriver Hansson, har visat 
sig framgångsrika när det gällt att koppla samman de båda rörelserna, 
utåt mot världen och inåt, mot lokalsamhället, och därmed framgångs-
rika när det gällt att stödja ett livaktigt lokalsamhälle och att stärka 
individen i sin vardag.

Under hela 1900-talet har folkbiblioteket haft en problematisk posi-
tion, i utrymmet mellan formell utbildning och den fria folkbildningen. 
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Förmågan att hantera denna problematik ser Hansson som en nyckel-
fråga, som kan konkretiseras i frågan om hur folkbiblioteken bemöter 
vuxenstuderande – eller elever med olika projektuppgifter. En annan 
nyckelfråga ser han i hur bibliotekarierna hanterar frågor som rör upp-
sökande verksamhet och medieurval. Å ena sidan är uppdraget att nå 
ut till och möta människor i deras vardag, å andra sidan att vara före-
språkare för ”bildning, läsning och god kultur”.

Den läs- och språkstimulerande verksamhet som barnbiblioteken alltid 
bedrivit försvann inte under det omprövande 80-talet trots att den, 
enligt Hansson, kanske inte var så politiskt korrekt (ibid., s. 32). Vi 
ser snarare att dessa verksamheter tydligare kopplades till barnens for-
mella bildning, bl.a. genom den roll skönlitteraturen fick i läroplanen 
(Lgr 80, 1982) och den uppmaning barnbibliotekarierna fick i Folk-
biblioteksutredningen (1984), att föra ut barnböcker och läsning i 
grundskolan. Hansson beskriver hur biblioteken under perioden söker 
legitimera sig genom att koppla bibliotekens uppgifter till och förankra 
dem i nationella initiativ, men biblioteket söker nu också sin lokala 
förankring. Hansson hänvisar här till Vestheim (1992). Geir Vestheim 
visar i sin bok Folkebibliotek i forvandling hur folkbiblioteket som 
kulturinstitution kan medverka till att skapa självtillit och identitet i 
lokalsamhället. Det förutsätter att biblioteken är medvetet lokalt för-
ankrade och att de identifierar, analyserar och förhåller sig till de behov 
av information, kunskap och kultur som finns i lokalsamhället. Någon 
genomsnittsanvändare att förhålla sig till finns inte – för att fortsatt 
vara angelägna måste folkbiblioteken prioritera omvärldsanalys och 
lokala förutsättningar.

Utifrån dessa framställningar av det moderna folkbiblioteket ser vi flera 
frågor som är angelägna att uppmärksamma i relation till barnbiblio-
tekets verksamhet. En sådan är den konflikt som Hansson identifierar 
när det gäller vuxnas lärande som vi ser har sin motsvarighet också i 
relation till barn och unga. De projektorienterade och undersökande, 
”forskande”, arbetsätt som introduceras under perioden får konse-
kvenser för folkbiblioteken eftersom kommunerna fortsatt har under-
måliga skolbibliotek. Hur hanterar barnbiblioteket frågor om att vara 
resurs för det formella lärandet respektive för barns fritidsanvändning 
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som innefattar både fritt kunskapssökande och förströelse? En annan 
aspekt rör urvalsfrågorna och användarinflytande. Har barn och ung-
domar något inflytande på bibliotekets medieurval, verksamheter eller 
policy? Hur kommer spänningen mellan det lokala och det globala till 
uttryck i barnbiblioteket, och hur förankrar barnbiblioteket sig lokalt 
och skaffar sig kunskap om sina användare?

 Barnbibliotekets värde

Vilken betydelse har barnbiblioteket för användarna? I senare kapitel 
kommer vi att redogöra för studier av hur barn och unga uppfattar sina 
bibliotek. Här vill vi lyfta fram några studier som, med olika metoder, 
undersökt hur vuxna värderar barnbibliotek.

Det svenska projektet Bibliotek i förändring under ledning av professor 
Lars Höglund (1997) hade fokus på förändringsprocesser i folkbib-
lioteken och undersökte både användarnas och bibliotekspersonalens 
syn på bibliotek. Vuxna användares synpunkter samlades in i enkäter 
och en fråga gällde vilka av bibliotekets uppgifter de bedömde som 
viktiga. Av drygt 1200 svarande ansåg 59% att barnverksamheten var 
mycket viktig. Den enda verksamhet som ansågs ännu viktigare var 
bibliotekets stöd till den formella utbildningen, som skattades som 
mycket viktig av 62%. På tredje plats kom bibliotekets roll som ”sam-
hällets vardagsrum” som 49% ansåg vara mycket viktig, enligt en ana-
lys genomförd av Arvidsson och Thorsteinsdottir (1999, s. 17) Även i 
en TEMO-undersökning, beställd av Bibliotekstjänst, och genomförd 
som en postenkät till ett statistiskt säkerställt urval ”vuxen allmänhet”, 
skattades  bibliotekets stöd till barns läsning mycket högt. (Tang & 
Thorén 1998, s. 15).

De danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och Caspar Hvene-
gaard Rasmussen (2000) kommenterar den svenska undersökningen 
och konstaterar att den inte ger svar på varför bibliotekets funktion 
som mötesplats värderas högt av vuxna. I deras bok, Gør biblioteket 
en forskel? framträder bilden av en sammansatt och varierad biblio-
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teksanvändning där biblioteket används av barnfamiljerna som en mö-
tesplats och ett utflyktsmål, som erbjuder en annan sorts samvaro än 
hemmet.

Vi bruger biblioteket som et mødested. Børnene går ofte alene derned 
og beskæftiger sig  selv, mens jeg siden hen kommer og møder dem. ... 
En af grundene til, at vi bruger det som en form for mødested, er nok at 
mine børn ikke er til at slæbe med hjem igen, så derfor kommer jeg lidt 
senere. Og samtidig er biblioteket et sted, hvor jeg føler mig tryg ved at 
have mine børn, uden at jeg har dem under opsyn. (Ibid., s. 33)

Föräldrarna ser biblioteket som ett tryggt ställe, men de ser samtidigt 
ett värde i att biblioteket är en plats där barnen kan möta människor 
från andra sociala sammanhang. De lyfter också fram kvaliteter som 
har med bibliotekets medier och material att göra, att man kan låna 
och läsa – bibliotekets fostrande roll. Kombinationen av bibliotekets 
fostrande roll och biblioteket som frirum, där barnen rår över sig själva 
och bestämmer vad de vill göra, uppskattas och nämns av så gott som 
alla föräldrar. Många betonar hur viktigt det är att deras barn kan 
skaffa kunskap på biblioteket och andra betonar den goda upplevel-
sen, som t.ex. kan vara glädjen att se sitt barn helt uppslukad av en 
barnteaterföreställning. Biblioteket fyller många funktioner och gör en 
skillnad i barnfamiljernas liv.

Barnbiblioteken utreds

Att beskriva läget för de nordiska barnbiblioteken en bit in på 2000-
talet är inte helt enkelt. Någon jämförande statistik som visar barns 
och ungdomars biblioteksbesök finns inte, inte heller statistik som 
ger en bild av hur barn och unga använder och lånar andra medier 
än böcker. Jämförelser av utlåningsstatistik visar olika tendenser. Åse 
Kristine Tveit (2006) redogör i Rom for lek og læring  för statistik från 
Danmark, Norge och Sverige, som visar utlåningen av barnlitteratur 
på folkbibliotek. Under en femårsperiod, troligen avses 2000–2005, har 
barnbokslånen i Danmark sjunkit, från drygt 22 lån per barn och år 
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till drygt 19, medan svenska barnlån ligger konstant på ca 18 lån per 
barn. Norska barn lånar drygt 8 lån per barn under hela perioden, 
med en svag uppgång. För lån på finska folkbibliotek redovisas inte 
statistik på samma sätt. Från 2001 finns jämförande statistik för finska 
folkbibliotek med fokus på medier men antalet lån per barn framgår 
inte av den finländska statistiken. 

Utredningsarbete kring folkbibliotekens barnverksamhet pågår i både 
Norge och Danmark med syftet att kartlägga barnbibliotekens särskil-
da villkor och möjligheter och undersöka hur barnbiblioteken kan bli 
mer attraktiva för barn. Tveit skriver:

I årene framover vil utlån av bøker i stadig mindre utstrekning være et 
uttrykk for aktiviteten i en barneavdeling. Mer enn før er det nødven-
dig å dokumentere andre deler af virksomheten, for eksempel presens-
bruk av fysiske og digitale samlinger og personaltid brukt til veiled-
ning. (Ibid., s. 35)

Hittills har några studier publicerats och i översikten kommer vi att 
återkomma till dessa.

Vi har i detta kapitel velat ge våra ingångar till uppgiften, genom att 
visa hur våra tematiseringar uppstått och genom att sätta in barnbib-
lioteket i ett sammanhang, både inom folkbiblioteket och i relation till 
skolan. Vi har visat på barnbibliotekets kopplingar bakåt i historien 
och i ett samhällsperspektiv. I det följande kommer vi också att tydli-
gare sätta barnbiblioteket i relation till barn och unga.

Fotnot
1 Under undersökningsperioden har flera viktiga bidrag till en sådan historieskrivning 
utkommit.  Det är fr.a. Harriette Söderbloms Ska vi gå till bibblan? Stockholms 
stadsbiblioteks barnavdelningar under 50 år, som utkom 2002. Det är vidare Ingrid 
Atlestams och Lisbeth Stenbergs bidrag till Göteborgs stadsbiblioteks historia, Männens 
bibliotek – en kvinnosak: Redbergslids och Majornas bibliotek under hundra år (2003) 
och Fullbokat! Göteborgs stadsbibliotek 1862 – 1997 (1997) som Ingrid Atlestam 
skrev tillsammans med Madeleine Bergmark och Eva Halász. Barnbibliotekens 
expansiva period skildras av Lena Lundgren i ett kapitel i Mitt i byn! : om det moderna 
folkbibliotekets framväxt, av Jan Ristarp och Lars G. Andersson (2001).
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Kapitel 3 Teoretiska modeller och tillämpningar

I detta kapitel ger vi exempel på några teoretiska modeller som kan 
fungera som verktyg i reflektion över olika aspekter av biblioteket. 
Vissa har ofta använts av uppsatsförfattare i analysen av magister-
uppsatsernas empiriska material, andra är sådana som vi själva valt 
att lyfta fram. De rör bibliotekets funktioner och bibliotekarieroller, 
vuxnas lässtimulerande roll och barns läsutbyte samt barns och ungas 
delaktighet.

Bibliotekets funktioner

Ett viktigt analysinstrument för folkbiblioteksverksamhet skapade Ma-
rianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1992), forskare knutna till 
den danska biblioteksskolan, i sin bok Det lokale bibliotek – afvikling 
eller udvikling. De analyserar folkbiblioteksverksamheten i tre sinse-
mellan mycket olika danska lokalsamhällen, en landsbygdskommun, 
en större stad och en stadsdel i Köpenhamns innerstad. Utifrån sina 
analyser av bibliotekens verksamheter utformade de en profilmodell 
med fyra tydliga huvudfunktioner: biblioteket som kulturcentrum, 
som kunskapscentrum, som informationscentrum och som socialt cen-
trum. 
Biblioteket som kulturcentrum. Funktionen är att ge kulturella och 
konstnärliga upplevelser genom att erbjuda arrangemang av olika slag, 
möteslokaler och verkstäder för eget skapande. Nyckelorden är upple-
velse och identitet.

Biblioteket som kunskapscentrum. Funktionen är att utgöra ram och 
resurs för utbildning och lärande och att erbjuda studiemöjligheter, an-
vändarundervisning med mera.

Biblioteket som informationscentrum. Biblioteket tillhandahåller in-
formation till näringslivet, kommunen och användare. Hit hör refe-
renstjänster, samhällsinformation, service till näringslivet, turistinfor-
mation med mera.

Biblioteket som socialt centrum. Här är biblioteket en mötesplats och 



40

ett ”vardagsrum” för användarna. Till denna funktion hör också bib-
liotekets uppsökande verksamhet och service till andra institutioner.

Figur 1. Modell över det lokala bibliotekets profil. 
Efter: Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18.

Andersson och Skot Hansen poängterar att funktionerna inte är ren-
odlade utan överlappar varandra. Modellen kan användas för att 
analysera och beskriva biblioteksprofiler eller i diskussioner om vilka 
aspekter av biblioteksverksamhet som ett enskilt bibliotek vill priori-
tera. Modellen kan också användas i analyser av hur olika användare 
använder biblioteket. Så gör de danska biblioteksforskarna Jochum-
sen och Hvenegaard Rasmussen (2000) i sin undersökning av biblio-
tekets betydelse i människors vardagsliv, Gør biblioteket en forskel. 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med 32 vuxna perso-
ner. Materialet analyseras utifrån den franske kultursociologen Pierre 
Bourdieus livsstilsteori och intervjupersonerna representerar, grovt sett, 
fyra olika livsstilar med olika mängd kulturellt och ekonomiskt kapi-
tal. Intervjupersonerna lever olika liv, deras vardag skiljer sig åt och 
det påverkar hur de använder biblioteket, men forskarna finner att alla 
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biblioteksfunktionerna i Anderssons och Skot Hansens modell är vik-
tiga för intervjupersonerna och att samma personer kan använda flera 
av bibliotekets funktioner. De finner att särskilt barnfamiljerna i under-
sökningen använder biblioteket i funktionen som ram för och resurs i 
vardagslivet, en mötesplats som har något att erbjuda både barnen och 
föräldrarna. Deras konklusion blir att det är människors behov av bib-
liotekets olika funktioner som är bibliotekets styrka. I biblioteksdebat-
ten lyfts ofta en aspekt i taget men det är snarast bibliotekets mångfald, 
dess rummelighed, som bör utvecklas och vidmakthållas. 

Figur 2. Bibliotekets funktioner för barn, tillämpning av Anderssons och Skot-
Hansens modell. I: Harryson & Joëlsson 2006, s. 72.

Elin Harryson och Evelina Joëlsson (2006) använder i sin magisterupp-
sats modellen i analysen av bibliotekets betydelse för barn i förorten. 
De översätter funktionernas innebörder till barnens användning och 
återfinner flerspråkiga barns behov och intressen inom alla delar av 
modellen. Därmed är den, enligt författarna, ”applicerbar på barn som 
användargrupp, både ur ett användar- och biblioteksperspektiv”. I mo-
dellens mitt skriver de in delaktighet eftersom barnen har åsikter och 
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idéer som rör alla bibliotekets funktioner. Denna dimension finns inte 
med i Anderssons och Skot-Hansens modell.

Bibliotekariens roller

Maj Klasson (1984), professor i biblioteks- och informationsvetenskap, 
identifierar i sin avhandling, Högskolebibliotek i förvandling, tre modeller 
för hur bibliotekarier uppfattar sina yrkesroller i förhållande till 
användarna. I en senare artikel, Bibliotekarien – forskarens kollega 
och allmänhetens guide inför 2000-talet, (Klasson 1991) diskuterar 
hon rollerna i ljuset av aktuella omvärldsförändringar och ser att 
kulturfrämjande uppgifter har blivit allt viktigare i samhället.  Hon 
urskiljer tre roller, marknadsmodellen, förmyndarmodellen och den 
participatoriska modellen eller samspelsmodellen.

Marknadsmodellen innebär att det är kunden som bestämmer och be-
ställer medan biblioteket marknadsför tjänster och verkställer. Ideolo-
gier och värderingar är inte relevanta. Kunden är subjekt och bibliote-
karien objekt.

Förmyndarmodellen innebär att bibliotekarien uppfattar sin roll som 
företrädare för god kultur och litteratur (eller god forskning). Här är 
bibliotekarien subjekt och kunden objekt.

Den participatoriska modellen eller samspelsmodellen är en dialogmo-
dell där både bibliotekariens och kundens kompetenser kommer till sin 
rätt. Båda är aktiva och både bibliotekarien och kunden upplever sig 
som subjekt. 

Klassons val av termen kund för användaren kan kännas främmande 
men man kan pröva att sätta in ”barnet” eller ”föräldern” i kundens 
ställe. Två studenter, Maria Gezelius och Anna Griph, använder Klass-
sons kategorier för att analysera bibliotekariers förhållningsätt till da-
torspel. De modererar modellerna genom att se på modellerna som 
olika strategier och genom att precisera hur de använder dem. De ser 
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marknadsstrategin som att bibliotekarien sätter låntagaren i första 
rummet och att det är efterfrågan som styr på biblioteket. Förmyndar-
strategin lyfter fram litterära värden som viktigast utan reflektion över 
vad det innebär för låntagaren. Bibliotekarien gör sig till talesman för 
”god kultur”. Samspelsstrategin ger utrymme för båda parters kunska-
per och erfarenheter. ”Bibliotekariens personliga värderingar och åsik-
ter spelar roll för olika beslut men det sker en reflektion över hur detta 
går till och att även låntagaren bör komma till tals i en beslutsprocess.” 
(Gezelius & Griph 2006, s. 26)

Läsning 

I inledningskapitlet har vi visat att både skolbibliotek och folkbibliotek 
har intresse av och arbetar för att barn och unga ska läsa. Läsning 
undersöks oftast ur någon av två aspekter – antingen hur vuxna ser på 
barns läsning och hur de arbetar med lässtimulans eller undersökningar 
av barns läsvanor och/eller läspreferenser. I vuxenperspektivet är det 
de bakomliggande orsakerna till varför vuxna vill att barn ska läsa 
och vilken hållning bibliotekarier, pedagoger eller föräldrar har till 
läsningen som undersöks. Ur barns perspektiv undersöks vad barn 
och ungdomar tycker om att läsa och deras utbyte av att läsa. Ibland 
uppmärksammas genusaspekter eftersom det enligt läsvanestatistik är 
stora skillnader mellan pojkars och flickors läsning och ibland granskas 
läsningen i relation till annan medieanvändning.

Den vuxnes lässtimulerande roll 

Läsning är ett komplext begrepp. I skolans sammanhang undersöks 
aspekter som läsinlärning, läsförmåga och läsförståelse. Att kunna 
läsa och att förstå vad man läser är förutsättningar för att barn och 
unga ska ha ett utbyte av läsningen. I barnbibliotekets sammanhang är 
aspekter av barns läsning som att skapa läslust och stimulera barn att 
skaffa sig läsvanor och utveckla läspreferenser, en egen smak, särskilt 
intressanta. 
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Tre synsätt på läsning

Bibliotekarier kan ta olika roller och mena olika saker när de talar 
om att främja eller stimulera barns läsning. Några forskare med an-
knytning till Göteborgs universitet (Hultberg 1988, Thorson 1988) 
har, med hänvisning till Aant Elzinga, i olika sammanhang använt en 
modell med tre olika synsätt på läsning, sett utifrån pedagogers per-
spektiv. Synsätten benämns det pragmatiska, det traditionalistiska och 
det emancipatoriska.

Det pragmatiska synsättet kan sammanfattas som att läsningens syfte 
är läsningen, det viktiga är att barnet läser, och pedagogen lägger inga 
synpunkter på innehållet, på vad barnet läser. Pedagoger som omfattar 
ett traditionalistiskt synsätt vill framför allt förmedla ett kulturarv till 
barnen. Det kan handla om att låta barnen möta en sagoskatt, kända 
svenska barnboksförfattares verk eller viktiga klassiker. Ett emancipa-
toriskt synsätt har fokus på barnets utveckling till självständiga och 
kritiska läsare och vill möta barnet med berättelser som utmanar bar-
nets världsbild och förförståelse. (Hultberg 1988)

En analys som väl överensstämmer med dessa tre kategorier gör Dress-
man (1997) i en studie av hur tre amerikanska skolbibliotekarier, som 
arbetar på tre olika skolbibliotek, arbetar med lässtimulans på mellan-
stadiet. Skolbibliotekarien som arbetade enligt en pragmatisk strategi 
hade inslag med tävlingar och läspoäng som syftade till att barnen skul-
le läsa så många böcker som möjligt och läsningen framställdes som ett 
sätt att bli smartare. De vuxnas intresse riktades däremot inte mot om 
eleverna förstått vad de läste, eller deras läsupplevelser. Skolbiblioteka-
rien som arbetade efter en traditionalistisk strategi ville få eleverna att 
uppskatta litteratur. Den valdes utifrån estetiska kriterier och eleverna 
styrdes mot en distanserad hållning till litteratur. Båda dessa strategier 
avvisades av eleverna. Läsintresset avtog, framför allt bland pojkar och 
läsning förknippades bara med skolarbete. Dressmans studie analyseras 
och refereras utförligt av Limberg som också gör analogin med de tre 
strategierna ovan (2002, s. 61 ff). Hon skriver att den skolbibliotekarie 
som arbetade efter den emancipatoriska strategin tillät eleverna stor 
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valfrihet i bokvalet, samtidigt som alla inslag i hennes litteraturpeda-
gogiska arbete syftade till att stödja elevernas individuella och kritiska 
läsutveckling. Även om de tre kategorierna av synsätt på läsning – det 
pragmatiska, det traditionalistiska och det emancipatoriska – har ana-
lyserats och formulerats utifrån en skolkontext har kategorierna visat 
sig användbara också i analysen av hur barnbibliotekarier ser på barns 
läsning och sin egen och andras lässtimulerande roll (t.ex. Fennrup & 
Gustafsson 2000; Johansson 2002; Björkström & Hemmings 2005).

Läsandets cirkel

Den engelske författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers har 
i sina böcker skrivit om läsmiljöns betydelse och utformat en modell, 
”Läsandets cirkel”, som utvecklar hans syn på vuxnas roll i barns läs-
utveckling (Chambers 1987; 1994; 1995). 

Figur 3. Läsandets cirkel. I Chambers 1995, s. 11.

När Chambers talar om läsmiljö syftar han på alla de förutsättningar, 
både inre och yttre, som samverkar för att stödja barn i deras läsut-
veckling. Inre förutsättningar rör våra förväntningar och erfarenheter 
och hör samman med både intellekt och känslor. Yttre förutsättningar 

VUXENSTÖD

(Tid att läsa.
Högläsning.
Tyst läsning.)

“ATT LÄSA”

ATT VÄLJA
(Bokbestånd, tillgång,
tillgänglighet, skyltning

och presentation)

“Jag tyckte om det.
Jag vill göra det igen.”
Organiserade boksamtal.
“Vardagsprat” om böcker.
REAKTION/RESPONS
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rör bl.a. den fysiska miljön. Förutsättningarna påverkar varandra men 
de inre tycks ha större betydelse än de yttre. En elev som gillar att läsa 
förväntar sig troligen en läsupplevelse av en ny bok. En elev som inte 
gillar att läsa går in i lässituationen med helt andra förutsättningar. 
Chambers tankar om läsmiljön utvecklas främst i boken Böcker om-
kring oss (Chambers 1995).

”Läsandets cirkel” har utformats utifrån lärares litteraturpedagogiska 
arbete men modellen har även visat sig användbar för att analysera 
litteraturpedagogiskt arbete ur bibliotekariers perspektiv. I mitten av 
cirkeln finns den vuxne och cirkeln består av tre delar: Att välja, Att 
läsa och Reaktion/respons. Tillsammans utgör de förutsättning för läs-
utveckling. Chambers beskriver utförligt hur han ser på cirkelns olika 
delar och sambandet mellan dem.Vuxnas stöd kan innebära att se till 
att ett brett urval böcker är tillgängligt, bl.a. genom skyltning och an-
nan presentation, som utställningar, bokprat och boksamtal men också 
genom högläsning och tid för elevers egen tysta läsning. Den vuxnes 
attityd hör också hit. Chambers menar att det är viktigt att den vuxne 
visar förtroende för barnet som läsare och att en aspekt av vuxenstö-
det är att utmana barnens läsning så att de prövar böcker som de inte 
själva lärt sig uppskatta än. (Chambers 1995, s. 100 ff.) I Böcker inom 
oss – om boksamtal (Chambers 1998) utvecklas metodiken kring bok-
samtal. Läsandets cirkel är en modell som kan användas som analysin-
strument för att sätta ljuset på läsandets och läsmiljöns olika delar och 
sambanden mellan dem. Flera magisteruppsatser använder modellen i 
sin analys (t.ex. Malmin & Söderholm 2000; Hansén Goobar 2003; 
Kalin & Wernbro 2005).

Barns läsutbyte

Under tidigt 90-tal genomfördes en nordisk forskningsstudie, SKRIN-
undersökningen, om läsvanor och medieanvändning i familjer i de 
nordiska länderna. Undersökningen involverade tre generationer: barn 
i åldern 10–11 år, deras föräldrar och deras far- respektive morföräld-
rar. Sten Furhammar (1997) redogör för den svenska delen av studien 
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i Varför läser du? I ett par danska studier analyseras särskilt barns läsut-
byte (Berntsen 1993; Seilman 1995).

Det forskarna främst var intresserade av var vilket utbyte läsaren fick 
av att läsa. Läsutbytet definierades som det sätt på vilket läsaren tar till 
sig texten. Det innebar att fokus var på själva lässituationen, samspelet 
mellan text och läsare. Hur texten kategoriserades, till exempel som 
facklitteratur eller skönlitteratur, var i sammanhanget inte relevant. 

Forskarna fann två grundläggande olikheter i sättet att läsa, antingen 
en upplevelseorienterad läsning eller en instrumentell, nyttoinriktad 
läsning. Inom båda dessa läsarter fanns en ytterligare dimension – an-
tingen läste läsaren med en personlig identifikation eller också utan, 
det vill säga, antingen levde sig läsaren in i texten på ett personligt sätt 
eller också gjorde hon/han inte det. Forskarna identifierade följande 
taxonomi för utbyte av läsning, med fyra kategorier: 1. Den person-
liga upplevelseläsningen, ”identifikation” och 2. den personliga instru-
mentella läsningen, ”självreflektion”, 3. den opersonliga upplevelseläs-
ningen, ”avkoppling” och 4. den opersonliga instrumentella läsningen, 
”information”. 

Figur 4. Analysmodell för barns utbyte av läsning. I Berntsen 1996, s. 13

Taksonomi for lœseudbytte (efter Berntsen & 
Larsen 1993)

Oplevelse Instrumentalitet

Personlig Personlig Personlig

UpersonligUpersonlig Upersonlig

oplevelses-
lœsning

instrumentel
lœsning

“Identifikation” “Selv-reflektion”

oplevelses-
lœsning

instrumentel
lœsning

“Afkobling” “Information”



48

Både i den svenska och i den danska delen av undersökningen läste 
barnen – till skillnad från de vuxna – huvudsakligen på ett opersonligt 
sätt, alltså för att få avkoppling eller information. Som ”information” 
betecknades läsning som antingen syftade till att lära sig något eller 
att förbättra läsfärdigheter. Ingen av dessa två kategorier förutsätter 
att läsaren drar in sig själv eller sitt eget liv i upplevelsen av läsningen. 
I den danska undersökningen var det bara vid två tillfällen som barns 
läsning kategoriserades som ”personlig läsning”, medan en betydligt 
större del av de vuxna knöt an till egna livserfarenheter när de berät-
tade om sitt läsutbyte. 

Berntsen (1993) reflekterar över resultatet och frågar sig vilka orsaker 
kan det finnas till att barn läser opersonligt och ser flera möjliga svar. I 
perspektivet av Piagets utvecklingsteori kan man anta att barn i denna 
ålder, 10–11 år, ännu inte kan göra denna sorts tankeoperationer, dvs. 
att de har en bristande förmåga till självreflektion. En annan förklaring 
relaterar Berntsen till barnens sociala position. Barn har få rättigheter 
och få skyldigheter, och på gott och ont kan detta tänkas göra dem 
ointresserade av att läsa på ett sätt som gör dem personligt inblan-
dade. Berntsen menar att barns opersonliga läsning är mycket viktig i 
utvecklingen mot en mer personlig och problematiserande läsning. Vi 
vill påpeka att studenter som använt modellen kunnat visa på exempel 
på personlig läsning hos barn (t.ex. Arnell Rickardsson & Norén 2003; 
Roswall & Westerberg 2006).

Barns och ungas delaktighet

Roger A. Hart (1997) har arbetat med olika demokratiprojekt runt 
om i världen inom UNICEF och har lång erfarenhet av sådant arbete. 
Med utgångspunkt i dessa erfarenheter har han utarbetat en modell 
med vars hjälp man kan analysera olika nivåer av delaktighet i projekt 
med barn och ungdomar. Modellen innehåller åtta nivåer. På de tre 
första nivåerna har barn inget reellt inflytande. Från den fjärde nivån 
ökar det reella inflytandet och på den åttonde nivån sker både initiativ 
och arbete på barns egna villkor och vuxna finns som stöd och hjälp. 
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Nivåerna är som följer (efter Hollström-Flis 2001, s. 37 f.):

1. Manipulation. Vuxna använder barn för sina egna intressen och 
låtsas felaktigt att något är gjort eller inspirerat av barn.

2. Dekoration. Här är barnen med i ett arrangemang som dekoration, 
utan att veta vad arrangemanget syftar till.

3. Symbolisk nivå. Det kan se ut som barnen får göra sina röster hör-
da men vuxna har valt ämne och vilka barn som får delta.

4. Anvisat men informerat. Vuxna har initierat en verksamhet och 
bestämt syftet men barnen är väl informerade.

5. Rådfrågat och informerat. Även denna nivå är vuxeninitierad men 
de vuxna lyssnar på och tar tillvara barnens åsikter.

6. Vuxeninitierad nivå, med delat beslutsfattande mellan barn och 
vuxna. 

7. Barninitierad och barnstyrd nivå.

8. Barninitierad nivå där beslutsfattande delas med vuxna. Barnen 
styr och kontaktar de vuxna när de behöver stöd och hjälp.

Modellen har bl.a. använts i en uppsats av Inger Hollström-Flis (2001) 
för att analysera graden av delaktighet i referensgrupper med ungdo-
mar.

De olika teoretiska utgångspunkter och modeller som refererats i detta 
kapitel kan vara en hjälp att analysera, förstå och förklara variationer 
i bibliotekets syfte och uppgifter. De kan också synliggöra konflikter 
som kan uppstå i samspelet mellan bibliotekariernas uppfattningar och 
barns önskningar. Därmed kan de också fungera som verktyg i reflek-
tioner över den egna praktiken. Vi har visat på hur studenter i analyser 
av sitt eget empiriska material valt att precisera, omtolka eller göra till-
lägg till modellerna och vi vill slutligen påpeka att detta endast är några 
exempel och att det finns en mängd möjliga verktyg och teorier.





51

Kapitel 4 Barnbibliotekets arbetsuppgifter

Om barnbibliotekens verksamhet kan man kanske påstå att den är sig 
evigt lik – men ändå inte densamma. Urval, inköp, referensarbete, pro-
gramverksamhet och samarbete med andra institutioner i lokalsamhäl-
let är exempel på arbetsuppgifter som finns beskrivna både i studier 
av de tidiga barnbiblioteken och av dagens barnbibliotek men vi ser 
också hur nya situationer förändrat inriktning och metoder. Vi vill visa 
detta genom att inleda kapitlet med två studier som granskat barnbib-
lioteken i olika miljöer, dels Norrbottens glesbygd (Krohn-Strömshed 
& Nilsson 2002) och dels förortsbibliotek som ger service till barn 
med utländsk bakgrund (Wåhlström & Önnerfält 2004). Därefter föl-
jer fyra exempel på arbetsuppgifter, urvalsarbete, hylluppställning och 
indexering, referensarbete och datoriserade tjänster.

Biblioteksarbete bland barn i glesbygd har särskilda förutsättningar 
eftersom avstånden är hinder, både för bibliotekariens uppsökande 
verksamhet och för enskilda barns och gruppers besök på bibliotek. 
Avstånden kräver noggrann planering och barnbibliotekarien får kan-
ske besöka både förskola, skola och BVC när hon åker ut till en by. 
Skolklasser på besök i tätorten får både simhalls- och biblioteksbesök 
– och kanske ett bokprat. Glesbygd innebär ofta ett vikande befolk-
ningsunderlag och i förlängningen nedlagda skolor och filialbibliotek 
Barnbibliotekarierna i studien har ändå en stark framtidstro, de har 
starka nätverk och hittar nya sätt att nå barnen och barnfamiljerna. 
Men arbetssituationen är pressad och barnbibliotekarien har ofta an-
dra arbetsuppgifter än sådana som vänder sig till barn. En bibliotekarie 
säger:

All barnbiblioteksverksamhet måste noga tänka igenom vad man gör, 
varför man gör det, vem man gör det för och hur man gör det för 
att inte gå under själv. Man måste verkligen fundera igenom hur da-
gens samhälle ser ut och inte jobba utifrån hur det såg ut igår. (Krohn-
Strömshed & Nilsson 2002, s. 49) 

Två av de tre verksamheter som granskas i Biblioteksservice till barn 
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med utländsk bakgrund ligger i storstadsförorter. Författarna beskriver 
hur biblioteken på ett medvetet sätt anpassar barnbibliotekets insatser 
till en situation som innebär att de flesta barn och deras föräldrar inte 
har svenska som modersmål. Nätverken byggs ut för att på bästa sätt 
nå föräldrarna och särskilt samarbetet med BVC och öppna förskolor 
lyfts fram. Man samarbetar med frivilligorganisationer för att kunna 
erbjuda barnen läxhjälp och förankrar biblioteket hos föreningslivet 
med alla olika ”invandrarföreningar”. Barns och ungas intresse för nya 
medier, framför allt Internet, är stort och många har inte tillgång till 
Internet hemma. Urvalsarbetet med de många språken kräver nya in-
köpskanaler och kreativt arbete med att erbjuda bra medier på svenska. 
Det svenska språket är en tydlig ”minsta gemensamma nämnare för de 
boende” (Wåhlström & Önnerfält 2004, s. 69) och förortsbiblioteken 
väljer att ge medier på svenska språket en central plats i biblioteket. 
En viktig slutsats i uppsatsen är att tjänsterna till barn med utländsk 
bakgrund inte skiljer sig från barnbiblioteksverksamhet i allmänhet 
men att vissa tjänster blir särskilt viktiga och att några nya tjänster, 
som läxläsning, tillkommer. Det viktiga är den lokala förankringen, att 
tjänsterna grundas i ett upplevt behov hos användarna.

Exempel 1: Urvalsarbete

En viktig del av barnbibliotekariers arbete är att göra urval och inköp 
av medier. Vi såg i ett tidigare kapitel att frågor om smak och kvali-
tet var aktuella redan på de första barnbiblioteken och de finns också 
med i studier från vår undersökningsperiod. Flera magisteruppsatser 
behandlar t.ex. frågor om långserieböckernas plats på biblioteken.

Andra studier granskar biblioteken och olika nya medier. I materialet 
syns återkommande konflikter som har med olika mediers status och 
användarnas önskningar att göra. I några studier uppmärksammas hur 
urvalsarbetet går till och de hjälpmedel bibliotekarierna har, bl.a. Bib-
liotekstjänst och Sambindningen som sedan 50-talet varit bibliotekens 
viktigaste källa för urval och inköp. 
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Utgivning, kritik och inköp av litteratur

Gunilla Borén (1994), tidigare lektor vid Bibliotekshögskolan i Bor-
ås, berör i en artikel två problemområden som hänger samman med 
urvalsarbete av barn- och ungdomslitteratur. Det är dels svårigheten 
att få en överblick över den stora utgivningen och dels bristen på re-
censioner och barnbokskritik. Hon analyserar problematiken med ut-
gångspunkt i två årsutgivningar av litteratur, 1977 och 1987. Dessa 
år faller utanför vår undersökningsperiod men resultaten och analy-
sen är intressanta för vår undersökning. När det gäller svårigheten att 
få en överblick över utgivningen konstaterar Borén att det finns flera 
källor som förtecknar barn- och ungdomslitteratur, Bibliotekstjänsts 
Sambindning, Svensk bokförteckning och Libris. Källorna förtecknar 
inte samma böcker under samma år och de överensstämmer heller inte 
i sina definitioner av vad som klassas som barn- och ungdomslitteratur. 
Detta spelar dock större roll för forskaren än för barnbibliotekarien, 
skriver Borén. En annan faktor är att Bibliotekstjänsts Sambindning 
inte speglar hela utgivningen eftersom det är förlagen som själva avgör 
om deras böcker ska erbjudas i sambindningen. Borén finner t.ex.129 
bilderböcker som inte presenteras i sambindningen under 1987. Uti-
från sin bedömning, att böckerna av kvalitetsskäl knappast skulle ha 
köpts in till barnbiblioteken, ser hon inte heller detta som ett problem 
i bibliotekens urvalsarbete. När Borén granskar kritiken av barn- och 
ungdomslitteratur finner hon att färre än hälften av de nyutgivna barn- 
och ungdomsböckerna recenseras i de större dagstidningarna eller i tid-
skrifter inom områdena barnkultur och pedagogik. Som hjälpmedel för 
barnbibliotekariernas inköpsarbete är recensionerna i dagstidningar 
och tidskrifter alltså inte tillfyllest, av flera skäl. Borén konstaterar att 
sambindningen visserligen har brister men att den fyller sin funktion 
som inköpsinstrument för barnbiblioteken.

När Sörensen och Zawila (1997) i sin magisteruppsats intervjuar barn-
bibliotekarier ur flera generationer om deras erfarenheter av urvals-
arbete finner de att Bibliotekstjänst sambindning ända sedan starten 
1952 varit det viktigaste hjälpmedlet för urval. Före 1970 erbjöd sam-
bindningen ett kvalitetsurval men därefter recenseras alla böcker som 
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förlagen skickar in. De sex bibliotekarier som intervjuas är alla nöjda 
med sambindningen. Några av dem har också samarbete med bokhan-
deln för att få böcker till påseende. Bokmöten där inköpen diskuteras 
och beslutas är, eller har varit, en del av allas inköpsrutiner. Även Nils-
son och Synnermark (1997) finner att en stor del av utgivningen inte 
skulle uppmärksammas om inte sambindningen fanns. De undersöker 
bevakningen i tre stora dagstidningar under ett år, 1994, och finner att 
bara 10–15% av utgivningen recenseras. I intervjuer med barnbibliote-
karier bekräftas att recensioner i dagstidningar och tidskrifter inte ses 
som ett hjälpmedel i urvalsarbetet men för de barnbibliotekarier som 
vill följa utvecklingen och fördjupa sitt kunnande är de viktiga. Att 
sambindningsomdömena uppskattas som hjälpmedel betyder inte att 
barnbibliotekarierna förhåller sig okritiskt till dem. De påpekar flera 
brister i lektörernas omdömen men upplever inte detta som ett stort 
hinder eftersom de menar att deras yrkeserfarenhet hjälper dem att 
bedöma sambindningsomdömenas värde. (Ibid., s. 55) Bibliotekarierna 
i en uppsats av Eriksson (2005) anser att lektörernas omdömen styr 
bibliotekens inköp för mycket samtidigt som de ofta är för vagt utfor-
made och inte ger tydlig inköpsvägledning. Eriksson finner att bibliote-
karierna förhåller sig självständigt till utgivning och inköp. De vill ha 
en bredd i urvalet och köper både böcker som fått medioker kritik men 
som de vet har sina läsare och ”tjocka och komplicerade” barnböcker.
Efterfrågan är en av flera aspekter de tar hänsyn till. Barnbiblioteka-
riernas överväganden tycks grundade i en analys av både bibliotekets 
och användarnas behov. Andersson (2005) undersöker bibliotekariers 
inköp av ungdomsböcker och finner att bibliotekarierna till stor del 
ser den egna kompetensen och kunnandet som just kunskap om böck-
er. Kunnandet byggs genom lång erfarenhet av att köpa böcker, läsa 
mycket och träffa mycket ungdomar. Bibliotekarierna anpassar sina 
inköp efter lokala behov.

Berge-Kleber och Hermansson (2001) finner att urvalsarbetet vid de sju 
bibliotek som de undersöker försiggår mycket likartat. En fråga i deras 
uppsats rör förvärvsplaner, dvs. planer för beståndsutveckling, men ing-
en av de intervjuade bibliotekarierna verkar se något behov av en sådan 
plan. Några av biblioteken har medieplaner med policyformuleringar 
men vanligast är att urvalsarbetet tycks ”gå på rutin”(ibid., s. 78). För-
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värvsplaner skulle kunna ge långsiktighet i arbetet med mediebeståndet 
och vara ett stöd i samband med generationsskifte i bibliotekariekåren, 
argumenterar författarna. Vi återvänder till frågan om medieplaner i 
vårt slutkapitel då vi har redovisat vad studierna säger om barns och 
ungas mediepreferenser.

Långserieböcker

Bibliotekens förhållande till ”skräplitteratur” blev särskilt aktuell när 
Bibliotekstjänst på 1970-talet ändrade reglerna för vilka böcker som 
skulle erbjudas i Sambindningen. Frågorna diskuterades i debattboken 
Ska vi ge barnen skräplitteratur?(1975) som gavs ut i flera upplagor 
under 70- och 80-talen, med argument och inlägg av bibliotekarier, 
lärare och litteraturvetare. Långserieböcker är, enligt Lena Kårelands 
(2001) definition, bokserier där samma huvudperson/er i bok efter bok 
råkar ut för likartade händelser. Huvudpersonen/erna förändras inte 
nämnvärt, vare sig i ålder eller i sin personlighet och böckernas språk 
beskrivs som klichéartat.

Under vår undersökningsperiod behandlas långserieboken i flera magis-
teruppsatser, ur olika perspektiv. Borgmästars (1995), Björkström och 
Hemmings (2005) och Persson (2006) gör alla intervjuer med barnbib-
liotekarier. Elversson och Mårtensson (1999) intervjuar olika aktörer 
på barnboksmarknaden, författare, förlag och barnbibliotekarier, om 
deras syn på kvalitetsbegreppet. Persson (2006) undersöker några fili-
albibliotekariers förhållningssätt till långserier och Jakobsson (2005) 
riktar via e-post en enkät till samtliga huvudbibliotek för att undersöka 
i vilken utsträckning långserieböcker köps in till biblioteken. Av 292 
bibliotek svarar 129, dvs. färre än 50%. Av dessa 129 bibliotek köpte 
en stor majoritet långserier.

När Borgmästars (1995) intervjuar tio barnbibliotekarier om deras syn 
på långserier finner hon att de är övervägande negativa. Få av dem är 
villiga att tillmötesgå barn och köpa in efter deras önskningar. Både 
Jakobsson (2005) och Björkström och Hemmings (2005) har intrycket 
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att inställningen till långserier bland bibliotekarier har liberaliserats. 
De senare, som i sin magisteruppsats undersöker hur några barnbiblio-
tekarier resonerar kring Wahlströms långserieböcker och hur de argu-
menterar för att ha – eller inte ha – dessa böcker på biblioteket, finner 
att argumenten delvis skiljer sig från de argument de funnit i 70-tals-
debatten om långserier. Framför allt ser de att barnbibliotekarier idag 
argumenterar för långserier på bibliotek utifrån barns efterfrågan. Att 
långserier är populära bland barn och därför bör finnas på bibliotek 
är ett argument som inte förekom i 70-talsdebatten. Författarna tolkar 
detta som att synsättet på barn som låntagare har förändrats. Bibliote-
karierna i deras undersökning intar ett pragmatiskt förhållningssätt till 
läsning, dvs. de anser att det viktiga är att barn läser, inte vad de läser, 
och att långserieböcker kan vara en inkörsport till annan litteratur. 
Några av de intervjuade barnbibliotekarierna förmedlar aktivt långse-
rieböcker i samband med bokprat, medan andra visserligen köper in 
långserieböcker men ändå väljer att alltid bokprata om vad de ser som 
böcker av god kvalitet. En liknande tillåtande men ändå restriktiv håll-
ning intar barnbibliotekarierna som intervjuas av Elversson och Mår-
tensson (1999). Att utgivningen av långserier förändrats så att det idag 
finns serier som håller god litterär kvalitet framkommer i några uppsat-
ser (Björkström och Hemmings 2005; Jakobsson 2005). 

Det samlade intrycket uppsatserna ger är att även om alla bibliotek inte 
köper in långserier finns det en annan acceptans på biblioteken än tidi-
gare. Argumenten för inköp grundar sig både i att man har en vilja att 
möta barns efterfrågan och i en tilltro till att barnen efterhand kommer 
att välja annan och bättre litteratur. 

Användarinflytande

Förändringar i synsätt väcker frågan om användarinflytande över med-
ieinköpen. Redan 1990 genomförde biblioteket i Odense ett försök 
med barns delaktighet i bokinköp. Syftet var att pröva ett påstående av 
litteraturvetaren Torben Weinreich, att barn skulle köpa kvalitetsmed-
vetet om de bara fick lov att själva köpa böcker till biblioteket. Man 
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genomförde ett projekt i ett integrerat folk- och skolbibliotek, Højby 
biblioteksbutik, och barn i två femteklasser och en åttonde- och en ni-
ondeklass deltog. Deras uppdrag var att ansvara för att valet av böcker 
skulle passa alla elever, både yngre och äldre än de själva. Till sitt för-
fogande hade varje klass 2000 DKR vilket motsvarade inköp av ca 45% 
av bokutgivningen. Alla elever läste alla böcker och i bokinköpsmö-
ten argumenterade man sedan för inköp eller avslag. Både läsvana och 
läsovana ökade sin läsning under perioden. De läste mer distanserat 
för att kunna värdera och välja. Barnens val jämfördes med inköpen 
på två andra bibliotek och med några bibliotekariers ”skugginköp”. 
Resultatet var att barnen köpte in fler serier, fler långserieböcker och 
fler flickböcker än vad de vuxna gjorde. Barnen tog ansvar för både 
yngre och äldre barns läsbehov och de köpte också bra och självklara 
kvalitetsböcker. Däremot var de kallsinniga till vad bibliotekarierna 
uppfattade som ”mellanböcker” av etablerade författare. (Børn køber 
bøger 1991)

Lindkvist och Melin (2003) hänvisar till detta projekt då de undersöker 
med vilka motiv några svenska bibliotek startat projekt där barn blivit 
delaktiga i medieurval och finner att biblioteken har olika syften. Van-
ligast är en demokratiaspekt, att barn ska ha rätt att uttrycka åsikter 
om sådant som rör dem, dvs. en direkt koppling till Barnkonventionens 
artikel 12. Andra anledningar är en bättre anpassning av mediebestån-
det till användarna, en önskan om att förbättra lån- och besöksstatistik 
och att få bättre kontakt med användarna. Att bibliotekarier vill driva 
medbestämmandeprojekt för att öka sin egen kunskap om barns med-
iepreferenser anges däremot inte som syfte för något av de undersökta 
delaktighetsprojekten. Författarna finner att projekten ofta är dåligt 
dokumenterade och sällan har någon teoretisk grund att stödja sig på.

Urval och inköp av ”nya” medier

Över tid har olika medier varit ”nya” på biblioteket: serier, fonogram, 
video, datorspel, TV-spel. Björklund och Roos (2004) analyserar vad 
som skrivs om nya medier i Biblioteksbladet mellan åren 1970 och 
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1999 med hjälp av begreppen moralpanik eller mediepanik, så som de 
används av Stanley Cohen (2002) respektive Kirsten Drotner (2000b). 
Enligt Cohen uppstår moralpanik när något – en grupp, person eller 
händelse – uppfattas som ett hot mot samhällets värderingar och in-
tressen. Översatt till mediepanik uppträder sådan i samband med att ett 
nytt medium introduceras: det nya mediet dyker upp, skapar oro och 
införlivas sedan i den gamla ordningen (eller förkastas).  Nya medier 
tas emot på likartat sätt, enligt Drotner. Debatten domineras av käns-
loargument, man vill skydda barn och ungdomar. Inom biblioteken ser 
Drotner en konflikt mellan en grupp bibliotekarier som värnar boken 
och läsningen och en annan som vill införliva nya medier i folkbiblio-
tekstanken. Utifrån denna analys finner Björklund och Roos (2004) 
att motsättningarna mellan böcker och nya medier på bibliotek kan 
analyseras ur ett maktperspektiv. Även andra uppsatser, av Andersson 
och Nilsson (2003) och Johansson (2006), väljer att analysera sina ma-
terial utifrån olika maktperspektiv, för att tydliggöra dikotomier mel-
lan ”högt” och ”lågt” i olika former av kulturprodukter på bibliotek. 
I detta avsnitt kommenterar vi synen på några nya medier och deras 
plats på bibliotek utifrån magisteruppsatser och några andra texter. 

Serier

Seriedebatten på 50-talet är ett av flera exempel på ”moralpanik” eller 
”mediepanik”. Den dominerande synen på seriemediet var negativ och 
det dröjde ända till 1968 innan de första seriealbumen erbjöds i sam-
bindningen och serier hade länge svårt att finna sin plats på biblioteken 
(Johansson 2006, s. 30; Holm 2005, s. 7). I Sverige har seriesatsningar 
ofta riktats mot gruppen unga vuxna. En viktig förutsättning för detta 
var det specialstöd för serieutgivning som 1981 inrättades som en del 
av det statliga litteraturstödet. 1996 invigdes Serieteket, Sveriges första 
seriebibliotek, i Stockholm. Redan tidigare fanns ett seriebibliotek i 
Köpenhamn, Det kulørte bibliotek, och seriebibliotek har senare öpp-
nat i Oslo och Reykjavik (Holm 2005, s. 12). En ny trend på 2000-
talet är introduktionen av manga, serier som tydligt engagerar barn 
och ungdom (Strömberg 2005). Intrycket är att de relativt snabbt har 
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accepterats av biblioteken. Flera bibliotek har ”kurser” där barn och 
ungdomar kan lära sig att teckna manga och de virtuella barnbiblio-
teken, Barnens bibliotek och Barnens Polarbibliotek, erbjuder många 
länkar. 

Holm (2005) vänder sig i sin magisteruppsats i en enkät till ett tret-
tiotal bibliotek med frågan om biblioteken gjort särskilda satsningar 
på serier. Sju bibliotek svarar jakande. Med satsningar avsågs att man 
aktivt arbetat med beståndet, att man samlat serier i en egen avdelning 
och/eller att man satsat extra resurser. De viktigaste skälen för serie-
satsningar var att man ansett att serierna behandlats som mindre värda 
än annan litteratur och att man ville locka ungdomar till biblioteket. 
De viktigaste skälen som övriga bibliotek angav som orsak till att man 
inte satsat på serier var bristande ekonomiska resurser och tidsbrist 
samt brist på kunskaper och intresse hos personalen.

Musik

Musik började erbjudas i Sambindningen 1969. Idag presenteras år-
ligen runt 800 musiktitlar på CD eller i andra format. Barn och ung-
domar är en viktig målgrupp för bibliotekens musiksatsningar enligt 
flera magisteruppsatser, men ingen uppsats vi funnit undersöker musik 
för barn på bibliotek.  Musiken kan, precis som serierna, ses som ett 
medel att behålla ungdomar som biblioteksanvändare (Schelin 2004, 
s. 55). Ungdomar konsumerar mycket musik och är en kunnig använ-
dargrupp med många olika musiksmaker, vilket ställer krav på biblio-
tekens urval. Fälth (2004) intervjuar fem bibliotekarier på fem olika 
kommunbibliotek och finner att det är betydligt vanligare med inköps-
förslag på skivor än på böcker, och att alla biblioteken köper in på 
användarnas önskemål men i olika hög grad. Bäckwall (2001) gör en 
användarundersökning om ungdomars syn på utbudet på två bibliotek. 
Han finner stora skillnader mellan bibliotekariernas och ungdomarnas 
uppfattningar om utbudet. Medan bibliotekarierna anser att de köper 
mycket och brett av olika genrer, saknar ungdomarna ny och aktu-
ell musik. Bäckwall förklarar det med att biblioteken kanske inte har 
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tillräcklig kunskap om bredden i ungdomars musiksmak. Han finner 
att vissa genrer knappast är representerade på biblioteken och nämner 
bl.a. hårdrock som många unga män föredrar (ibid., s. 77). 

Film

Även filmens intåg på bibliotek kan ha fördröjts av medie- eller mo-
ralpanik, i detta fall videovåldsdebatten på 1990-talet. Andersson och 
Nilsson (2003) undersöker filmens plats på sju olika folkbibliotek ge-
nom intervjuer med bibliotekarier. De vill ta reda på hur biblioteka-
rierna ser på film på bibliotek och hur urval och inköp går till, samt 
vilka möjligheter användarna har att påverka urvalet. Bibliotekarierna 
säger att de värderar filmen som ett eget medium, inte som lockbete till 
litteraturen, men många filmer köps just för att de bygger på en bok. 
Filmens underhållningsfunktion framhålls men också att film kan ge 
kunskap och förståelse. Författarna finner att bibliotekarierna gör ett 
kvalitetsurval av film, utifrån målsättningen att främja demokrati och 
kultur. Utbud och urval är likartat på de undersökta biblioteken och 
författarna ser det som att biblioteket är en del av en kulturell hege-
moni och att normer och värderingar reproduceras relativt omedvetet 
inom och mellan biblioteken. Användarna tycks acceptera bibliotekens 
urvalsprinciper. Författarna ifrågasätter att vissa bibliotek tar betalt för 
filmlån och menar att man därmed inte likställer bibliotekets medier 
och tjänster (ibid., s.84). Bäckwall, som undersöker hur ungdomar an-
vänder musik och film på två bibliotek, finner att det är avgörande för 
ungdomars intresse att lånen är gratis (2001, s. 88). 

TV- och datorspel

Hur tänker bibliotekarier när det gäller olika slags elektroniska spel? 
Gezelius och Griph (2006) undersöker hur nio barnbibliotekarier på 
åtta folkbibliotek skulle förhålla sig till inköp av ett nytt medium som 
TV-spel och hur deras kriterier för inköp skulle kunna se ut. De fin-
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ner olika förhållningssätt som de, efter Klasson (1991), analyserar med 
hjälp av tre rollmodeller: marknadsmodellen, förmyndarmodellen och 
dialog- eller samspelsmodellen. Bibliotekarierna har liten kunskap om 
mediet, ingen av dem spelar själv TV-spel och av de tre rollmodellerna 
var förmyndarrollen särskilt tydlig när det gällde frågor om urval och 
kvalitet. Författarna ser att urvalsfrågorna ställer nya krav på biblio-
tekarierna att de ska känna till barns och ungas medievärld. De måste 
skaffa sig kunskap om innehållet i de nya medierna och om hur de kan 
förmedlas i biblioteket. Ingen av bibliotekarierna motsatte sig inköp av 
dator- eller TV-spel och författarna diskuterar om det sker en förskjut-
ning i bibliotekarierollen mot en mer serviceinriktad och användarin-
riktad hållning. Jakobsson, Johansson och Nordström (2006) redogör 
för idéerna bakom uppbyggnaden av en TV-spelssatsning på Malmö 
stadsbibliotek. Satsningen grundas i biblioteksplanen som inte gör nå-
gon skillnad mellan olika medieformer men som säger att urvalet ska 
vara ”kvalitativt, allsidigt och aktuellt” (ibid.). Att skaffa rättigheter 
att låna ut spel har inte inneburit problem, och biblioteket har nu, 
enligt författarna, ett brett och allsidigt urval spel för hemlån för olika 
målgrupper. Författarna kritiserar biblioteksbranschen och dess medie-
leverantörer för tröghet i relation till nya medier. Satsningen har mött 
stort gensvar från användarna och kompletteras med utställningar och 
föredragskvällar med olika teman.

Styrdokument – en jämförelse mellan Sverige och Danmark

Vilka medier som ska finnas på bibliotek bestämmer de svenska bib-
lioteken själva. Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) lyfter särskilt fram 
litteratur och datorbaserad information och § 9, som rör barn- och 
skolbiblioteken, talar om ”böcker, informationsteknik och andra me-
dier […] ”. Som en jämförelse har man i den danska bibliotekslagen 
från 2000 gjort en tydlig markering för nya medier. I en kommentar 
till lagen skriver dåvarande kulturministern Elisabeth Gerner Nielsen 
att det viktigaste inslaget i den nya lagen är att nya medier, som In-
ternet, multimedier och musik, ska vara en del av bibliotekens utbud, 
likställda med böcker. (Refererad av Thorhauge i Drotner 2000a). En 
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konsekvens av lagen är att alla folkbibliotek måste erbjuda musik och 
multimedier till utlån. Wikström (2003) redogör i sin magisteruppsats 
för debatten kring lagen i pressen och inom de politiska partierna. Hon 
intervjuar bibliotekarier om deras syn på ”musikobligatoriet” och fin-
ner att alla är positiva. Den kritik som framförs är mot bibliotekariers 
kompetens att förmedla musik och deras bristande kunskaper inom 
musikområdet (ibid., s. 43f).

I en kommentar till lagförslaget sätter Kirsten Drotner (2000a) in folk-
bibliotekets uppgifter i ett större sammanhang. Hon visar hur samhäl-
let idag är beroende av att människor kan tyda många olika slags teck-
en, tolka dem och skapa mening. Med utgångspunkt i aktuell forsk-
ning om bibliotek och barns och ungas medieanvändning formulerar 
hon fyra kulturuppgifter för biblioteken i relation till barn och unga. 
Uppgifterna berör rätt till yttrandefrihet, gratis tillgång till olika slags 
medier på folkbiblioteken, skärpt kvalitetsprofil på dessa medier och 
möjligheter för barns och ungas eget kulturskapande. 

Inköpskällor

Från 2005 har förutsättningarna för bibliotekens inköp genom Bib-
liotekstjänst förändrats, i och med att företaget tar ut avgifter för lek-
törsomdömena i sambindningen. Företaget erbjuder också biblioteken 
att överlåta hela eller delar av medieurvalsarbetet till Bibliotekstjänst. 
2004 genomfördes en försöksverksamhet med s.k. profiltjänster på 
tre stadsdelsbibliotek i Stockholm. Profilen, som utgår från inriktning 
och lokala förutsättningar på det enskilda biblioteket, tas fram i sam-
arbete mellan biblioteket och Bibliotekstjänst. I en magisteruppsats, 
Outsourcing av urval och inköp, undersöker Andersson och Bergenäs 
(2005) hur profiltjänsten påverkar bibliotekariens yrkesidentitet och 
kompetens, genom en litteraturstudie och en fokusgruppsintervju med 
anställda vid de tre biblioteken. Försöket rörde alla inköp, inte bara 
till bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Åsikterna om tjänsten 
skiljer sig tydligt mellan de berörda, men de flesta ser både fördelar och 
nackdelar (ibid., s. 50). Författarna finner att frågan om profiltjänster 
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har gjort att medieplanering uppmärksammas som en central del i för-
värvsarbetet och ser denna som en av bibliotekets kärnverksamheter, 
där bibliotekariens kompetens kan komma till uttryck. De ser flera skäl 
till att bibliotekarier kan vara negativa till att överlåta inköpen: dels 
att inköpsarbete upplevs som roligt, dels att det ger en överblick som 
kommer biblioteket och användarna till godo i referensarbetet (ibid., 
s. 75f). 

Filminköp till biblioteken styrs av rättighetsfrågor, det vill säga av vad 
som är möjligt att köpa in för utlån. Liksom för böcker är Biblioteks-
tjänst, enligt informanterna, bibliotekens viktigaste inköpskälla för 
film. Bibliotekarierna är nöjda med att servicen finns, men efterlyser 
ett större utbud (Bäckwall 2001, s. 89; Andersson & Nilsson 2003, 
s. 54f) När det gäller serier använde de bibliotek som gjorde särskilda 
seriesatsningar betydligt fler inköpskällor än de som inte gjorde sådana 
satsningar. Bibliotekens seriebestånd beror därmed mycket på vilket 
intresse för mediet som finns bland personalen (Holm 2005, s. 20; Jo-
hansson 2006, s. 69) Även när det gäller dator- och TV-spel är biblio-
teket beroende av personalens intresse och kunskaper för att kunna 
bygga upp ett varierat bestånd (Gezelius & Griph 2006; Jakobsson, 
Johansson & Nordström 2006). 

Avslutning

Vi har här inte alls berört det faktum att förändringarna inom medie-
området går oerhört snabbt och att barn och unga har möjlighet att 
skaffa sig tillgång till musik och filmer via Internet. Statistik och an-
vändarstudier stöder vår uppfattning att olika nya medier är viktiga 
på bibliotek och att gratisprincipen är avgörande för barns och ungas 
intresse.

Vi ser att Sambindningen fortfarande spelar en avgörande roll för 
bibliotekens möjligheter att informera sig om nyutkommen barn- och 
ungdomslitteratur men att bibliotekarierna litar på sitt eget kunnande 
och förhåller sig självständigt till lektörsomdömen och recensioner 
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vid urval och inköp av litteratur. För nya medier gäller att enskilda 
bibliotekariers intressen och kunskaper tycks göra skillnad för om an-
vändarna får tillgång till ett kvalitativt, allsidigt och aktuellt bestånd. 
Användarnas efterfrågan tycks vara en faktor i urvalsarbetet som för-
ändras och får större betydelse under undersökningsperioden. Hansson 
(2005) visade på en konflikt för biblioteken under 1900-talet varit att å 
ena sidan nå ut med ”bildning, läsning och god kultur” och den andra 
att möta människor i deras vardag. Inköpsprojekt som Gök-projektet 
(Bergqvist & Herstad 1992) förordade en efterfrågestyrd inköpsord-
ning på biblioteken. Vi tror att barnbiblioteken påverkats av debat-
ten om efterfrågestyrda inköp men vi tror också att barnbibliotekens 
arbete med att implementera FN:s barnkonvention spelat stor roll i 
denna förändringsprocess.

Exempel 2: Hylluppställning och indexering

Hylluppställning

”Är det kanske så att det nu kan vara dags för ett barnanpassat klassi-
fikationssystem?” frågar barnbibliotekarierna från Täby i Barn frågar-  
kan biblioteket svara?. Bibliotekarierna har under åren 1998–1999 del-
tagit i projektet Utveckling av referensarbete på två bibliotek. Förutom 
Täby bibliotek deltog även Flemingsbergs bibliotek i projektet. På båda 
biblioteken hade man märkt att barnen hade svårt att hitta böckerna 
på hyllorna och att klassifikationssystemet och hylluppställningarna 
inte heller speglade barnens sätt att fråga efter böcker. Arbetet kon-
centrerades därför på mediebeståndet och uppställnings- och hänvis-
ningssystemen. Projektet innebar bland annat att man genreindelade 
skönlitteraturen och blandade skönlitterära böcker med faktaböcker. 
Skyltsystemet ändrades och i Täby kunde man med hjälp av ett da-
torprogram göra egna skyltar vilket innebar mer flexibilitet och ökade 
möjligheter att förändra skyltningen efter behov. 

Det finns fler exempel på hur man försökt att anpassa hylluppställning-
arna efter barnens behov, men det finns inga enkla svar på hur man 
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ska göra. Bibliotek ser olika ut både vad gäller lokaler och besökare. I 
Barn frågar… skriver Lundgren sammanfattningsvis att resultaten från 
projektet ”…väcker frågor om i vilken grad man kan och bör anpassa 
systemet till barn och ungdomar, var gränsen går mellan det praktiska 
och det logiska och mellan det behovsanpassade och det svåröverskåd-
liga” (s. 114). De för- respektive nackdelar det finns med de alternativa 
sätten att organisera beståndet undersöks av Bäckius (2003). Förfat-
taren utgår från rekommendationerna På barns och ungdomars villkor 
(2003) som antagits av Svensk Biblioteksförening. Författaren genom-
för intervjuer med en bibliotekarie på varje bibliotek, sammanlagt fyra 
stycken, samt observerar bibliotekslokalerna och studerar bibliotekens 
handlingsplaner och måldokument.

Bäckius ser att fördelarna med alternativa hylluppställningar är att 
barnen lättare hittar böckerna och att det särskilt är till hjälp för de 
ovana besökarna. Symbolmärkning på bokryggarna ökar möjligheten 
att hitta en bok som man kanske inte skulle hitta med hjälp av enbart 
en genreindelning. Symboler passar enligt författaren även barns sätt 
att tänka bildligt. Märkningen av bokryggar möjliggör en dubbelklass-
ning då fler symboler kan fästas på samma bokrygg. Om märkningen 
dessutom kompletteras med ämnesord i katalogen ger det flera in-
gångar i sökningarna och fler sökmöjligheter för både vuxna och barn. 
Nackdelarna är att genreindelningen begränsar barnen till att läsa en 
viss sorts böcker. Det bestånd som inte hamnar i någon genre glöms 
lätt bort samt att det kan vara förvirrande med olika hyllor att leta på 
eller olika märkningar att hålla reda på. Författaren menar att det är 
viktigt med en lättförståelig hylluppställning (med en bakomliggande 
struktur) men menar samtidigt att det är lika viktigt med bra personal, 
som har kunskap, intresse och förmåga att möta barn i deras frågor 
samt att miljön är inbjudande för barnen. 

Indexering av barn- och ungdomsböcker

Det har länge funnits ett behov av en ämnesordlista för skönlittera-
tur och i Barn frågar – kan biblioteket svara? ser vi många exempel 
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på att barns frågor inte är sökbara i katalogerna även om det idag 
finns möjligheter att lägga in egna ämnesord i katalogposterna. Ämnes-
ordslistorna Kompass i bokskogen och Svenska ämnesord för skönlit-
teratur.  Barn och ungdom är en anpassning till användarna där man 
valt ämnesord som bättre stämmer med barns och ungdomars frågor. 
För att undersöka hur den nya ämnesordslistan Svenska ämnesord för 
skönlitteratur. Barn och ungdom fungerar lät Karlsson och Kristens-
son (2003) tio bibliotekarier provindexera 15 stycken svårindexerade 
barn- och ungdomsböcker vid två tillfällen. Vid första tillfället fick de 
använda valfria hjälpmedel och vid andra tillfället hade de endast till-
gång till Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom. Re-
sultatet visar att graden av konsistens (hur hög samstämmighet det är 
mellan olika indexeringar av samma dokument) ökar något vid andra 
indexeringstillfället men ökningen är ändå inte märkbar. Enligt förfat-
tarna beror det på att det för indexerarna är svårt att bedöma den 
exakta graden specificitet då det finns en mängd termer som på lik-
nande sätt uttrycker bokens ämnen. Slutsatsen blir att ämnesordlistan 
behöver kompletteras med en tydlig handledning. Då författarna ge-
nomförde studien var ämnesordlistan ännu inte helt färdig och saknade 
handledning, den handledningen finns idag.

Exempel 3: Referensarbete

Referensarbetet har en central position i barnbibliotekariens arbete. 
Lundgren (2000a) beskriver i boken Barn frågar – kan biblioteket sva-
ra? hur barnbibliotekarier redan på det första barnbiblioteket i Stock-
holm dokumenterade och reflekterade över barns frågor. I litteratu-
ren behandlas ämnet tyvärr inte så flitigt. Rydsjö (2000b) konstaterar 
i en översikt över aktuell engelskspråkig litteratur i samma skrift att 
inte mycket finns skrivet om referensarbete för barn på folkbibliotek. 
I denna översikt koncentrerar vi oss på att redogöra för svenskt och 
nordiskt material. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av en dansk 
undersökning som samlade in barns frågor på bibliotek, under ledning 
av Birgit Wanting (1984), bibliotekarie och lärare vid den danska bib-
lioteksskolan i Aalborg. Syftet var att analysera och utveckla bibliote-
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kens förmedlingsarbete. Undersökningen speglas i en finsk avhandling 
av Monika Riihelä (1996) Därefter diskuteras aspekter av referensar-
bete med utgångspunkt i några projekt och magisteruppsatser. Kapitlet 
avslutas med en nyutkommen dansk undersökning som jämför refe-
rensarbete i det fysiska och virtuella barnbiblioteket. 

Barns frågor på bibliotek

Den danska undersökningen Hvordan spørger børn i bibliotekerne ge-
nomfördes 1977–79 i samband med fortbildningskurser för barnbiblio-
tekarier som på sina bibliotek dokumenterade barns frågor. Materialet, 
närmare 4500 frågor, analyserades därefter på olika sätt. Syftet var att 
systematisera olika typer av frågor, att undersöka hur barn frågar och 
att studera hur bibliotekskatalogen fungerade som verktyg i referensar-
betet. Wanting (1984) kunde konstatera att barns sätt att ställa frågor, 
deras ordval och i viss mån deras intressen, inte korresponderade med 
katalogerna eftersom dessa har utformats med vuxna som norm. Ka-
talogen ger därför dålig hjälp i referensarbetet och därmed ställs stora 
krav på barnbibliotekariernas kännedom om barn och om bibliotekets 
material. Undersökningen resulterade i flera förslag till förbättringar 
av både klassifikationssystem, kataloger och bibliotekens hylluppställ-
ning. För en mer ingående redogörelse för undersökningens resultat 
och hur den kan spela roll för dagens bibliotek hänvisar vi till kapitlen 
Barn frågar på biblioteket och Barn beskriver böcker av Lena Lund-
gren (2000b; 2000c) i boken Barn frågar – kan biblioteket svara? I 
boken redogörs för ett utvecklingsarbete på två bibliotek i Stockholms-
området där man ville förbättra kvalitén på referensarbetet för barn. 
Resultaten av undersökningen kan, precis som resultaten av Wantings 
undersökning, generaliseras till andra barnbibliotek.

Wanting (ibid., s. 12) ser bibliotekariens förmåga att kommunicera 
med barnet som central för biblioteksarbetet, och avgörande för bib-
liotekets förmåga att hålla hög kvalitet i referensarbetet med barn. I en 
avhandling om möten mellan barn och professionella inom fyra olika 
barninstitutioner – skola, förskola, barnavårdscentral och bibliotek 
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– undersöker Monika Riihelä (1996) i en finsk kontext hur vuxna be-
möter barn och deras frågor. Hennes material består av observationer 
av möten och interaktion mellan barn och vuxna. Ur en mängd data 
valdes tjugoen fall ut för analys, utifrån kriteriet att de vuxna inom 
respektive profession hade en medveten önskan om att utveckla såväl 
det egna arbetet som barnens beteende i frågesituationerna. Riihelä vi-
sar hur barn har olika positioner och olika rättigheter och skyldigheter 
inom de olika institutionerna och hävdar att institutionens uppgifter i 
förhållande till barnet är avgörande för relationen mellan barnet och 
den vuxne men hon hävdar också att den professionella praktiken styrs 
av gamla synsätt och värderingar. Nya läroplaner får t.ex. inte omedel-
bart genomslag i skola eller förskola. Att skapa en miljö där barns egna 
initiativ kan utvecklas förutsätter lyhörda vuxna som är flexibla och 
klarar av att anpassa sin egen planering för att möta barns omedelbara 
kunskapsbehov. Biblioteket är den enda av de fyra institutionerna vars 
uppgift inte är att värdera barn utan att ge service och möta barnets 
kunskapsbehov. Riihelä hävdar, utifrån analysen av sitt material, att 
bibliotekets praktik erbjuder en service som gör barn synliga. Barnen 
bemöts som biblioteksanvändare och lär sig att deras frågor bemöts 
och värderas ”just as they are” (ibid., s. 77). På biblioteket lär de sig en 
samtalsstil som bygger på ömsesidig dialog och liknar vanlig konversa-
tion. 

Vår reflexion, utifrån den syn på bibliotekets uppgifter i relation till 
barn som biblioteksanvändare som både Wanting och Riihelä är fö-
respråkare för, blir att barnbibliotekarier måste värna den tid och de 
situationer som ger dem tillfällen att möta barn i genuina dialoger för 
att vidmakthålla sin professionella kompetens och förmåga att möta 
barn som aktiva subjekt.

Det viktiga bemötandet

Eriksson (2002) undersöker i sin magisteruppsats hur bibliotekarier ser 
på förhållningssätt och bemötande av barn i biblioteket, genom inter-
vjuer med fem bibliotekarier.  Fyra av dem arbetar på bibliotek med en 
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gemensam informationsdisk för barn och vuxna och en på ett bibliotek 
med en särskild informationsdisk på barnavdelningen. I sitt material 
kan hon urskilja två sätt att förhålla sig till barn, två interaktionsstilar. 
”Det utåtriktade och aktiva förhållningssättet” präglas av ”en medve-
tenhet om den psykologiska och sociala dimensionen i en referenssitua-
tionen” (ibid., s. 56). En bibliotekarie som agerar inom denna stil försö-
ker på olika sätt skapa förutsättningar för att barn ska känna trygghet 
och tillit. Hon/han är aktiv, bekräftar barnets närvaro, rör sig i rummet 
och visar genom att inbjuda till vardagliga samtal att det är okey att 
bara prata. I själva referenssamtalet inbjuder bibliotekarien till dialog 
och försöker skapa en känsla av delaktighet och samarbete. Den andra 
stilen kallar Eriksson ”det dominanta förhållningssättet” (ibid., s. 57). 
Här är bibliotekarien passiv och avvaktande tills barnet tar kontakt. 
När barnet väl tagit kontakt styr bibliotekarien situationen. Mötet och 
samtalet får en underordnad betydelse och bibliotekariens fokus ligger 
på att finna svaret på barnets fråga. I det första förhållningssättet är 
fokus på barnets kunskaps- och utvecklingsprocess medan denna har 
en sekundär roll i det dominanta förhållningssättet.

Eriksson identifierar den sociala sidan av referenssamtalet som handlar 
om att skapa kontakt och bygga upp ett förtroende mellan barn och 
bibliotekarie (ibid., s. 53 f). Lundgren (1997a) undersöker i en magis-
teruppsats både vad barn frågar om och vilket bemötande de får. Hon 
identifierar ett kontaktsökande som inte alltid är kopplat till att barnet 
har ett informationsbehov och som bibliotekarierna ibland har svårt 
att möta på grund av en stressad arbetssituation. Att bibliotekarierna 
ändå bemödar sig om att bemöta barn väl och att detta ger resultat 
konstaterar hon i sina observationer: ”Det finns en närhet och spon-
tanitet i barnens uttryckssätt som visar att bibliotekarierna har deras 
förtroende” (ibid., s. 68).

Skolan och referenssituationen

Litteraturen visar att i referenssituationen med barn finns det ofta en 
tredje person inblandad. Denna tredje person kan vara en förälder, ett 
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syskon eller en kompis, men oftast är det en lärare. När barnet kom-
mer till biblioteket med en skolfråga blir barnet en mellanhand mellan 
uppdragsgivaren, läraren, och bibliotekarien. Den amerikanska biblio-
teksforskaren Melissa Gross (2000) har uppmärksammat detta i sin 
forskning. Hon gör en åtskillnad mellan barns egna frågor och s.k. 
ålagda frågor. Lundgren (1997a) undersöker i sin magisteruppsats två 
bibliotek med skilda förutsättningar, ett integrerat folk- och skolbib-
liotek och en barnavdelning på ett huvudbibliotek. Hon ser att en stor 
del av barns frågor har sitt upphov i ett skolsammanhang. På båda bib-
lioteken hjälper bibliotekarierna barn med att avgränsa och formulera 
skoluppgifterna för att sedan kunna hitta lagom svårt material. De ser 
som sin uppgift att finna fakta som barnen klarar av att använda.

Andersson (2005) väljer i sin magisteruppsats att undersöka hur biblio-
tekarier uppfattar ålagda frågor. Hon intervjuar sex bibliotekarier på 
huvudbiblioteken i fem små och medelstora kommuner och finner att 
alla har erfarenheter av och synpunkter på barns ålagda frågor och att 
de med detta menar just skolfrågor. Enligt bibliotekarierna är det van-
ligt att barn och ungdomar kommer till biblioteket med ålagda frågor 
som de inte själva är intresserade av eller har dålig kunskap om. Detta 
ointresse kan smitta av sig på bibliotekarien och leda till en oengage-
rad referenssituation. Författaren skriver att hon under uppsatsarbetets 
gång förstått att ålagda frågor och samspel mellan folkbibliotek och 
skola är ”heta frågor” (ibid., s. 47). Ett annat problem, som de flesta 
hade erfarenhet av, är när hela klasser av elever samtidigt kommer till 
biblioteket för att söka information. Någon av bibliotekarierna efter-
lyser en förvarning från skolan medan andra menar att de ändå inte 
skulle kunna hjälpa alla elever i en hel klass på ett tillfredsställande 
sätt. I de undersökta kommunerna finns endast ett fåtal grundskolor 
med bemannade skolbibliotek. Lundgren (1997a, s. 67) menar att inte 
bara integrerade bibliotek utan också rena folkbibliotek borde kunna 
utveckla samarbetet med skolan och göra skriftliga överenskommelser 
som reglerar service och samarbete. 
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Barn frågar – det fysiska och det virtuella barnbiblioteket

Internet erbjuder nya möjligheter att söka information och i flera län-
der finns också  möjligheter att söka information i virtuella bibliotek. 
I Sverige finns Barnens bibliotek vars referenstjänst fungerar tack vare 
samarbete mellan barnbibliotek i olika kommuner 1. I Danmark finns 
sedan flera år frågetjänsten Spørg Olivia, ett virtuellt barnbibliotek. 
Den har kommit till som ett samarbete mellan tre bibliotek och Dan-
marks radio och drivs med hjälp av 111 bibliotekarier och 52 biblio-
tek. Tjänsten symboliseras av figuren Olivia som besvarar frågor dels i 
realtid, dels via e-post. (Nyboe & Drotner 2006, s. 17) 

Lotte Nyboe och Kirsten Drotner är medie- och kommunikationsfors-
kare vid Syddansk universitet. I sin studie undersöker och jämför de 
barns frågor på barnbibliotek i tre olika kommuner med de frågor som 
barn ställer till tjänsten Spørg Olivia under en höstvecka 2005 och hur 
bibliotekarierna besvarar deras frågor. På de tre biblioteken ställdes 
sammanlagt ca 100 frågor och på det virtuella biblioteket besvarades 
ca 450 frågor via e-post och 300 användare ställde frågor online. Bar-
nens frågor registrerades på formulär och dessa formulär samt utskrif-
ter av e-post- och onlinedialoger och intervjuer med bibliotekarier och 
användare utgör undersökningens material. 

Forskarna finner att skillnaderna är stora, både mellan vilka frågor 
som ställs och hur de besvaras. På de fysiska barnbiblioteken handlar 
frågorna främst om bibliotekets material, barnen kommer till barnbib-
lioteken av huvudsakligen tre skäl: för att lösa skoluppgifter, för att 
låna till ”lustläsning” och för att använda datorerna. Hälften av frå-
gorna gäller böcker och resten annat material som datorer, musik och 
tecknade serier. Av bokfrågorna rör 2/3 skönlitteratur och 1/3 facklit-
teratur. Undersökningen skiljer mellan öppna och slutna frågor, där 
slutna innebär att barnen efterfrågar ett specifikt material, som en sär-
skild bok. Öppna frågor börjar ofta med ”Har ni något om…?”. Fors-
karna konstaterar att även när barnen ställer öppna frågor så anger 
barnbibliotekarierna på frågeformuläret att barnen frågar efter böcker. 
Bibliotekarierna använder sig i mycket liten utsträckning av Internet i 
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referensarbetet. Samspelet med barnen kring datorer gäller framför allt 
att barnen får hjälp att boka datorerna och lösa tekniska problem med 
dem. Bibliotekarierna hjälper sällan barnen vid datorerna, eller kom-
municerar med dem kring innehållet. 

Barnens frågor till Spørg Olivia beskrivs som dels faktafrågor, dels in-
tima och personliga frågor. De använder tjänsten för att få hjälp att 
hitta bra information både för skoluppgifter och underhållning. Kom-
munikationen strävar efter att användarna ska bli nöjda och förstå hur 
de ska komma vidare med hjälp av den information de fått. Därför 
berättar Olivia var hon själv hittar informationen. Barnen visar stort 
intresse för nätbaserad information, men det händer att Olivia hänvi-
sar barn till det fysiska biblioteket, t.ex. när de ber om olika boktips. 
Olivias policy är att vara hjälpsam och inkännande och hon är aldrig 
nedlåtande. Att barnen kan vara anonyma på Internet tycks de uppleva 
som en fördel, eftersom de vågar ställa personliga frågor: 

Føler tit at jeg ikke kan snakke med mine veninder om problemer, så er 
det alltid godt at snakke med Olivia. (Ibid., s. 19)

Anonymiteten kan också innebära problem. Det händer enligt under-
sökningen att användare kommunicerar på ett rått och otrevligt sätt 
och figuren Olivia kan då välja att lämna den fiktiva flickrollen och visa 
sig som den vuxna auktoritet hon faktiskt är. 

En slutsats av undersökningen blir att de två biblioteken, det fysiska 
och det virtuella, har olika funktioner och svarar mot olika behov, sam-
tidigt som båda bygger på kommunikation och dialog. Forskarna fö-
reslår att barnbibliotekariers kompetens inom båda bibliotekstyperna 
vidareutvecklas och att en kärnkompetens, oavsett vilken bibliotekstyp 
barnbibliotekarien arbetar inom, bör vara att kunna förmedla virtuellt 
material. (Ibid., s. 31)

Studien förstärker bilden av en barnbibliotekarie som är trygg i sin 
kunskap om litteratur men inte använder nya hjälpmedel i referens-
arbetet – åtminstone inte i Danmark. Hur svenska barnbibliotekarier 
använder information på Internet i samband med frågetjänsten på Bar-
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nens bibliotek finns tyvärr ingen jämförbar studie av. 

Exempel 4: Datoriserade tjänster

Under 80-talet datoriserades folkbiblioteken men barnavdelningarna 
hängde inte med i samma takt som övriga avdelningar. I boken Barn-
bibliotek och informationsteknik. Elektroniska medier för barn och 
ungdomar på folkbibliotek (1997) förs en diskussion om möjliga or-
saker till varför man på barn- och ungdomsavdelningarna intog en 
tveksam hållning till den nya medieutvecklingen. Rydsjö (1997) upp-
märksammar tre möjliga och för ett resonemang kring dem. Den ena 
orsaken skulle kunna var att man uppfattar en resurskonflikt, där nya 
medier ställs mot böcker. Här efterlyser Rydsjö en undersökning av hur 
anslagen fördelas inom biblioteket. En osäkerhet inför de nya medierna 
kan vara den andra möjliga orsaken. Hur fungerar de? Det blir en kom-
petenskonflikt då barnbibliotekarierna inte hinner skaffa sig datorvana 
på arbetstid och då inte heller har möjlighet att handleda besökarna. 
En tredje möjlig orsak skulle kunna var att man som barnbibliotekarie 
är inriktad mot läsning, litteratur och språkstimulans och därför väljer 
boken före datorn.  

I rapporten Barn bibliotek datorer – rapport från ett projekt ger Lena 
Lundgren en bild av hur datoriseringen av barn- och ungdomsavdel-
ningen vuxit fram under de senaste 15 åren. Lundgren hade under 
många år sett hur barn- och ungdomsavdelningarna halkat efter i dato-
riseringen. I sin roll som barnbibliotekskonsulent i Stockholm fick hon 
möjlighet att aktivt börja arbeta med det som hon nu uppfattade som 
ett stort problem och 1991 åkte hon på en första studieresa till Dan-
mark, där man redan hade startat en del datoriseringsprojekt. Under 
studieresan besökte hon bland annat biblioteket i Herning som ingick 
i det så kallade HELOS-projektet, ett samarbetsprojekt med central-
biblioteket i Herning och tre angränsande kommuner där barnavdel-
ningens del i projektet bestod av att inrätta en datorverkstad, utveckla 
av en egen ämnesordkatalog och en specialkatalog för barndramatik. 
På databiblioteket i Köpenhamn studerade hon söksystemet Boghuset 
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som hon redan bekantat sig med under Bokmässan i Göteborg 1989 
(sist i detta kapitel ger vi en mer utförlig beskrivning av Boghuset och 
av den svenska versionen Bokhuset). Studieresan gav inspiration till ett 
projekt som genomfördes på biblioteken i Huddinge, Nacka, Sundby-
berg och Upplands-Bro. I korthet prövade man att använda datorer 
med ordbehandlingsprogram för läs- och skrivsvaga barn och ungdo-
mar, testade CD-ROM-program på barnavdelningar och försökte ut-
veckla sökmöjligheterna för barn och ungdomar i de befintliga biblio-
teksdatasystemen genom att införa ämnesord för barn- och ungdoms-
litteratur. Man ville också förbättra undervisningen om bibliotek och 
informationssökning genom att utveckla ett datorspel i samarbete med 
Naturens hus, man inrättade datorverkstäder på barnavdelningar och 
tog initiativ till en översättning  av det danska söksystemet Boghuset 
(Lundgren 1994).  

I dag ser det annorlunda ut, datorer är en naturlig del av barn- och 
ungdomsavdelningarna och de flesta barn känner till datorer och an-
vänder dem på både förskolan och skolan och hemma på sin fritid. Vad 
som tydligt framgår, i både rapporter och uppsatser, är att barn i dag 
är kunniga och vana vid att hantera tangentbordet och musen och att 
navigera runt på olika sidor men att de får problem när de ska söka 
efter information. (Berger 1997; Eriksson 1998.) 

Barnanpassade kataloger

I Danmark har man som vi tidigare skrev legat före Sverige när det gäl-
ler att barnanpassa de datoriserade tjänsterna. Ett exempel är Boghuset, 
den elektroniska katalog, som utvecklades under mitten av 80-talet av 
Annelise Mark Pejtersen. I katalogen indexerades, förutom författare 
och titel, också föremål på omslagsbilden, huvudpersonernas namn, 
en kort innehållsbeskrivning, miljö, tid, tendens, känsloupplevelse, lit-
terär form med mera. Katalogen erbjöd flera olika sökstrategier och 
man kunde även skapa olika sökprofiler. För att ytterligare underlätta 
sökningen byggde man upp metaforen Boghuset där man hade ett hus 
byggt av böcker och där användaren (med hjälp av datormusen) kunde 
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gå omkring bland hyllorna och slumpmässigt söka efter böcker eller 
leta efter böcker som liknade andra böcker. Sökstrategierna byggde 
på hur barn frågar efter böcker, att de ofta tipsar varandra om olika 
böcker och kommer ihåg vissa detaljer. Böckernas utseende spelar roll 
i barns sökningar, liksom svårighetsgraden, innehållet och språket i 
böckerna (Lundgren 1994). Karlsson (2000) skriver att funktionen att 
klicka på bilder för att söka efter en bok underlättar för personer som 
är läs- och skrivsvaga, vilket också bekräftas av flera. (Berger 1997; 
Eriksson 1998; Ahlm & Engerdahl 2005)

På initiativ av Lena Lundgren startades 1996 ett samarbetsprojekt 
Utvecklingsarbete kring ämnesord i allmänhet och Bokhuset i synner-
het med länsbiblioteken i Gävle, Stockholm och Uppsala (Lundgren 
1997b). I projektet deltog både barn och bibliotekarier, där barnens 
uppgifter bestod i att göra bokbeskrivningar som sedan lades in i sam-
arbete med bibliotekarierna. Trots de positiva erfarenheterna av att ar-
beta med och bygga upp Bokhuset används det inte idag. Dels var det 
både ekonomiskt och tidsmässigt kostsamt att lägga in böckerna på 
detta sätt och dels arbetade man i en Mac-miljö som snabbt åldrades 
och inte enkelt kunde konverteras till PC-miljö. 

Det finns vissa hinder för barn när de ska söka i en elektronisk kata-
log. Berger (1997) och Eriksson (1998) finner i sina observationer att 
barn får stora problem med sina sökningar när de inte stavar rätt, har 
brister i sin ordkunskap eller inte skriver in sökningarna i rätt sökfält. 
Berger ser även att barnen, i hennes experimentella undersökning, ib-
land bildar egna ord som de sedan skriver in i sökrutan vilket naturligt-
vis leder fram till ett nollresultat av sökningen. Författaren illustrerar 
bland annat med ett exempel: På frågan Vem fick nobelpriset i litteratur 
1996? skrev ett barn in sökordet nobelltagare. Exempel på stavfel: Or-
det narkotika stavades narkotia eller narkåtika.  Berger ville med sin 
experimentella studie bland annat få svar på om barnen blev hjälpta av 
hjälpmeddelanden eller om de ignorerade meddelandena. Barnen dela-
des in i två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp (denna 
kontrollgrupp fick inga hjälpmeddelanden vid uteblivet svar). Det var 
tio pojkar och tio flickor och alla var eller skulle precis fylla 12 år. 
Resultatet visar att barnen i experimentgruppen tidigt uppmärksam-
made de hjälpmeddelanden som visades och att dessa meddelanden 
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även hjälpte dem i den fortsatta sökningen. Kontrollgruppen visade sig 
ha stora problem med att rätta till de fel de gjorde. 

Mauthe och Skön (1998) gör en litteraturstudie över datoriserade 
bibliotekskataloger för barn. Författarna undersöker hur en automa-
tiserad katalog bör vara uppbyggd och utformad för att passa barns 
sökbeteenden. Författarna ser att man under 1990-talet mer och mer 
uppmärksammat användarna av de elektroniska katalogerna och an-
passat designen efter användarnas sökbeteenden. Författarna beskri-
ver Boghuset, Science Library Catalog (SLC) och Kid’s Catalog (de två 
sistnämnda är amerikanska kataloger) och konstaterar att funktionen 
i Boghuset, som innebär att barnen kan söka efter böcker som liknar 
andra böcker, är användbar för både vuxna och barn. I Danmark vi-
sade det sig även att böckerna på barnavdelningarna cirkulerade bättre 
då man använde sig av Boghuset. Då barnen själva letade efter böcker 
i hyllorna var det många böcker som aldrig lånades ut. 

Ett exempel på en barnanpassning av kataloger är Axiells barnOPAC 
(Online Public Access Catalogue) som många kommuner använder. 
BarnOPAC är ingen egentlig katalog utan ett gränssnitt som leder in till 
den lokala katalogen. Begreppet kan skapa förvirring, vilket Ahlm och 
Engerdahl (2005) uppmärksammar i sin uppsats Gränssnittet ”BarnO-
PAC” – barnens stig in i bokskogen. En användarstudie av hur barn 
uppfattar och hanterar ett svenskt gränssnitt, där de menar att biblio-
tekarier i dagligt tal ofta talar om ”barnkatalogen”. Gränssnittet är 
byggt för flexibilitet vilket gör att det lokala biblioteket kan göra egna 
ändringar som att lägga till eller ta bort bilder på söksidan. 

Ahlm och Engerdahl undersöker hur en grupp barn mellan 8 och 11 
år uppfattar gränssnittet BarnOPAC. Ett krav författarna ställer är att 
barnen inte tidigare har använt sig av gränssnittet. Med hjälp av in-
tervjuer och observationer kommer författarna fram till att tidigare 
erfarenheter av andra datorprogram hjälpte barnen att navigera på si-
dan. Barnen, speciellt de yngre, tyckte att gränssnittet var roligt och 
praktiskt när de ville söka efter böcker. De yngre barnen valde helst 
att söka via menyerna med bilder för att leta efter en bok medan de 
äldre hellre valde att skriva in sina sökningar. Författarna menar att 
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de olika sökstrategierna beror på förmågan att skriva och läsa. Ändå 
visade det sig att sökningarna i fritextrutan ofta misslyckades på grund 
av att barnen använde ett naturligt språk i sökningarna istället för att 
skriva in nyckelord. Inför observationerna hade barnen till uppgift att 
hitta vilken författare som skrivit en viss bok, att hitta en spännande 
bok för en sexåring eller en bok om planeten Jupiter. Observationerna 
visade att barnen löste uppgifterna på olika sätt och värt att lyfta fram 
är att författarna inte kunde se någon könsskillnad i sökbeteendena. 
Funktioner som uppskattades var bland annat genreindelningen under 
funktionen lästips och att omslagen på böckerna visades. 

För att underlätta för de mindre biblioteken att göra egna hemsidor 
eller gränssnitt riktade till barn och unga har det bildats en grupp som 
heter Mallas vänner, ett delprojekt inom det större LIM-IT-projek-
tet.2  Länsbibliotek Sörmland har tillsammans med barnbibliotekarier 
i Knivsta, Strängnäs och Vallentuna utvecklat en modell för hemsidor, 
där främst bibliotek med små resurser kan ladda ner och använda en 
elektronisk mall, Mallas mall, då de bygger upp sin lokala hemsida. 
Projektet har arbetat fram en lathund där man hittar förslag på texter, 
bilder och länkar som kan vara användbara på en hemsida. Mallen 
innehåller också symboler som fritt får användas av biblioteken och 
allt material finns att hämta på webbplatsen Barnens bibliotek (2006). 

I dag är många barn och ungdomar vana datoranvändare, de använder 
datorerna på förskolan och skolan och hemma på fritiden. Men trots 
stor datorvana hos de unga kvarstår ändå problemen med att kunna 
söka i de elektroniska katalogerna. Barn har inte förmågan att använda 
ett korrekt sökspråk, de har problem med både stavning och läsförstå-
else. Vad vi förstår återstår det ännu en hel del arbete med att utveckla 
kataloger som är anpassade efter barns sätt att söka. 



78

Bibliotek på Internet

Under 1990-talet såg många bibliotek en ny chans att marknadsföra 
sig tack vare Internets utveckling. De första barnbiblioteksanknutna 
webbsidorna växte fram och ett antal år senare skrevs det magisterupp-
satser som, utifrån olika perspektiv, granskade dessa sidor. Målgruppen 
för de virtuella biblioteken är barn och unga mellan 7 och 12 år som 
använder biblioteket på sin fritid. De ansvariga för de svenska sidorna 
ser inte att de webbaserade biblioteken konkurrerar med de fysiska 
biblioteken. Flera ansvariga uppger att de virtuella biblioteken också 
kan fungera som en mötesplats under barnens fritid och de blir där-
för ett komplement till de fysiska biblioteken (Blomberg & Holmdahl 
1999; Eriksson-Abronius & Liljeqvist 2005; Rickegård 2001; Zandelin 
2001).

Zandelin (2001) visar i sin undersökning, där hon undersöker tre 
svenska och två europeiska bibliotek, att det är skolorna som är de 
flitigaste användarna av de internetbaserade biblioteken. Författaren 
ser att det är lärarna som tar initiativ till att söka upp sidorna för att 
eleverna där kan hitta material som hjälper dem i deras skolarbeten. 
Zandelin menar att detta inte behöver vara en konflikt med de ansvari-
gas målsättning att vilja möta barnens frågor under deras fritid men att 
det finns en risk att de unga undviker de virtuella biblioteken under sin 
skolfria tid eftersom de blir så förknippade med skoluppgifter. 

Hur ska en webbsida se ut för att locka gruppen 7 till 12-åringar? Vad 
bör sidan ha för innehåll? Blomberg och Holmdahl (1999) undersö-
ker hur en webbplats för barn bör se ut layoutmässigt för att tilltala 
barn och unga. De finner att sidorna bland annat ska vara färgglada, 
knapparna tydliga och det inte ska vara för mycket text. Möjlighet till 
interaktion är något som uppskattas. Sina resultat använder de när 
de jämför sju nordiska webbsidor3 och finner att de sju webbsidorna 
sinsemellan ser olika ut och att de i olika grad uppfyller rekommenda-
tionerna för hur en väl fungerande webbsida bör se ut. Även om förfat-
tarna ser olikheter mellan de undersökta sidorna behöver det inte vara 
enbart negativt. Sidorna kan av andra orsaker ändå locka barn och 
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författarna efterlyser därför en studie som undersöker barnens egna 
upplevelser av sidorna. Rickegård (2001) med flera, menar att det är 
viktigt att man har syftet och målgruppen klar för sig när man formar 
en webbplats. Vid intervjuer med de ansvarig för Barnens bibliotek 
och Barnens Polarbibliotek framkommer det att de har referensgrupper 
med barn och unga (Eriksson-Abrinius & Liljeqvist 2005; Rickegård 
2001). De virtuella biblioteken har, som vi skrev ovan, som mål att 
bland annat fungera som en mötesplats för barn och unga där det även 
ska finnas plats för samspel. 

Eriksson-Abrinius och Liljeqvist jämför i sin undersökning Barnens 
bibliotek med fyra amerikanska webbaserade bibliotek och finner där 
att Barnens bibliotek har ett större fokus på underhållning jämfört 
med de amerikanska sidorna. Författarna ser att underhållningen på 
de amerikanska sidorna har ett underliggande syfte att lära ut och för-
fattarna menar att det ur ett svenskt perspektiv är självklart att barn 
ska kunna leka för lekandets skull. I den amerikanska avhandlingen 
A Study of Children Browsing the World Wide Web redovisar Zam-
brana-Ignacio (1999) en undersökning som visar barns favoritämnen 
på Internet. De tillfrågade barnen är mellan 7 och 9 år och deras fa-
voritämnen var: husdjur, rymd och astronomi, musik, sport, spel och 
deras favorit-TV-program och favoritfilmer (s. 21). Eriksson-Abrinius 
och Liljeqvist finner i sin studie att alla ämnen, förutom favorit-TV-
program är representerade på de undersökta sidorna. Mot bakgrund 
av det resultatet ställer författarna sig frågan varför inte länkar till TV-
serier finns med på de svenska bibliotekens webbplatser? Författarna 
menar att det skulle kunna vara ett metod att möta och bjuda in nya 
användare.

Barns möjligheter att uttrycka sina åsikter tas tillvara på de svenska 
sidorna (Blomberg & Holmdal 1999; Eriksson-Abrinius & Liljeqvist 
2005; Rickegård 2001; Zandelin 2001). Barn har möjlighet att ställa 
frågor, de kan skicka in egna boktips och på Barnens bibliotek finns det 
möjlighet att chatta med författare. De båda svenska bibliotekssidorna 
vänder sig till lite olika målgrupper. Barnens bibliotek har ett nationellt 
ansvar och målgruppen är större medan t.ex. Barnens Polarbibliotek är 
regionalt präglat mot Norrbotten och Barentsregionen. I slutet av 90-
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talet inledde Barnens Polarbibliotek ett samarbete med grannländerna 
Finland och Norge och på webbsidan kan man klicka in på den finska 
och norska motsvarigheten.

Chilias är ett exempel på ett Europeiskt samarbetsprojekt som un-
der åren 1994–1998 arbetat med att utveckla ett gemensamt europe-
iskt internetbaserat bibliotek. Chilias står för The European Virtual 
Children’s Library of the Future och de deltagande länderna har varit 
Finland, England, Grekland, Portugal, Tyskland och Spanien.  Rappor-
ten Chilias – Children, Libraries and Information Technology (Tuomi-
nen 1997) ger en bild av europeiska barns situation under mitten och 
i slutet av 90-talet, där teknologin mer och mer är en del av barnens 
vardag. Utan att man kan dra några generella slutsatser visar rappor-
ten att barn och unga exponeras för många olika medier och att de är 
kompetenta medieanvändare. Rapporten visar att läsning idag inte står 
högst på listan hos 9-12-åringarna.

Trots datorkompetensen visar det sig att de unga ändå behöver vägled-
ning i att utveckla informationssökningsstrategier, och det är där man 
ser att barn- och skolbibliotekarierna kan  vara en hjälp för barnen att 
hantera utmaningarna de står inför. De deltagande barnen är  mellan 
9 och 12 år. Av andra studier förstår vi att det är åldersgruppen 9 till 
12 år som står i fokus när man utvecklar de elektroniska biblioteken 
(Blomberg & Holmdahl 1999; Eriksson-Abrinius & Liljeqvist 2005; 
Rickegård 2001; Zandelin 2001). Målen med projektet var att man 
ville skapa och utveckla virtuella bibliotek på sex olika språk med
• ett gemensamt gränssnitt
• gemensamma ämnen för alla versioner
• lokala ämnen
• lokalt material från biblioteket eller material barnen själva produ-

cerat.

• länkar mellan alla språkliga versioner så att till exempel tyska barn 
kan browsa i ett engelskt eller grekiskt gränssnitt (virtuella bibliotek) 
och finna liknande information men på ett annat språk.

Hur levande Chilias är i dag har vi svårt att få en uppfattning om efter-
som sidorna inte tycks uppdateras. 
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Internet på biblioteket 

Debatten om hur mycket av innehållet som finns på Internet som även 
ska vara tillgängligt på biblioteket har gått i vågor. Att använda filter 
på datorerna är ett sätt att begränsa användarnas tillgång till oönskat 
eller olämpligt material. Whilney (2001) och Falk och Åhman (2002) 
använder intervjuer respektive enkäter för att undersöka biblioteka-
riers inställning till att filtrera datorerna. Svaren visar att det finns en 
osäkerhet bland bibliotekarierna och att det saknades tydliga riktlinjer 
för hur biblioteken ska förhålla sig i frågan. I Whilneys intervjusvar 
framkommer det att de som är emot filter på datorerna anser att det 
sorterar bort sidor som exempelvis forskande barn kan ha behov av. 
De som var för filter hade som argument att barn inte använder Inter-
net för seriös informationssökning utan för ”nöjessökning”. Ett annat 
bibliotek ansåg att man med filter inte hindrade barn utan skyddade 
dem från olämpligt material. Det som ställer till problem är att många 
användare har uppfattningen av att bibliotek är en institution med ett 
kvalitetsgranskat och godkänt bestånd, vilket gäller det fysiska bestån-
det men inte det som finns på Internet. Falk och Åhmans enkätunder-
sökning från 53 folkbibliotek med en geografisk spridning och stora 
och små kommuner representerade visade att de flesta respondenterna 
ansåg att det var rätt att begränsa viss information från Internet. Man 
var samtidigt eniga om att censur inte får förekomma, vad censur inne-
bär fanns det däremot ingen enighet kring.  Författarna till båda dessa 
studier efterlyser tydligare riktlinjer när det gäller vad och hur mycket 
bibliotekarierna har rätt att filtrera från datorerna, idag tycks det, en-
ligt författarna, mer bero på vad man personligen känner och tycker 
och vara upp till varje bibliotek att avgöra.

Whose Internet? var namnet på en konferens som hölls i Helsingfors i 
maj 2006. Ämnet för konferensen var hur folkbiblioteken ska förhålla 
sig till all information som finns tillgänglig via Internet. Den fria till-
gången till information ställs mot barns och ungas rätt till skydd. Den 
finländska biblioteksrådgivaren Tuula Haavisto (2006) menar att en 
kritisk fråga är om bibliotek har verktygen att stå emot den ökande 
mängden av pornografi, hot och våld som finns på Internet. Haavistos 
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svar på frågan är filter och etiska regler på bibliotek tillsammans med 
medieutbildning för barn och unga. Osäkerheten tycks likna den osä-
kerhet vi ser i Sverige. 

Exemplet Boghuset m.fl.

Boghuset är ett söksystem för skönlitteratur där gränssnittet är byggt 
på ikoner. Lena Lundgren har gjort försök att anpassa Boghuset till 
svenska förhållanden. Indexeringssystemet är byggt på fyra facetter el-
ler dimensioner: ämne, ram, budskap och tillgänglighet med underav-
delningar. Ett stort problem med detta sätt att indexera är att det är 
tidskrävande och att indexeraren bör ha läst boken för att kunna in-
dexera på rätt sätt. De olika kategorierna förutsätter också subjektiva 
bedömningar för att hamna i rätt kategori.

I Sverige utvecklades en svensk version av Boghuset kallad Bokhuset. 
Lena Lundgren ansvarade för projektet som hade deltagare från Stock-
holm, Uppsala, Enköping och Gävle. Erfarenheterna från projektet 
finns beskrivna i rapporten Bokhuset – barnens egen katalog? Projekt-
ledaren skriver där att en positiv bieffekt av projektet var att under 
tiden en bibliotekarie tillsammans med ett eller två barn indexerade in 
nya böcker uppstod en form av boksamtal som i flera stycken liknade 
det Chambers beskriver som boksamtal. Att låta barn själva lägga in 
bokbeskrivningar är en alldeles för komplicerad uppgift, både tekniskt 
och innehållsmässigt. Däremot kunde barnen göra användbara bok-
beskrivningar som sedan lades in tillsammans med en bibliotekarie. 
Det visade sig alltså att arbetet med Bokhuset erbjöd möjligheter till 
boksamtal. Samtalen betydde att bibliotekarien fick en inblick i och 
förståelse för barns och ungdomars läsupplevelse vilket gjorde att man 
sedan hade en bra grund att stå på när man ville förbättra verksamhe-
ten. Bokhuset blev av olika anledningar bara en prototyp.

Vid ungefär samma tid som den svenska varianten av Bokhuset utveck-
lades, skapades Hedvig i Ronneby. Hedvig kan beskrivas som ett bok-
tipsprogram. Utifrån svaren på ett antal frågor som ställs till barnen 
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kan Hedvig rekommendera en bok till barnet. Programmet är tänkt att 
användas av barn och ungdomar mellan 6 och 16 år och är inte kopplat 
till bibliotekets katalog. Programmet är utvecklat för windows-miljö. 
Även Hedvig utvecklades efter inspiration från Boghuset och var tänkt 
som ett komplement till bibliotekarien. (Markhouss 1995)

De mystiska tecknen är ett datorspel utvecklat för att lära barn att, på 
ett lekfullt sätt, lära känna bibliotekets uppbyggnad. Huvudpersonen 
i De mystiska tecknen är en flicka som drabbas av en förbannelse när 
hon kommer till biblioteket. Hennes hand kan t. ex. förvandlas till en 
klo och för att bli av med förbannelsen måste hon lösa vissa uppgifter. 
Under spelets gång lär sig barnen att hur biblioteket är organiserat 
(Lundgren1995). Vi har inte funnit någon information om spelet an-
vänds idag.

Fotnoter
1 Ett trettiotal bibliotek samarbetar f.n. på veckobasis med att besvara barns frågor på 
Barnens bibliotek. Jfr http://www.eref.se/sef-barnens/vrl_entry.asp [2006-11-20]
2 LIM-IT ett länsövergripande projekt vars syfte bland annat är att öka och 
tillgängliggöra bibliotekens e-tjänster. http://www.limitprojektet.se/
3 Barnens Polarbibliotek (Sverige), Barnens bibliotek Västra Götaland (Sverige), 
Barnens bibliotek Ronneby (Sverige), Netsider for børn og unge Århus bibliotek 
(Danmark), Silkesborg børne- og ungdomsbibliotek (Danmark), Børnenet Ballerup 
(Danmark) och Richardgatans bibliotek Barn- och ungdomsavdelning (Finland)
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Kapitel 5 Läsning och bibliotek 

Läsning i relation till barn och unga är ett ständigt aktuellt ämne på 
bibliotek och i de studier som utgör vårt material behandlas många 
olika aspekter av läsning. Brister i barns och ungas läsning har upp-
märksammats i samband med flera internationella studier av läsför-
måga och läsförståelse men också i samband med att nya medier intro-
duceras och konkurrerar om barns och ungas tid. Samtidigt ifrågasätts 
den statistik som analyserar barns och ungas läsvanor  – vad säger den 
egentligen? Hur tillförlitlig är statistiken och kan man påstå något om 
samband mellan läsning och annan medieanvändning? Dessa frågor 
har uppmärksammats på likartat sätt i de nordiska länderna. 

Kapitlet inleds med ett resonemang om folkbibliotekets och skolans 
uppdrag. Ett kort avsnitt om internationella studier av barns läsför-
måga och läsförståelse följs av ett avsnitt med exempel på läsfrämjande 
projekt i Norden. Vi redogör därefter för en granskning av svenska 
läsvanestudier och studier av läsning i relation till nya medier. Kapit-
let avslutas med exempel på statliga insatser och olika läsfrämjande 
insatser på nationell nivå. Lokala läsprojekt och studier av barn och 
ungdomar som läsare redovisas i kapitel 6, 7, 8 och 9, i anslutning till 
respektive åldersgrupp.

Studier av läsförmåga och läsförståelse

Under undersökningsperioden har internationella undersökningar som 
PISA och PIRLS visat att nordiska barns läsförmåga och läsförståelse 
i internationellt perspektiv är fortsatt goda men att det ändå skett för-
sämringar som väcker oro. Även i Finland, vars skolbarn brukar pla-
cera sig i topp i dessa undersökningar, startas olika samarbetsprojekt 
(Jokitalo 2004). Den svenska nationella utvärderingen, senast NU-03, 
har visat på ökande skillnader i läsförmåga mellan pojkar och flickor 
och ökad spridning i läsförmåga och läsförståelse inom åldersgrupper-
na. Försämringarna är särskilt tydliga när det gäller att läsa och förstå 
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längre texter. Även inom folkbibliotekens sammanhang uppmärksam-
mas studier som visar på brister i barns läsförmåga, särskilt när de ses 
tillsammans med studier av förändringar i barns och ungas läsvanor. 
Det finns inga enkla förklaringar till varför barn läser sämre men medie-
utvecklingen och den tid barn använder till läsning jämfört med den tid 
de använder med nya medier är faktorer som brukar uppmärksammas. 
Dessa behandlas senare i detta kapitel.

Läsfrämjande samarbetsprojekt i Norden

Oro för försämringar i barns och ungas läsförmåga och läsförståelse 
är en grund för utveckling av läsfrämjande samarbete mellan skola och 
bibliotek. I Danmark pågick mellan åren 1998 och 2003 ett omfattan-
de utvecklingsprojekt På samme hammel som syftade till att utveckla 
samarbete mellan folk- och skolbibliotek, skola och barnomsorg inom 
tre områden, varav ett var språkutveckling och läsning (Nilsson 2003). 
I Norge pågår mellan 2003–2007 ett brett anlagt, nationellt projekt, 
Gi rom for lesing!. Syftet är att presentera idéer och strategier för att 
öka barns och ungas läslust och läsfärdigheter och har lett till ökat 
samarbete mellan skol- och folkbibliotek. Projektet dokumenteras och 
utvärderas fortlöpande och information sprids via webbsidan som är 
en del av det norska skolnätet.2 

I Nordiska ministerrådets handlingsplaner under perioden framstår 
samarbete mellan utbildnings- och kulturområdena som centralt och 
vikten av samarbete mellan bibliotek och skolor betonas utifrån förstå-
elsen att lärarna har kunskap om barnen och bibliotekarierna om litte-
raturen. Nordbok, en kommitté under ministerrådet, ger ut två skrifter, 
Läsglädje i Norden (1999) som ger förslag på nordisk barnlitteratur 
som, enligt utgivarna, är lämplig i läsfrämjande sammanhang. I Ett 
läsande Norden (2000) dokumenteras läsfrämjande verksamhet med 
exempel från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge 
och Sverige. Syftet är att visa folkbibliotekens vardagliga arbete med 
litteratur och läsning och de ansträngningar som görs för att skapa 
kontinuitet och utveckling i detta arbete men också projekt och kam-
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panjer (ibid., s. 12). I boken redogörs för biblioteksverksamhet på tolv 
orter utifrån dessa tre aspekter. Intrycket blir att metoderna överens-
stämmer när det gäller det vardagliga arbetet – biblioteken samarbetar 
med förskolor och skolor, man bokpratar, högläser och sprider böcker 
till andra institutioner där barn vistas. Projekten visar på större va-
riation – några är tävlings- och prestationsinriktade, andra bygger på 
barns delaktighet och inflytande, åter andra betonar framför allt lust 
och lek. Torben Weinreich, nestor inom dansk läsforskning, skriver i 
en något ironisk kommentar till alla aktiviteter att det oroande inte är 
att barn läser för litet utan att vuxna läser för litet! Kanske kan barnen 
tänka på att ge dem böcker i julklapp? Vuxna tittar mycket mer på TV 
än vad barn gör och de läser mycket färre böcker. (Ibid., s. 52)

Studier av läsvanor

Den danska litteraturforskaren Anette Øster (2004) genomförde under 
2003 en läsvanestudie bland norska och svenska skolbarn i åldrarna 
9–15 år. Omkring 1000 barn från varje land deltog i en enkätstudie 
med både öppna och slutna frågor. Undersökningen genomfördes i 
samarbete med de norska och svenska barnboksinstituten. Några år ti-
digare hade en motsvarande undersökning genomförts i Danmark och 
sammantaget gav materialet underlag för att jämföra barns och ungas 
läsvanor i de nordiska länderna. Resultatet visar bl.a. att svenska barn 
och unga på alla skolstadier och oavsett kön läser mer än danska och 
norska. Det är många fler danska barn, än svenska och norska, som 
slutar läsa i tonåren. När det gäller läspreferenser är det inga större 
skillnader mellan vad barn och unga i de nordiska länderna föredrar att 
läsa. Att förmågan att läsa och förstå vad man läser grundläggs tidigt 
i barns liv och att tidiga möten med skriftspråk och läsvanorna i hem-
met spelar stor roll för barns läsintresse bekräftas av undersökningens 
resultat. Øster skriver att även om högläsning inte är en garanti för att 
ett barn ska bli läsare så är det däremot en ökad risk för att de barn 
som inte blir lästa för när de är små inte heller blir läsare. (Ibid., s. 12
Läsning i betydelsen vilka läsvanor människor har undersöks regel-
bundet i Sverige. I media hävdas ofta att läsandet bland barn och unga 
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minskar, utifrån lösryckta siffror i olika läsvanestudier. Vid ett semina-
rium på Svenska Barnboksinstitutet 2002 diskuterade berörda forskare 
från olika discipliner svårigheterna att med säkerhet kunna påstå något 
om förändringar i barns och ungas läsvanor, utifrån de undersökningar 
som görs. 

Fyra nationella undersökningar, Kulturbarometern, Mediebarometern, 
SOM-undersökningarna3 och ULF-undersökningarna4, inkluderar frå-
gor om människors läsvanor men av olika skäl är resultaten svåra att 
jämföra. Kulturrådet lät därför göra en jämförande studie av dessa un-
dersökningar. Resultatet av studien publicerades i en rapport, Om läs-
ning (2004). Där konstaterar litteraturvetaren Erik Peurell i sin analys 
att undersökningarna ställer olika frågor, till olika stora urval av be-
folkningen och med olika åldersintervall mellan åldersgrupperna.5 Den 
lägsta ålder som undersöks i SOM-undersökningen är 15 år, i ULF-
undersökningarna är lägsta ålder 16 år medan Kulturbarometern och 
Mediebarometern båda har 9–14 år som yngsta undersökningsgrupp. 
Utöver dessa finns Barnbarometern som kompletterar Mediebarome-
tern genom att ställa frågor om de yngsta barnen, 3–8-åringar. Barnba-
rometerns frågor besvaras av barnens föräldrar. 

Peurell jämför kritiskt resultaten i de olika undersökningarna och an-
ser att man inte kan påstå att barns och ungdomars läsning ändrats 
radikalt de senaste åren. Den vikande trend i läsvanor som vissa un-
dersökningar pekat på har planat ut och resultat från de senaste åren 
tyder snarast på att läsningen ökar. En trend som verkar mer säker är, 
enligt Peurell, att det högfrekventa läsandet, dvs. hur många som läser 
böcker ofta, har minskat både bland 9–14-åringar och 15–24-åringar. 
Lästiden, hur länge man läser, tycks enligt några undersökningar också 
ha minskat. När det gäller de yngsta barnen, 3–8 år, redovisar Barn-
barometern att lästiden halverats mellan 1984, då undersökningarna 
startade, och 1998/99. 

Underlaget för Barnbarometern är litet och resultaten måste därför 
tolkas försiktigt, men att en minskning skett i andelen barn som läser 
eller blir lästa för är, enligt Peurell, statistiskt säkerställt. Resultatet 
uppmärksammas och bekräftas av Höglund och Wahlström (2006) 
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som i samband med de årliga SOM-undersökningarna ställt frågor om 
föräldrars och andra vuxnas högläsning för små barn. Resultatet dis-
kuteras vidare i kapitel 6.

Vilken läsning är det som avses i de olika läsvaneundersökningarna? 
Utifrån hur frågorna ställts och förändrats över tid drar Peurell slut-
satsen att läsvaneundersökningar, särskilt de som rör barns och ung-
domars läsning, syftar till att undersöka läsning av skönlitteratur och 
om denna är på tillbakagång. Författaren menar att man bör klargöra 
varför just läsning av skönlitteratur är intressant att undersöka och 
varför sådan läsning är bra och mer eftersträvansvärd än annan läs-
ning. Läsvanestudier borde formulera frågor som täcker in olika typer 
av läsning, i olika medier, och vilken läsning som hör till skoltid res-
pektive fritid mm.

Om det inte är läskunnighet man vill mäta utan någon sorts kvalita-
tivt läsande, måste man anpassa frågeformuleringarna till det. […] Om 
en fjortonåring läser 100 dikter skrivna av andra fjortonåringar eller 
dessa fjortonåringars representationer av Karin Boyes verk, eller 100 
000 webbpublicerade fortsättningar på historierna om Harry Potter, är 
det inte intressant att veta? (Om läsning 2004, s. 22)

Många barn läser (och skriver) dagligen olika sorters texter på datorer 
och författaren anser att begreppet läsning bör vidgas till att också 
omfatta icke-tryckta texter. En slutsats som dras är att Kulturrådet inte 
har tillräcklig kunskap om forskningsläget inom de olika områden som 
berör läsandet och att experthjälp därför behövs för att rätt frågor ska 
kunna ställas i läsvaneundersökningar. (Ibid.)

Vi vill också granska studier av hur bokläsare använder andra medier. 
Ulla Johnsson-Smaragdi och Annelis Jönsson (2002) har analyserat 
förändringar i läsvanor utifrån forskningsprogrammet Mediapanels 
databas som innehåller data från ca 25 år. Fokus är på 11–12-åringar 
och 15–16-åringar. Kön, ålder och social bakgrund har över tid visat 
sig ha betydelse för bokläsning på fritiden, och när det gäller kön har 
flickor ända sen 70-talet läst mer än pojkar. Ser man till åldersgrup-
perna som helhet har läsningen i tid ökat något under slutet av 90-talet, 
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trots ett ökat medieutbud, men ser man till andelen som aldrig läser 
böcker på fritiden blir bilden annorlunda. Andelen pojkar i den yngre 
åldersgruppen som aldrig läser böcker på fritiden ökade enligt denna 
undersökning från 8 till 14 % mellan 1989 och 1998. Bland pojkarna i 
tonårsgruppen var ökningen ännu större: från 20 till 33 %. Även bland 
tonårsflickorna ökade gruppen som uppger att de aldrig läser böcker 
på fritiden, från 6 till 15 %. Socioekonomisk bakgrund slår tydligt 
igenom i läsvanorna. Nära hälften, 48 %, av tonårspojkarna och 20 % 
av tonårsflickorna med ”låg socioekonomisk bakgrund” i denna studie 
läser aldrig böcker (ibid., s.16). 

Forskarna granskar också sambandet mellan läsning och andra medier, 
framför allt TV, och finner inget stöd för tesen att TV och bokläsning 
skulle vara konkurrenter. De barn som läser böcker ser inte mindre på 
TV eller ägnar andra medier mindre tid än barn som sällan läser böck-
er. Däremot finner forskarna samband i vad de kallar extrema grupper, 
”lätta” och ”tunga” bokläsare och ”lätta” och ”tunga” TV-tittare. (En 
lätt bokläsare läser nästan aldrig böcker på sin fritid, en tung läser mer 
än tre timmar i veckan och en lätt TV-tittare ägnar TV mindre än tio 
timmar i veckan, en tung ägnar TV upp till 25 timmar eller mer per 
vecka.) En större andel av de ”tunga” TV-tittarna är samtidigt ”lätta” 
bokläsare och vice versa. Men man kan ändå inte dra slutsatsen att TV 
ersätter boken, skriver författarna:

Att läsa böcker och se på TV är inte direkt utbytbara aktiviteter utan 
de har sannolikt olika funktioner. Skälen till att en del barn och ungdo-
mar aldrig läser böcker måste vi nog mer söka i omgivningens attityder 
och föreställningar om bokläsning men också i hur hemmet och skolan 
förhåller sig till litteraturen och barn och ungdomars litteraturläsning. 
(Ibid., s. 23)

I Bokläsning i den digitala tidsåldern analyserar Ulla Carlsson, Ulri-
ka Facht och Karin Hellingwerf (2004)6, forskare vid Nordicom vid 
Göteborgs universitet, statistik från Mediebarometerns mätningar 
1979–2003. Mediebarometern undersöker medieanvändning hos hela 
befolkningen inom ålderspannet 9–79 år. Internetanvändningen har 
ökat snabbare bland människor som läser böcker än bland den övriga 
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befolkningen och det finns ett positivt samband med så gott som all 
läsning. Bland ungdomar, 15–24 år, där många internetanvändare åter-
finns, har t.ex. skönlitteraturläsningen ökat. Internetanvändning för-
utsätter läsning men forskarna konstaterar att det saknas kunskap om 
i vad mån ungas datoranvändning påverkar deras läskompetens. När 
det gäller samband mellan bokläsning och TV- och datorspelsanvänd-
ning konstaterar forskarna att användarna nästan uteslutande återfinns 
bland de unga. Drygt 70 % av 9–14-åringarna spelar en genomsnittlig 
vecka. Både bokläsare och icke-bokläsare spelar och det är små skill-
nader mellan grupperna. Forskarna konstaterar att förändringarna i 
medievanorna är förvånansvärt små, trots stora förändringar i ”medie-
landskapet”. (Ibid. s. 18)

Utifrån de studier vi granskat kan vi se hur problematiskt det är att 
resultaten från olika läsvaneundersökningar inte alltid är jämförbara. 
Utifrån Peurells jämförande studie framstår en generell oro för barns 
och ungas läsvanor som överdriven, liksom oron för att nya medier ska 
konkurrera ut boken. Däremot borde, enligt oss, den växande gruppen 
av pojkar och flickor som aldrig läser uppmärksammas. De små barnen 
som inte blir lästa för och inte får tillgång till barnböcker är en annan 
viktig grupp. Läsningen tycks förändras i takt med att nya medier intro-
duceras. Nya praktiker uppstår och unga människor använder mycket 
tid på att läsa och skriva på nätet. Det är uppenbart att mer forskning 
om betydelsen av olika sorters läsning och skrivning behövs.

Statligt stöd till barnlitteratur och läsfrämjande projekt

Under 1990-talet försämrades barns tillgång till böcker på olika sätt 
i Sverige. Mellan 1990 och 1994 minskade utlåningen av barn- och 
ungdomslitteratur och samtidigt minskade inköpen av barn och ung-
domslitteratur till biblioteken med 25%, enligt utredningen Barnbo-
kens ställning (1996). Regeringen föreslog att ett inköpsstöd för litte-
ratur till barn och unga skulle kanaliseras till folk- och skolbiblioteken.  
Stödet fördelades första gången 1997. Inköpsstödet ställer krav på 
kommunerna att folk- och skolbiblioteken ska utarbeta en gemensam 
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plan för det läsfrämjande arbetet och kommunen får inte heller göra 
neddragningar i sina egna anslag till böcker. Andra statliga insatser på 
området är utgivningsstödet, stödet till En bok för allas utgivning och 
sänkningen av bokmomsen från 25 till 6 procent, som genomfördes 
2002. 

I en utvärdering av inköpsstödet konstaterar dåvarande konsulenten 
på Statens kulturråd, Johanna Hansson (2002), att huvuddelen av stö-
det direkt eller indirekt gått till skolbiblioteken men att skolbiblioteken 
bara sporadiskt varit involverade i arbetet med ansökan om stöd. Stö-
det har fått en stark folkbiblioteksprägel men sällan lett till att samar-
betet mellan folkbibliotek och skola/förskola utvecklats. 

Det förekommer ganska ofta att folkbiblioteken bedriver oerhört am-
bitiösa projekt riktade till skolan eller förskolan men där man av olika 
skäl väljer att i huvudsak driva dem på egen hand, utan att involvera 
lärare och förskollärare i planering och genomförande. (Ibid., s. 13) 

Hansson ser olika skäl till denna brist på samverkan. Tidsbrist är ett 
viktigt skäl, bemanningen på skolbiblioteken en annan men också yr-
kesgruppernas ovana att gemensamt planera och samarbeta kring barns 
och ungas läsning ses som betydelsefull. Kulturrådet föreslår att en del 
av stödet i fortsättningen ska kunna gå till gemensam kompetensut-
veckling för personal inom förskola, skola och folkbibliotek. Som en 
del av utvärderingen gör journalisten Henriette Zorn (2002) en resa 
till tre kommuner för att tala med berörda och se hur stödet uppfattas 
i praktiken. I hennes rapport förstärks bilden av tidsnöd och brist på 
samverkan. Hon ser att bidragen gör nytta men intrycket av personal 
med tidsbrist förstärks, allt färre personer får allt fler arbetsuppgifter 
(ibid., s.19). Kulturrådet fördelade 2005 32,5 miljoner kr för inköp av 
barn- och ungdomslitteratur och en lika stor summa till läsfrämjande 
projekt. I riktlinjerna för projekt ingår fr.o.m 2006 att projekten ska 
ge möjlighet till delaktighet och eget skapande och gärna ta nya medie-
former i anspråk.
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Läsfrämjande kampanjer på nationell nivå

Under undersökningsperioden initieras och genomförs flera nationella 
läsfrämjande kampanjer i de nordiska länderna, oftast motiverade uti-
från vad som uppfattas som brister i barns läsning och i vuxnas mins-
kade läsning för barn. I en jämförelse mellan några aktuella läs- och 
barnbokskampanjer i Danmark, Norge och Sverige ser Anette Øster 
(2004) att det finns skillnader i vad som fokuserats. Medan man i Dan-
mark i första hand fokuserat själva boken har man i Norge och Sverige 
framför allt haft uppmärksamheten på att stimulera läslusten och få 
barn och unga att läsa mer. Øster ser i statistiken för 2003 en svag men 
positiv förändring i andelen små barn (3–8-åringar) som dagligen kom-
mer i kontakt med böcker och menar att det skulle kunna tillskrivas 
insatser från Läsrörelsen och andra kampanjer (ibid., s. 151). 

I det följande uppmärksammas några svenska exempel. Den brett 
anlagda kampanjen Läsrörelsen, med många kända tillskyndare och 
samarbetspartner, och med Sveriges landshövdingar som ”beskyddare” 
pågick mellan 2000 och våren 2002. Kampanjens motto var uppma-
ningen ”Ge dina barn ett språk”. Kampanjen vände sig till alla åldrar 
med budskapet att språket är nödvändigt för demokratin. En viktig 
målgrupp var unga föräldrar. Kampanjen finansierades med bidrag 
från tre stora bokförlag, med bidrag från olika fonder men också med 
kommersiella sponsorer som MacDonalds. 7

Kampanjen Läs 2000! initierades av Lennart Hellsing och utvecklades 
på Svenska barnboksinstitutet, med litteraturpedagogen Inger Norberg 
som ansvarig. Kampanjen syftade till att bilda nätverk av läsfrämjande 
förskollärare, lärare och bibliotekarier i landets kommuner. På insti-
tutets webbplats byggdes en projektbank upp för att synliggöra goda 
exempel. Kampanjen, som samarbetade med Läsrörelsen, avslutades 
2003 men visst material är fortfarande åtkomligt på webbplatsen. 8 

Dessa kampanjer har inte utvärderats men granskats i några magister-
uppsatser. Loeld Rasch (2004) undersöker Läsrörelsens syn på läsning, 
utifrån en analys av texter som producerats inom kampanjen: en bok, 
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två reklamtexter och en text som publicerats på rörelsens hemsida. 
Hon finner motstridiga påståenden i kampanjen. Å ena sidan hävdar 
kampanjledningen att ingen särskild sorts läsning framhävs före någon 
annan, å andra sidan pekar analysen av texterna mot att kampanjen 
betonar vikten av kvalitativ läsning, vilken likställs med bokläsning. 
Målet med bokläsning är att bevara demokratin. Författaren finner att 
Läsrörelsen framför allt argumenterar för nyttan med att läsa, inte för 
att det är roligt att läsa. Hon frågar sig om kampanjen står för något 
nytt eller om den placerar in sig i en tradition och kommer genom 
analysen fram till att kampanjen kan inlemmas i en lång tradition av 
”läsfrämjande för demokrati” (ibid., s.49).  

Kampanjen Läs 2000! och dess genomslag lokalt granskas av Wahl-
ström (2001) som riktar en enkät till 20 lärare och lika många biblio-
tekarier som alla är kontaktpersoner för nätverket i olika kommuner. 
Författaren finner att alla svarande utom en samarbetade med lärare 
respektive bibliotekarie redan innan kampanjen startade och deras 
samarbete hade inte ökat i omfattning. Idébanken på kampanjens 
webbplats uppskattades men hade inte lett till att någon av de svarande 
förändrat sina lässtimulerande metoder. Kontaktpersonerna var ändå 
positiva till läsfrämjande nätverk som Läs 2000!. Författarens slutsats 
är att kampanjen lyckats få ut budskapet att läsning är viktigt och att 
den bidragit till lässtimulerande metoder uppmärksammades och dis-
kuterades mer än tidigare.

På biblioteken och inom bibliotekens organisationer uppmärksamma-
des kampanjerna på olika sätt. Boken Som fisken i vattnet: barnens väg 
till språk och läsande (2000) gavs ut av Bibliotekstjänst i samarbete 
med Sveriges Allmänna Biblioteksförenings kommitté för barn och 
ungdom som ett bidrag till de två tidigare nämnda kampanjerna. Den 
är en inventering av läsfrämjande projekt runt om i landet och tänkt 
som en idé- och inspirationsbok.

Bokjuryn startade 1997 i Sverige, efter holländsk modell. Mer än 
40.000 barn och ungdomar har de senaste åren på sina skolbibliotek 
eller folkbibliotek, eller på Internet, röstat fram sina favoriter bland 
årets nyutgivna böcker. En ”100-lista” presenterar 25 olika boktitlar 
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för fyra olika ålderskategorier: 0–6 år, 7–9 år, 10–13 år och 14–19 år, 
men i informationsmaterialet framgår att man kan rösta på alla böcker 
som kommit ut under året. Någon enstaka fackbok finns på 100-listan, 
resten är skönlitteratur. Information om Bokjuryn sprids via affischer 
och genom webbplatsen Barnens bibliotek där barnen också kan rösta. 
Syftet är att stimulera till läsning med ”respekt för unga människors 
egna bokval”9. Bokjuryn presenteras tillsammans med barnbokskata-
logen, Barnböcker, ungdomsböcker, som ges ut av Kulturrådet varje 
år. Där finns information hur man röstar i Bokjuryn. Barnbokskata-
logen presenterar årets utgivning av litteratur för barn och ungdom. 
Katalogen för 2006 innehåller också andra tävlingar, författarpresen-
tationer och intervjuer med ”kändisar” om deras läsning. Katalogen 
Barnböcker och ungdomsböcker på andra språk än svenska har pro-
ducerats parallellt men böcker på andra språk än svenska ingår nu i 
barnbokskatalogen.  

Bokjuryn har en tioårig historia och skiljer sig därmed från de två andra 
kampanjerna. Bjelvenmark (2005) undersöker hur projektet fungerar 
i relation till annan litteraturfrämjande verksamhet på folkbiblioteket, 
ur barnbibliotekariers perspektiv. Hon vänder sig till samtliga barnbib-
liotekarier i ett län men finner att flera inte arbetar med Bokjuryn eller 
av andra orsaker inte anser sig ha något att bidra med till en undersök-
ning om Bokjuryn. Intervjuer med fem bibliotekarier utgör uppsatsens 
material. Bjelvenmark finner att de intervjuade bibliotekarierna över 
lag är positiva till projektet, framför allt eftersom de menar att ett na-
tionellt initiativ ger bättre resurser. Bland bibliotekarierna finns också 
kritiska synpunkter. Att delta i Bokjuryn kan upplevas som ett tvång, 
men den huvudsakliga kritiken gäller urvalet av böcker, den s.k. 100-
listan. Urvalet till listan kritiseras av några bibliotekarier och ålders-
indelningen av listan uppfattas som alltför styrande. Liknande kritik 
framförs av bibliotekarierna i en magisteruppsats av Hansén Goobar 
(2003, s. 49). Bibliotekarierna arbetar med Bokjuryn i ett stort an-
lagt bokpratsprojekt i skolklasser. Även Forssblad (2006, s. 26) anser 
att urvalet är alltför tillrättalagt. Hon föreslår att barn och ungdomar 
borde ingå i arbetsgruppen som gör urvalet och att gruppen skulle ha 
en bredare sammansättning. Forssblad (ibid.) undersöker genom en en-
kät hur elever i år 3 och 6 på tre Uppsalaskolor uppfattar Bokjuryn, 
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och finner att de flesta av eleverna som besvarar enkäten är positiva 
till Bokjuryn, främst för att de genom projektet fått tillgång till många 
nya böcker. Hon observerar elevernas redovisningar och intervjuar de-
ras lärare. Lärarna anser att Bokjuryn är ett bra sätt att få elever att 
läsa många böcker men att tävlingsmomentet kan styra  eleverna mot 
kvantitativ läsning. 

Bjelvenmark (ibid) finner att arbetet med Bokjuryn inte har lett till me-
todutveckling. Barnbibliotekarierna i hennes undersökning informerar 
om Bokjuryn i samband med bokprat när skolklasser kommer till bib-
lioteket. Författaren tar sin utgångspunkt i den analys Limberg (1992) 
gör av vad som karaktäriserar barnbibliotek respektive skolbibliotek, 
och finner att projektets form bättre passar skolbibliotek, som står för 
styrning och grupporientering, än barnbibliotek, som står för frihet 
och individorientering. 

Vårt samlade intryck blir att de nationella läsfrämjande projekten kan 
ge välkommen draghjälp åt vardagsarbetet med böcker och läsning. 
Projekten får genomslag i media. Ett varaktigt nationellt projekt som 
Bokjuryn uppskattas fr.a. för att det tillför resurser till lokala bibliotek 
och kan möjliggöra extra insatser. De flesta bibliotekarier arbetar med 
Bokjuryn i samband med bokprat i skolklasser. Kritik som framförs 
mot projektet gäller ofta urvalet till den s.k. 100-listan, men också in-
slagen av tävling. Ett projekt som Bokjuryn kan både uppfattas som 
stödjande och hindrande för lokalt läsfrämjande arbete, stödjande ge-
nom den resursförstärkning det innebär, hindrande genom att det kan 
uppfattas begränsa lokala initiativ och styra bokvalet.

Orsakerna till att projekten inte tycks bidra till metodutveckling, trots 
ambitionen att sprida information om goda exempel, kan framför sö-
kas i bibliotekariers och lärares bristande tid men också i att nationella 
projekt sällan är något som de själva väljer att gå in i, dvs. de har inte 
något genuint självvalt engagemang i projektet. 

Fotnoter
1 PISA (Programme for International Student Assessement) har undersökt 15-åringars 
läsförmåga vilket redovisas i rapporten 2000. PIRLS (Progresse in International 
Reading Literacy Study) undersökte 9-10-åringars läsförmåga, läsvanor och attityder; 
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NU-03 (2004), en nationell utvärdering i år 5 och 9. Samtliga rapporter är tillgängliga 
via Skolverket.

2 http://skolenettet.no/moduler/templates/ 
3 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årliga undersökningar. SOM står 
för Samhälle, Opinion, Massmedia. 
4 Genom ULF, undersökningarna av levnadsförhållanden, mäter och följer SCB, 
Statistiska centralbyrån, utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige.
5 Rapporten är även tillgänglig på Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/
ovfiles/Lasvanor.pdf
6 Rapporten är även tillgänglig på webben:http://www.nordicom.gu.se/mt/filer/
boklasning2003.pdf
7 http://www.lasrorelsen.nu/framset.html(2006-11-03)
8 http://www.sbi.kb.se/las2000.html (2006-11-03)

9 http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn2006/bj_2006/default.asp(2006-11-03)
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Kapitel 6 Små barn 0–6 år

I kapitel 2 skrev vi om barnbibliotekens utveckling under 60- och 70-
talen och de nya arbetsuppgifterna med nya medier, arrangemang av 
skapande aktiviteter och olika kulturprogram. Under 70- och 80-talen 
fortsatte utvecklingen och barnbibliotekarierna byggde upp ett samar-
bete med flera andra institutioner i syfte att nå alla barn. Via barnhäl-
sovården (BVC) och öppna förskolan kunde man nå de allra minsta 
barnen och deras föräldrar. Under samma period expanderade försko-
lorna och samarbetet med dem utvecklades. 

I detta kapitel ger vi exempel på barnbibliotekets samarbete med olika 
institutioner och arbetsmetoderna för att nå de minsta barnen, både i 
biblioteket och utanför.

Förskolan

Biblioteket är den kulturinstitution som barn besöker mest och försko-
lebarnen är en stor och aktiv lånegrupp när det gäller alla slags medier. 
Samarbetet med förskolorna har varit naturligt och ses av många bib-
liotekarier som en självklarhet. De ekonomiska neddragningarna som 
har drabbat både bibliotek och förskola under 1980- och 90-talen har 
inneburit att samarbetet mellan de båda verksamheterna minskat på 
många håll i landet. Förskolorna har under det senaste decenniet även 
haft flera organisationsförändringar vilket bland annat inneburit att de 
”gamla” kontaktpersonerna bytts ut och det har varit svårt bygga upp 
nya kontaktnät mellan biblioteken och förskolorna. Under 1990-talet 
skars bokanslagen för biblioteken ner, öppethållandet minskade och 
flera biblioteksfilialer fick stänga. Bibliotekariernas vidare- och fort-
bildning minskade liksom många programverksamheter. Rapporterna 
om de sviktande låne- och försäljningssiffrorna för bibliotekens och 
bokhandlarnas barnböcker gjorde att Kulturrådet 1995 fick i uppdrag 
att undersöka barnbokens ställning på biblioteken och inom förskolan. 
Särskild tonvikt skulle läggas på frågor kring samarbete mellan försko-
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lan och biblioteken samt bibliotekens kontakt med föräldrarna (Barn-
bokens ställning 1996). De magisteruppsatser som skrevs efter den här 
perioden har ofta ett fokus på att undersöka hur biblioteken samarbe-
tar med förskolan och både barnbibliotekariernas och förskolepedago-
gernas syn på samarbetet studeras (se Öhman 2002; Lindén 2004; Tur-
born 1998). I rapporten Tänka framåt men göra nu (2006) som kom 
våren 2006 föreslår Aktionsgruppen för barnkultur att Kulturrådet ska 
få i uppdrag att utreda ett särskilt inköpsstöd till litteratur i förskolan. 
Aktionsgruppen menar att folkbiblioteken är en viktig resurs för för-
skolan men att verksamheten även kräver ett eget bokbestånd. 

Många bibliotekarier uttrycker att de numera bara har tid för det allra 
nödvändigaste arbetet och att det saknas tid för egna reflektioner och 
mer visionära tankar. Brist på tid och brist på böcker är hinder som 
barnbibliotekarier säger sig möta i det dagliga arbetet enligt Borén och 
Limberg (1992). Svaren kan tolkas som att bibliotekariernas mål och 
ambitioner överstiger tillgängliga resurser eller att bibliotekarierna ser 
arbetet med att väcka barns läslust som framgångsrikt och därför vill 
fördjupa eller bredda verksamheten för att nå ännu fler barn, enligt 
författarna (s. 38). Den uppsökande verksamheten som startade under 
1970- och 80- talen har minskat (Gunnarsson 2001) och arbetsmeto-
derna har förändrats. Ett exempel är bokprat där många nu mer och 
mer vänder sig till de vuxna som är nära barnen (Turborn 1998; Eng-
lund & Kullman 2002; Pettersson 2002; Jakobsson 2003). 

Att vända sig till de vuxna som arbetar nära barnen innebär att man 
når fler barn. En konsekvens av det förändrade arbetssättet kan vara 
att barnen missar upplevelsen av att en annan och för dem okänd vux-
en på ett lustfyllt sätt ger dem tips och inspiration till nya böcker. Borén 
och Limberg (1992) menar att denna förändring ställer nya krav på 
barnbibliotekarierna som istället för barn möter vuxna i litteraturarbe-
tet. Författarna frågar hur barnbibliotekarierna klarar av balansnum-
ret mellan att vara inspiratör/förmedlare av läslust och pedagog/infor-
matör (s. 37). 

Trots den dystra bilden finns det många exempel på samarbeten mellan 
de två verksamheterna som fungerar. Vi kan också se att samarbetet ger 
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mersmak och både bibliotekarier och pedagoger uttrycker att de vill 
fördjupa och utveckla samarbetet. 

Läsfrämjande projekt och samarbete mellan bibliotek och förskola

Det finns många vinnare när biblioteket och förskolan hittar funge-
rande samarbetsformer och tillsammans utvecklar metoder som väcker 
förskolebarnens nyfikenhet på böcker, framförallt barnen. I samarbe-
tet kan de båda yrkesgruppernas kompetenser befrukta varandra vil-
ket många gånger även bidrar till en ökad arbetsglädje. Pedagogerna 
känner barnen och barngruppens behov och barnbibliotekarierna har 
den stora bokkännedomen. Turborn (1998) jämför de båda verksam-
heternas måldokument i sin undersökning och menar att även om 
måldokumenten är allmänt hållna stöder de ett samarbete. Det är så 
gott som alltid biblioteket som är initiativtagare till samarbetet. En 
möjlig förklaring till varför ger Turborn när hon citerar en annan för-
fattare: ”För en barnbibliotekarie är barnböcker allt, för personalen 
på förskolan är böcker en del av många behov hos barnen som skall 
tillgodoses.”(Nygren 1989) 

En annan möjlig förklaring till varför biblioteket och bibliotekarien är 
den som initierar ett samarbete kan vara att barnbibliotekarien är den 
som har ett brett kontaktnät i lokalsamhället, vilket innebär att hon 
lätt kan fungera som ”spindeln i nätet” i kontakt med andra verksam-
heter. Ett problem i initialskedet av samarbetet tycks vara att försko-
lans pedagoger och dess ledning ofta har vaga uppfattningar om vad 
samarbetet ska gå ut på och vad förskolan kan förvänta sig av bib-
lioteket (Jakobsson & Tunerstedt 1996; Bergqvist & Karlsson 2005; 
Elf 2005). Jacobsson och Tunerstedt pekar på att det enligt dem tycks 
saknas en kunskap om vem som är ansvarig för ett mer strukturerat 
samarbete. Trots osäkerheten från pedagogernas sida är man på för-
skolorna ofta nyfikna, intresserade och vill veta vad biblioteket har 
att erbjuda. I Jakobssons och Tunerstedts intervjuer säger en pedagog 
följande: ”Biblioteken behöver lära sig att sälja sig o tala om hur bra 
de är. Bibliotek är viktiga. De borde synas och höras mer.” Turborns 
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intervjuer visar att barnen är en viktig målgrupp för barnbibliotekari-
erna. Samarbetet startas ofta med ett gemensamt projekt där syftet är 
att utveckla fungerande metoder för att väcka förskolebarnens intresse 
för böcker och läsning. 

För förskolans pedagoger innebär samarbetet med biblioteket bland an-
nat en ökad medvetenhet om vilka böcker de väljer till barngrupperna 
(Öhman 2002; Lindén 2004). Enligt Lindén har även medvetenheten 
om läsmiljöns betydelse ökat hos pedagogerna efter samarbetet med 
biblioteket. Öhmans studie visar att medvetenheten om att alla barn 
ska få en bok läst för sig har ökat hos pedagogerna. I båda studierna 
var syftet med samarbetsprojektet att utbilda pedagogerna och att dessa 
sedan skulle fungera som kontaktpersoner mellan förskolorna och bib-
lioteket. Studierna visar dock att kunskapen många gånger stannar hos 
den enskilde pedagogen eller på den avdelning pedagogen arbetar. Vad 
betyder samarbetet med förskolan för barnbibliotekarierna? Tydligast 
framkommer det att bibliotekarien tack vare samarbetet får ett ansikte 
på en kontaktperson (Öhman 2002; Lindén 2004). Samarbetet kan ut-
vecklas till att förskolans pedagoger tillsammans med bibliotekarien 
väljer ut böcker som passar för den aktuella barngruppen. Ett exempel 
på en vidare utveckling av samarbetet kan vara att barngrupperna och 
pedagogerna recenserar böcker de lånat. Återkopplingen ger biblioteka-
rien en bild av vilka böcker som fungerar bra på förskolorna eller vilka 
som fungerar mindre bra. I rapporten Alfons Ellen Kotten och alla de 
andra..., ett treårigt metodutvecklingsprojekt i Västra Götaland mellan 
åren 2002 och 2004, säger barnbibliotekarierna att återkopplingen är 
värdefull i vardagsarbetet. Liknande erfarenheter kommer till uttryck i 
Rydsjös (2004) reflexioner från projektet LekaSpråkaLära. Rydsjö har 
efter projekttiden bett barnbibliotekarierna i Västra Götaland som del-
tagit i projektet berätta om hur deltagandet fått dem att reflektera över  
det egna vardagsarbetet. En bibliotekarie säger att projektet fått henne 
att fundera mer på hur böckerna ska användas i barngruppen och att 
hon nu försöker utgå från barnens frågor och erfarenhetsvärld.  

Föräldrars och dagbarnvårdares upplevelser av samarbetet med biblio-
teket undersöks av Pettersson (2002). Författaren undersöker vilken 
genomslagskraft projektet Läspåsen haft för barns intresse av böcker. 
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Utifrån intervjuerna finner Pettersson att barnen blivit mer intresserade 
av böcker och läsning. En förälder säger att intresset för böcker rent 
generellt kanske inte hade ökat men viljan att läsa många olika böcker 
hade ökat. Jakobsson (2003) visar i sin undersökning om barnbiblio-
tekariers syn på det egna arbetet att svaren varierar alltifrån att se det 
språkstimulerande arbetet som den viktigaste drivkraften till att ha ett 
mer allmänt intresse av att arbeta med barn och människor. Författa-
ren pekar på att det är i mötet med barnen som bibliotekarierna hittar 
de största utmaningarna i sitt arbete och att det är i mötet med barnen 
som bibliotekarien även finner den största arbetsglädjen. Hur barnen 
på förskolorna uppfattar samarbetet med biblioteket har vi inte funnit 
några undersökningar om. Däremot ges det exempel i rapporterna Al-
fons öppnar dörren (2004) och Alfons Ellen Kotten och alla de andra 
(2006) hur det lässtimulerande arbetet fortplantar sig till barns lek och 
samtal i vardagen. I uppsatsen Kolla vad jag hittade! (Elf & Petrén 
2004) visar författarna genom sina observationer av en förskolegrupps 
biblioteksbesök hur barnen lockar in varandra i en gemenskap med 
hjälp av bilderböcker och att barnen med hjälp av böckerna skapar 
gemensamma plattformer för samtal i mötena med kända barnboks-
figurer. 1

Bokgåvor

Bokgåvor är ett annat exempel på samarbete med förskolor. I uppsatser-
na av Holmfors (2000), Nilsson (1997) och Eckerman (1996) beskrivs 
hur man i olika kommuner arbetar med bokgåvor till förskolebarn. Vi 
väljer här att visa ett exempel på hur man i en kommun arbetar med 
en bokgåva på förskolan. Johansson (1999) har i sin uppsats studerat 
exemplet Sexårsboken i Mölndals kommun, ett projekt som startade 
1992 och som riktar sig direkt till kommunens sexåringar. Samarbetet 
innebär bland annat bibliotekarien och förskolornas pedagoger gemen-
samt väljer en bok som alla sexåringar får i gåva. Författaren skriver att 
i samband med utdelningen av Sexårsboken kommer sexårsgruppen på 
ett studiebesök till biblioteket. Biblioteksbesöket är för flera av barnen 
det första besöket de gör på ett bibliotek. Bibliotekets tanke då man 
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startade med bokgåvan var att man ville utveckla läsningen och göra 
något mer än att ”bara” läsa böcker. Runt Sexårsboken är det alltså 
en mängd kringaktiviteter som besök av författaren eller illustratören 
till årets sexårsbok. Utställningar med bilder som förskolebarnen gjort 
i anslutning till arbetet med boken arrangeras och årets arbete avslutas 
med en gemensam fest för alla sexåringar i kommunen. Bokgåvan följs 
sedan upp genom att förskolorna berättar eller på annat sätt dokumen-
terar för barnbibliotekarien hur de använt boken på förskolan.

Förskola, böcker och bibliotekslån 

Att böckerna har en given plats på förskolorna och att pedagogerna 
ofta har en stor medvetenhet om böckernas betydelse i det pedagogiska 
arbetet har vi sett i flera uppsatser, Turborn (1998), Jacobsson & Karin 
Tunerstedt (1996), Bergqvist och Samuelsson (2005). Det är informa-
tion om nya böcker och hur man praktiskt kan arbeta språkstimuleran-
de med barnen som man många gånger saknar på förskolorna. Frågor 
som kan vara intressanta att studera är vilka böcker som lånas till för-
skolan och hur man använder böckerna på förskolan. Enligt Asplund 
Carlsson (1993) finns det på förskolan en dold litterär kanon, en kanon 
som inte ändrats nämnvärt sedan 1970-talet. Vi ser exempel på denna 
kanon när pedagogen i Elf och Petréns (2004) undersökning nämner 
författare och barnboksfigurer som Bergströms Alfons- böcker, Astrid 
Lindgrens böcker, Totte och Malin, Max och lilla spöket Laban som 
sina favoritböcker. För att ta reda på vilka kriterier förskolepedagoger-
na har när de definierar att en bilderbok är anpassad till förskolebarns 
behov använder sig Frid (2005) av fokusgruppsintervjuer med pedago-
ger från två förskolor. Pedagogerna var eniga om att handlingen skulle 
vara realistisk och att texten skulle vara enkel och kort. Vidare säger de 
att det är viktigt att barnen kan känna igen sig i handlingen. Boken bör 
också ha ett stort format eftersom högläsning på förskolan oftast sker i 
större grupper och det är viktigt att alla barn kan se bilderna.  

Förskolegruppernas lånerutiner undersöks av Pettersson (2002) och Elf 
och Petrén (2004). I Petterssons studie varierar lånerutinerna alltifrån 
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att man lånar tio böcker till ”är ryggsäcken full så är den”. Förskole-
gruppen i Elfs och Petréns undersökning har som regel att alla, barn 
och pedagog, får låna med sig två böcker var. Genom observationer av 
barngruppens besök på biblioteket visar författarna att flera barn hittat 
olika strategier för att få med sig fler böcker till förskolan och förfat-
tarna ställer sig frågande till varför låneregeln finns. Observationerna 
visar också att barnens val av böcker inte alltid respekteras av pedago-
gen, böcker med mycket text gallras ut liksom böcker som redan finns 
på förskolan. Liknande resultat visar Petterssons enkätsvar från dag-
barnvårdare och förskolepedagoger. Däremot säger föräldrarna i sina 
enkät-svar att de låter barnen låna vilka böcker de vill (se även Allard 
2005). Skillnaderna kan bero på i vilket sammanhang böckerna skall 
användas, på förskolan eller hos dagbarnvårdarna läses böckerna för 
en större barngrupp än hemma. 

Simonsson (2004) menar i sin avhandling Bilderboken i förskolan 
– en utgångspunkt för samspel att pedagogernas kontroll och ”...styr-
ning kan bottna i en föreställning om att bra böcker producerar goda 
barndomar och goda framtida samhällsmedborgare”. Att böckerna 
inte enbart används för läsning av förskolebarnen visar både Simons-
son och Elf och Petrén. Simonssons observationer visar att bilderna 
många gånger används som inspirationskälla till lekar. Simonsson har 
videofilmat barn i tre- till femårsåldern i två förskolegrupper när de 
använder bilderböcker. Simonsson menar att bilderna i böckerna kan 
fungera som kontaktyta eller interaktiva rum som antingen försvaras 
eller öppnas upp för andra. Vidare visar författarens observationer att 
bilderböcker och lässtunder fyller flera funktioner för barnen. En del 
barn i undersökningen använde böckerna till att få vara för sig själva. 
Lässtunden bjuder även in till lugn och ro med kroppslig närhet och 
möjlighet att utforska skrämmande händelser. I Elfs och Petréns obser-
vationer visar det sig att bok- och/eller mediefigurer som tillhör bar-
nens gemensamma intressesfär har en hög status i barngruppen. Igen-
kännandet verkar enlig författarna spela en stor roll skapar en känsla 
av gemenskap med varandra under biblioteksbesöket.

Pedagogernas litteratursyn speglas även i det litteraturpedagogiska ar-
betet på förskolan visar Johanssons (2002) intervjuer med pedagoger 
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från två förskolor. Gemensamt för de båda förskolorna är att de aktivt 
arbetar språkstimulerande och har ett medvetet arbetssätt med barn-
böckerna, men att arbetsmetoderna skiljer sig åt. Den ena förskolan 
ligger i ett bostadsområde där en stor del av barnen i barngruppen har 
ett annat modersmål än svenska, barngruppen på den andra förskolan 
har alla svenska som modersmål. Författaren fann i intervjusvaren, att 
pedagogerna på den första förskolan utgick från barngruppens behov 
då de valde böcker och att de ansåg det viktigt för barnens språkut-
veckling att samtala om de lästa böckerna. På den andra förskolan ser 
inte författaren samma enhetliga arbetssätt men tycker att den traditio-
nalistiska litteratursynen är mer framträdande, vilket innebär att peda-
gogerna med böckernas hjälp vill förmedla ett kulturarv till barnen (se 
vidare kap. 3). Gemensamt för förskolorna är att pedagogerna uttryck-
er att det litteraturpedagogiska arbetet med tiden blivit mer medvetet 
och att läsningen inte längre är en aktivitet som går på rutin. Simons-
son (2004) refererar till studier som visar att lässtunder många gånger 
är oplanerade aktiviteter på förskolorna och som avslutas ofta innan 
boken är färdigläst. Lässtunderna används även som ”… tidsutfyllnad 
mellan två aktiviteter eller som en vänteaktivitet då barnen väntar på 
att bli hämtade (s. 35). Förskolorna i Johanssons undersökning plane-
rar högläsningsverksamheten, de delar in barnen i mindre grupper och 
lämnar utrymme för samtal och reflektion i anslutning till de planerade 
bokaktiviteterna. I sitt slutord skriver författaren att det viktiga i litte-
raturarbetet är att den vuxne hjälper barnet att beröras av litteraturen 
som barnet möter och att barnbibliotekarien här har en viktig uppgift i 
att söka samarbete med personal som arbetar med barnen.

Föräldrar, bibliotek och högläsning

Föräldrar spelar en stor roll för barns läsintresse och biblioteket rik-
tar sig till föräldrar genom sitt samarbete med andra organisationer 
som exempelvis BVC och öppna förskolan. Nedan redovisar vi sam-
arbetsmetoder med de olika verksamheterna och ger exempel på två 
metoder som vi uppfattar fått flera efterföljare: Bookstart i England 
och exemplet BokNallen i Markaryd. Många föräldrar läser för sina 
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barn men det finns stora variationer i hur ofta barn får en bok läst för 
sig. Höglund och Wahlström (2006) har i 2005 års SOM-undersökning 
sammanställt statistik som visar att barn mellan 3 och 8 år läser eller 
lyssnar på en bok i mindre utsträckning i dag än tidigare år. År 1984 
läste/lyssnade 85% av barnen i åldersgruppen på böcker, siffran för 
2000/2001 låg på 71%. Tiden för läsning hade under perioden mins-
kat från 32 minuter per dag till 16 minuter per dag.1 Biblioteksbesök 
och medlemskap i en bokklubb är två faktorer som enligt författarna 
har en avgörande betydelse för högläsningen. Barnböcker utgör fort-
farande en stor del av bibliotekens utlån, 2004 utgjorde barnböcker 
44% av bibliotekens totala utlån, men utlåningssiffrorna har gått ner 
från 1980 till 2004. År 1980 lånades i genomsnitt 20,3 barnböcker 
per barn i åldersgruppen 0–14 år motsvarande siffra för åldersgruppen 
hade 2004 sjunkit till 18,3. 3 

SOM-undersökningen redovisar även statistik för högläsning i olika 
samhällsgrupper samt vem av föräldrarna som läser för barnen. Hög-
lund och Wahlström konstaterar att kvinnor i högre grad använder bib-
lioteket och att de läser mer böcker än män. Denna skillnad återkom-
mer också när det gäller högläsning för barn. Kvinnorna läser oftare 
för barnen men det finns en avvikande grupp, gruppen med medelhög 
utbildning/högre tjänstemän. Här råder en jämställdhet mellan män 
och kvinnor när det gäller högläsning. Gruppen som läser minst för 
sina barn hittar man i företagargruppen där 27% av männen och 38% 
av kvinnorna har läst högt för barn någon gång per månad eller oftare. 
Siffran kan jämföras med gruppen högre tjänstemän där motsvarande 
siffror är 60% av männen och 59% av kvinnorna som har läst högt nå-
gon gång per månad eller oftare. Rozajacs (2001) undersökning visar 
på en stor skillnad mellan mammorna och papporna i synen på biblio-
teket. Författaren intervjuar nio invandrar/flyktingföräldrar som bor i 
ett område där biblioteket och öppna förskolan har ett nära samarbete. 
Svaren visar att det är papporna som besöker och trivs på Stadsbiblio-
teket. Papporna säger att biblioteksbesöken innebär avkoppling och en 
lugn stund tillsammans med barnen. 

Min fru går med barn till öppna förskolan men jag går ofta på helgda-
gar till Stadsbiblioteket…när jag inte jobbar…Jag läser tidningar från 
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mitt land. Lillan är med mig i barnvagnen medan min dotter som är 
fyra år gör som hon vill…ibland sitter jag med henne vid datorn…
böcker väljer vi tillsammans…jag väljer på modersmålet och hon på 
svenska…inget speciellt, vi är en vanlig familj på bibliotek…(ibid)

De intervjuade mammorna i undersökningen känner däremot att bib-
lioteksbesöken kan vara kravfyllda och trivs bättre på den öppna för-
skolan. Att biblioteket uppfattas olika förstår vi om vi drar oss till 
minnes det vi skrev i kapitel 2 där vi behandlar Jochumsens och Ras-
mussens bok Gør biblioteket en forskel? Föräldrarna i undersökningen 
ser biblioteket som en trygg mötesplats där barnen har möjlighet att 
möta människor från andra sociala sammanhang.(Ibid.)

Gadd (2001) intervjuar sex pappor för att undersöka deras läs- och 
biblioteksvanor. Papporna i studien har barn i för- respektive lägre 
skolåldern. Frågorna författaren ställer är bland annat: Hur upplever 
papporna biblioteksmiljön? Vad kännetecknar ett ”bra” bibliotek?  I 
svaren framkommer det att även dessa pappor upplever biblioteksbe-
söken som avkopplande. Papporna menar att det är viktigt att miljön 
är lugn, att det ska finnas bra möbler att sitta i och det ska finnas konst 
på väggarna. Läsesalar uppges också som viktigt samt att biblioteket 
ska lukta böcker. En förälder upplever att böckernas uppställning är 
svår att förstå och att bibliotekarierna ibland pratar över huvudet på 
barnet.

Allard (2005) har med hjälp av intervjuer undersökt sju föräldrars at-
tityder till bilderböcker och barns läsning av dessa böcker. Föräldrarna, 
fyra mammor och tre pappor, har barn i åldrarna mellan 3 och 6 år. 
Gemensamt för föräldrarna är att ingen vill styra barnens val av böcker 
men alla vill ge barnen en bredd i deras läsning och introducera olika 
typer av litteratur. Kriteriet för en bra bilderbok är att den skall vara 
färgglad och att bilden skall fungera som ett komplement till texten. 
Föräldrarna är även eniga om att man inte behöver skydda barnen 
från sorgliga böcker som exempelvis skilsmässor eller död. Här menar 
en del av föräldrarna att böckerna kan hjälpa barnen med att ge olika 
bilder av verkligheten. Föräldrarna är trygga med bibliotekens böck-
er och menar att biblioteket är en garant för att det inte finns direkt 
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olämpliga böcker. Flera föräldrar nämner läsningens betydelse för att 
skapa en gemensam upplevelse vilket stärker relationen mellan barnet 
och föräldern.

Samarbete mellan bibliotek och BVC

Det råder stor enighet om att det är viktigt att tidigt börja med det 
språkstimulerande arbetet (se Svensson 1998; Håkansson 2003). Bib-
liotekets samarbete med BVC startade på 1970-talet, som så många 
andra av bibliotekets utåtriktade verksamheter. 

Hur bibliotekarierna och BVC-sköterskorna ser på samarbetet under-
söker Holmfors (2000) när hon studerar de båda verksamheternas sam-
arbete i en storstadskommun. Med hjälp av enkätfrågor och intervjuer 
med fyra barnbibliotekarier undersöker författaren hur samarbetet ser 
ut idag och kommer fram till att det varierar både i omfattning och ar-
betssätt. Undersökningen visar att drygt hälften av biblioteken lämnar 
boklistor till BVC och hälften av biblioteken deltar även i föräldra-ut-
bildningen som anordnas av BVC. Gemensamt med biblioteken är att 
de via BVC delar ut en gåvobok (se även Grenholm 1995 & Kulenovic 
2004). 

En liten andel av kommunens invånare har annat modersmål än svens-
ka och nås av en riktad information på sina hemspråk. Undersökningen 
visar att BVC-sköterskorna är mer nöjda med samarbetet än bibliote-
karierna. Bibliotekarierna vill ha ett både djupare och bredare sam-
arbete med BVC. Några barnbibliotekarier uppger att de måste hitta 
nya samarbetsformer för att bättre nå föräldrar från andra kulturer.  
Holzhausen och Klahr (2004) har med hjälp av fokusgruppintervjuer 
och observationer av föräldragrupper på besök i biblioteket hittat tre 
informationsuppgifter för biblioteket i relation till de blivande eller ny-
blivna föräldrarna. 
• Före födelsen handlar det om information om graviditeten och den 

nya rollen som förälder. 

• Tiden framåt gäller det ”allt” om barnets utveckling, sjukdomar 
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med mera samt visa bibliotekets övriga resurser för barn och för-
äldrar. 

• Efter födseln gäller det information om barnets språkutveckling 

Föräldragrupperna valdes ut slumpmässigt vilket fick till följd att var-
ken pappor eller föräldrar med invandrarbakgrund finns representera-
de i materialet. Det finns ingen gemensam planering mellan biblioteken 
och BVC. Bibliotekarierna är måna om att biblioteksbesöket med för-
äldragruppen skall upplevas som roligt och att det skall väcka en ny-
fikenhet hos mammorna. Författarna ser att biblioteksbesöket väcker 
förvåning hos en del av mammorna. I intervjuerna framkommer det att 
tidskrifter, vänner och släktingar, bokklubbar och Internet bland annat 
är viktiga informationskällor för de blivande mammorna. 

Samarbete mellan bibliotek och öppna förskolan

I många invandrartäta områden samarbetar biblioteket med andra in-
stitutioner för att hjälpa både familjerna och barnen att integreras in i 
det svenska samhället. För många nyblivna föräldrar är den öppna för-
skolan en självklar mötesplats och upplevs som både lugn och befriad 
från krav. Det mest utmärkande för verksamheten är att föräldrarna 
är delaktiga och i stor utsträckning är med och bestämmer innehållet i 
verksamheten och de ansvarar också för sina barn under besöket. Den 
frihet som finns på öppna förskolan uppskattas av många invandrar- 
och flyktingföräldrar.  

Rozajac (2001) och Liljengren (2006) undersöker samarbetet mellan 
bibliotek och öppna förskolan. Rozajac undersöker två öppna försko-
lors nära samarbete med biblioteket och användarnas upplevelser av 
att en bibliotekarie under vissa tider i veckan finns på den öppna för-
skolan. I Liljengrens undersökning har man integrerat de båda verk-
samheterna. Liljengren intervjuar bibliotekarierna, förskollärarna och 
ansvariga politiker och chefer. Tanken med integreringen var att man 
ville skapa en mötesplats för alla åldrar vilket också tycks ha uppfyllts. 
Den höga ljudvolymen vissa tider under dagen kan upplevas störande 
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av en del biblioteksbesökare. I Rozajacs undersökning kommer biblio-
tekarien till öppna förskolan och träffar föräldrarna och barnen. Båda 
undersökningarna visar att man når föräldrar och barn som annars 
inte skulle komma till biblioteket. Bibliotekarien på öppna förskolan 
är för många av familjerna den enda kontakt man har med biblioteket. 
I Rozajacs undersökning gör bibliotekarien hembesök och föräldrarna 
upplever besöken som okomplicerade och de språkliga brister många 
av föräldrarna har upplevs inte så besvärande då mötet med bibliote-
karien sker i hemmet.

Exemplet BokNallen

I Markaryds kommun har man sedan 1983 arbetat med ett uppmärk-
sammat språkstimuleringsprojekt kallat BokNallen. BokNallen har 
många likheter med Bookstart-projektet ovan.  Syftet med projektet 
är att alla kommunens barn vid skolstarten skall ha ett rikt språk och 
ett stort ordförråd. En rektor hade tillsammans med skolans lärare haft 
diskussioner om hur man skulle gå till väga för att bättre hjälpa barn 
med läs- och skrivsvårigheter. De hade märkt att trots insatser i skolan 
var det svårt för de barn som vid skolstarten hade språkliga problem 
att komma ikapp. För att komma tillrätta med problemen insåg de att 
insatser måste sättas in betydligt tidigare, redan innan problemen hade 
visat sig. 

För att nå ut till alla familjer anställdes en person, BokNallen, som 
skulle ge både skriftlig och muntlig information och göra hembesök hos 
familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Vid besöken använder sig Bok-Nal-
len av böcker, rim och ramsor och sånger för att visa hur föräldrarna 
kan öka barnens språkliga förmåga. Böckerna som BokNallen har med 
sig får barnen låna så länge de har lust och föräldrarna uppmanas att 
använda böckerna mycket utan att vara rädda för att slita ut dem. Bok-
Nallen berättar för föräldrarna att det dagliga samtalet med barnet är 
viktigt och har stor betydelse för språkutvecklingen. Till en början var 
många föräldrar skeptiska till besöken men denna inställning har under 
tiden ändrats. År 1990 gjorde Ann-Katrin Svensson en utvärdering av 
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projektet där hon testade barnens uttal, deras passiva och aktiva ord-
förråd samt deras meningsuppbyggnad. Resultaten jämfördes med två 
kontrollgrupper. Kontrollgrupperna bestod av barn i samma ålder som 
undersökningsgruppen, fyraåringar. Den ena gruppen hade tidigare in-
gått i en undersökning (se Eneskär 1989) gjord i Malmö och den andra 
gruppen var en grupp fyraåringar som bara fått ett samtal eller besök 
av BokNallen. Den undersökta gruppen hade fått fler hembesök för att 
pröva om det skulle ge andra resultat än om man bara fick ett besök. 
Det visade sig att de testade barnen i Markaryd hade en bättre språklig 
förmåga än kontrollgrupperna. Test på både det passiva och det aktiva 
ordförrådet visade ett betydligt bättre resultat och detsamma gällde 
barnens uttal och meningsuppbyggnader.  Föräldrarna visade en ökad 
medvetenhet om hur man talar med barnen och de diskuterar bilderna 
i böcker. Det visade sig att testgruppen gjorde färre biblioteksbesök och 
det tyder, enligt författaren, på att föräldrarna inte är medvetna om alla 
faktorer som påverkar barnets språkutveckling. Föräldrarna läser mer 
för barnen och barnen ser mer på TV.  

Utvärderingen av BokNalle-projektet visar att tidiga insatser i form av 
hembesök, riktade besök till BVC och öppna förskolan har en positiv 
och språkstimulerande effekt för de yngsta barnen. 

Exemplet Bookstart

Projektet Bookstart startade som en pilotstudie 1992 och har många 
likheter med BokNalle-projektet. Projektet startade i Birmingham där 
300 familjer fick ett bokpaket i gåva när barnet var mellan 7 och 8 
månader gammalt och en BVC-sköterska gjorde hembesök och sam-
talade med föräldrarna om läsningens betydelse för små barns språk-
utveckling. Målet för projektet har hela tiden varit att försöka nå alla 
familjer i England och man har bland annat vinnlagt sig om att få 
med och engagera ”hard-to-reach families”och familjer med ett an-
nat etniskt ursprung. Moore och Wade (2003) har utvärderat projektet 
och i artikeln vi använder här redovisar de båda författarna resultaten 
från den enda kvalitativa utvärdering som gjorts av Bookstart-projek-
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tet. I artikeln redovisar de även resultaten från en tidigare kvantitativ 
utvärdering de gjort. Författarna har gjort intervjuer med biblioteka-
rier, barnsköterskor, BVC-sköterskor (health visitors) och den lokala 
projektsamordnaren i en stad och redovisar deras bild av projektets 
resultat. Bibliotekarierna har haft en verksamhet som i sin form liknar 
vår motsvarighet av öppen förskola där lek och läsfrämjande aktivi-
teter har fungerat som modeller för föräldrarna och föräldrarna har 
också  fått se olika metoder för hur man kan delta i exempelvis barnets 
läsning. Bibliotekarierna uttrycker att deras verksamhet är populär och 
att det har visat sig vara en effektiv metod när det gäller att nå de för-
äldrar som själva har svårt att kommunicera. 

We try to chat to the mums / we have a very  young  mum / poor com-
munication skills / but she keeps coming / now people talk to her and 
the baby has got so much from the sessions. (Ibid.)

De kvantitativa utvärderingarna visar att de familjer som deltagit i 
Bookstart-projektet deltar mer i barnens läsning och att barnen pratar 
mer om bilderna i böckerna under själva läsningen jämfört med kon-
trollgruppen.

Mångkulturell barnbiblioteksverksamhet

I SOM-undersökningen från 2005, som vi tidigare redovisade, visar 
Höglund och Wahlström att de i sitt material inte kan se någon skillnad 
när det gäller läsning för barn mellan svenskar och ”invandrare” (Hög-
lunds och Wahlströms citationstecken). Däremot visar det sig att låg-
utbildade invandrare med europeiskt eller utomeuropeisk anknytning 
läser något mer för barnen än vad lågutbildade infödda svenskar gör. 
Det omvända gäller i gruppen högutbildade. Det statistiska underlaget 
är begränsat och författarna efterlyser uppföljning av resultatet för att 
närmare studera kulturella skillnader när det gäller högläsning (Hög-
lund & Wahlström 2006). Två uppsatser har särskilt studerat samarbe-
tet mellan biblioteket och förskolan och dess betydelse för flerspråkiga 
barn. Bergsmark (2001) och Bergqvist och Karlsson (2005) undersö-
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ker samarbetet mellan biblioteket och förskolan och hur samarbetet 
främjar de flerspråkiga barnen. De båda uppsatserna beskriver olika 
kontexter, Bergsmark (2001) undersöker samarbetet i en invandrartät 
förort till Stockholm medan Bergqvist och Karlssons (2005) undersö-
ker samarbetet mellan ett bibliotek och en förskola på en mindre ort. 
Bergqvist och Karlsson beskriver att samarbetet mellan pedagogerna 
och bibliotekarierna främst sker kring litteraturen, bokbussen, att bib-
liotekarien har information på föräldramöten och att en bibliotekarie 
har sagostund på förskolan för en bosnisk barngrupp. 

Biblioteket i Bergsmarks studie har under studiens gång inte något sam-
arbete med förskolorna i området. Däremot har man verksamheter rik-
tade mot flerspråkiga förskolebarn såsom sångstunder och barnteater. 
Förskolepedagogerna i undersökningen såg biblioteksbesöket och den 
hjälp de fick under besöket som en form av samarbete, ett samarbete 
de ville ha mer av. Pedagogerna ville ha fler sagostunder, mer bokprat 
med tips på nya böcker eller sagor på kassett. Förslag på bättre öppet-
tider framkom liksom önskemål att bibliotekarien kom till förskolorna 
eftersom man ansåg sig ha svårt att besöka biblioteket under de ordi-
narie öppettiderna. 

Vilka krav ställs på barnbibliotekarier i mångkulturella områden? Nils-
son (1997), Bergsmark (2001), Wåhlström och Önnerfält (2004), Berg-
qvist och Karlsson (2005) undersöker bibliotekens arbete för att stödja 
invandrarbarnen i deras språkutveckling. Fokus i undersökningarna 
ligger på att studera vilka arbetssätt, urval av medier och samarbeten 
med andra verksamheter biblioteken använder i arbetet att nå både 
barnen och deras familjer. De undersökta biblioteken har riktade verk-
samheter mot flerspråkiga förskolebarn såsom sagostunder på andra 
språk, sångstunder eller barnteater. Wåhlström och Önnerfält finner i 
sin magisteruppsats Biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund 
att det i mångkulturella områden är särskilt viktigt att biblioteket byg-
ger upp nätverk med andra institutioner som också verkar i lokalsam-
hället framförallt för att nå föräldrar med små barn tidigt. Samarbetet 
med barnavårdscentral och öppna förskolan betonas som betydelse-
fullt. Frivilligorganisationer är en ibland bortglömd samarbetspartner 
som har god kännedom om sina medlemmar och kan hjälpa biblioteket 
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att sprida information och att ge tips på nya programverksamheter.

En förändring och anpassning till användarna med annan kulturell 
bakgrund uppmärksammar Nilsson (1997) när hon ser att flera bib-
liotekarier har börjat med muntligt berättande under sagostunderna. 
Nilsson menar att många invandrarbarn kommer från kulturer där det 
muntliga berättandet är en del av kulturtraditionen (se även Rozajac 
2001). Ett annat exempel ges i rapporten Alfons öppnar dörren, ett 
treårigt språkstimuleringsprojekt mellan bibliotek och förskolor i Hal-
land. Där ordnade bibliotekarien i anslutning till sagostunden en pys-
selaktivitet som anknöt till temat för sagostunden för att konkretisera 
ord och begrepp som använts under sagoaktiviteten.  

Sagostund 

Sagostundsverksamheten är en av de äldsta verksamheterna på bib-
liotekens barnavdelningar med rötter som går tillbaka till 1900-talets 
början och det av Valfrid Palmgren startade Stockholms barn- och ung-
domsbibliotek. Verksamheten riktar sig vanligtvis till barn mellan 3 
och 5 år, men idag börjar man på många håll vända sig till de allra 
yngsta barnen med inslag av rim och ramsor och fingerlekar. Trots den 
långa traditionen är det en verksamhet som sällan syns i bibliotekens 
mål-beskrivningar, men dess syfte ändå är väl förankrad inom barn- 
och ungdomsavdelningarna (Andersson 1998; Brodin 2005). Anders-
son menar att sagostundsverksamheten ofta fortgår utifrån en tradition 
och tack vare ett personligt engagemang hos personalen. 

En liknande bild från USA ger Williams (1998) i sin doktorsavhandling 
Provider’s perceptions of public library storytime: a naturalistic inquire. 
Författaren vill med sin avhandling få barnbibliotekarierna att förstå 
sagostundens betydelse för barns språkliga utveckling och därigenom 
höja verksamhetens status. I sina observationer av sagostunderna tar 
Williams ett lärande perspektiv och använder sig av Vygotskys kogni-
tiva teori för att därmed lyfta upp de inslag av lärande aspekter som 
finns i sagostunden. Författaren menar att sagostunden bland annat 
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ger barnen grunderna för läsning. I intervjuerna visar det sig att barn-
bibliotekarierna främst ser sagostunden som ett tillfälle att gemensamt 
med andra barn få uppleva en berättelse där inslag av lärande finns 
med vilket även kommer fram i de svenska uppsatserna (Englund & 
Kullman 2002; Brodin 2005; Belsing 2005). Belsing undersöker attri-
butanvändandet under sagostunden och observerar verksamheten ur 
ett sociokulturellt perspektiv och menar att barnen lär sig vad de ska 
göra utifrån den situation de befinner sig i.  Författaren finner att bar-
nen även lär av varandra genom att iaktta de andra barnens handlingar 
och därmed också förstår vilka regler som gäller, exempelvis att vänta 
på sin tur. 

Ett sätt att fånga barns uppmärksamhet kan vara att använda sig av 
olika rekvisita under sagostunden. Belsing (2005) finner i sina obser-
vationer av sagostunden att attributen, förutom att fånga på barnens 
uppmärksamhet, även för berättelsen framåt och förstärker berättelsen. 
Attributen kan även hjälpa till att förklara svåra ord eller händelser i 
berättelsen. Wåhlström och Önnerfält (2004) pekar på att för barn 
med annat modersmål än svenska hjälper attributen till att konkreti-
sera sagostunden.

Det muntliga berättandet har många fördelar jämfört med högläsning-
en menar Lundblad (2001), något som också framkommer hos de in-
tervjuade bibliotekarierna i Brodins (2005) studie. Lundblad menar att 
vid den muntliga berättelsen är barnen mer delaktiga i skapandepro-
cessen och att det muntliga berättandet stimulerar fantasin att skapa 
egna bilder som i sin tur blir en egen saga i barnets huvud. 

Att det muntliga berättande har fått ett uppsving på senare år visar 
uppsatserna, se exempelvis Brodin (2005), Lundblad (2003), Svensson 
(2005). I Svenssons intervjuer med barn-bibliotekarier framkommer 
det att informanterna anser det mer professionellt att berätta än att 
läsa högt ur en bok. Informanterna menar också att interaktionen mel-
lan berättaren och åhörarna stärks. Förutom att det anses mer profes-
sionellt att berätta menar en av Svenssons informanter att det blivit 
svårt att hitta lämpliga böcker som passar för högläsning för en större 
barngrupp. Åberg (2003) undersöker sagorummen på sex skånska 
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folkbibliotek. Undersökningen genomförs med hjälp av observationer 
och intervjuer med barnbibliotekarier och bibliotekschefer. I studien 
beskrivs sagorummen som en avskild plats vilket bidrar till en lustfylld 
upplevelse under sagostunden. Författaren ställer sig frågande till var-
för sagorummen inte nämns på bibliotekens hemsidor eller i de pro-
gramblad som skickas ut trots de positiva omdömen informanterna har 
om sagorummen. Åberg menar att information om sagorummen skulle 
fungera som en lokalupplysning och dessutom ge en kvalitetsbeskriv-
ning åt biblioteket. 

Fotnoter
1  Projekt med ”läspåsar” och möjligheter för barn och föräldrar att låna böcker på 
förskolan har framgångsrikt utvecklats också i Danmark och Norge. Tveit (2006) 
redogör bl.a. för projektet BOKTRAS.  I Danmark har Børnehavebibliotek blivit ett 
begrepp. Två rapporter är tillgängliga via Biblioteksstyrelsens hemsida. Se Madsen, Brit 
B. (2004) och Madsen, Monica C. (2004) i källförteckningen. 
2 Författarna hänvisar här till Barnbarometern 2000/2001: 3-8 -åringars kultur- och 
medievanor. Stockholm. Mediamätning i Skandinavien, 2001, samt till en SOU- 
rapport, SOU 1997:141.
3.Statistik hämtat från Kulturrådet (2005) Folkbiblioteken 2004. Kulturen i siffror 
2005:2
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Kapitel 7 Mellanbarn 

I mellanbarn innefattar vi alla barn mellan småbarnsåren och ung-
domstiden. Kapitlet kommer till stor del att handla om läsning och 
lässtimulerande insatser eftersom huvuddelen av de studier vi granskat, 
både uppsatserna och de projektrapporter vi läst, har fokus på böcker 
och läsning. Samtidigt konstaterar vi att vi ser få exempel på metodut-
veckling när det gäller lässtimulans. 

Biblioteksanvändning och samspel med bibliotek

Hur använder barn bibliotek och vilka medier använder de? Den in-
formation kulturstatistiken ger, säger att barn är bibliotekens flitigaste 
besökare och att de också lånar mest böcker och att deras använd-
ning av nya medieformer har ökat. Enligt Kulturbarometern använder 
barn och ungdomar bibliotekets ”andra medier”, datorer, musik, video 
och filmer, oftare än andra åldersgrupper (Kulturbarometern 2002, 
2003). Gruppen barn består av individer och ålder, kön, etnicitet och 
levnadsvillkor måste uppmärksammas för att göra bilden av barns bib-
lioteksanvändning mer komplex och nyanserad. De tre studier som un-
dersöker barns biblioteksanvändning och som vi redogör för här visar 
på både skillnader och likheter i användning. Köpenhamns kommun 
har låtit genomföra en intervjustudie med barn och unga om deras 
biblioteksanvändning och om hur de värdesätter bibliotekets material, 
personal och biblioteket som rum. Alla tycker att det är böckerna och 
personalen som är viktigast i biblioteket, och för många barn, som för 
den 12-åriga flickan detta citat, spelar biblioteksmiljön en viktig roll.

Jeg er meget glad for, der er meget stille på et bibliotek. Når man går, 
når man er hjemme... Alle andre steder er der larm. Jeg kan rigtig godt 
lide bare at sidde på en bænk eller en stol eller taburet i et bibliotek...
bare sidde helt stille. Pige 12 år.(Roed 2006, s. 20). 

Deras grundinställning till biblioteket är uppskattande, men de har 
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också en hel del kritik, t.ex. mot det obegripliga systemet för hur medi-
er ställs upp i bibliotekets hyllor. Ännu mer kritik får bibliotekens olika 
självbetjäningssystem. Reserverade böcker är t.ex. uppställda efter av-
hämtningsdag  och det kan vara många hyllor med reserverade böcker 
att leta igenom för barnen. Författaren, Tove Roed, som är lärare vid 
Danmarks biblioteksskola, skriver att det finns en osäkerhet i barnens 
utsagor om biblioteken verkligen är till för dem, om de är välkomna 
(Roed 2006). Rapporten ger en god bild av hur barn i Köpenhamn 
använder och värderar sina bibliotek men vi ser också hur många väl-
grundade förslag och goda idéer till förbättringar som barnen har.

Ferguson (2005) jämför barns användning av ett bibliotek i förorten 
med hur barn i Stockholms innerstad använder ett bibliotek. Hon ob-
serverar barnen och intervjuar bibliotekarier om hur biblioteken an-
vänds och finner att biblioteket i förorten i stor utsträckning används 
som ett ställe där man umgås och träffar andra barn medan detta inte 
är lika tydligt i innerstadsbiblioteket. I förorten finns många barn men 
inte många platser dit barn och unga kan gå på fritiden. Familjerna 
är ofta mycket trångbodda medan barn i innerstaden oftare har eget 
rum och därmed andra möjligheter att ta hem kompisar och umgås i 
hemmiljö. Författaren ser att barnen på förortsbiblioteket ofta söker 
kontakt med bibliotekarierna och att biblioteket prioriterat barnen ge-
nom att ha en bemannad informationsdisk på barnavdelningen, där det 
också finns en stol för besökarna. 

Fergusons reflexion är att barnen i förorten kan ha särskilt stort be-
hov av att möta svenskspråkiga vuxna. Innerstadsbiblioteket har inte 
samma nära kontakt med sina besökare. Båda biblioteken har arbetat 
för att förenkla hylluppställning och göra biblioteket tillgängligt för 
unga användare. De satsar också mycket resurser på att bokprata för 
inbjudna skolklasser och alla bibliotekarierna ser lässtimulans som en 
av de viktigaste uppgifterna i relation till barn och unga. Medan biblio-
tekarierna i innerstaden mer betonar läslusten talar bibliotekarierna i 
förorten mer i termer av stöd till läs- och språkutveckling. Bokens roll 
är stark i den svenska kulturen, och författaren ser många föräldrar 
som lånar tillsammans med sina barn på innerstadsbiblioteket. Detta 
var inte lika vanligt på förortsbiblioteket och kanske en av orsakerna 
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till att bibliotekarierna där tar på sig ett större ansvar för barnens läs- 
och språkutveckling. 

Harrysson och Joëlsson (2006) undersöker hur flerspråkiga barn som 
går i en sjätteklass i en skola i en storstadsförort använder och uppfat-
tar skolbiblioteket, förortsbiblioteket och Stadsbiblioteket. Nio flickor 
och sju pojkar intervjuas. Flera av dem i har besökt Stadsbiblioteket 
men då tillsammans med föräldrar eller äldre syskon. De är ganska 
osäkra på vad det biblioteket kan erbjuda dem. Skolbiblioteket är en 
viktig del av barnens skolmiljö och används flitigt och de flesta av bar-
nen besöker också ofta förortens bibliotek. De känner igen personalen 
där och vågar ställa frågor och be om hjälp och de känner t.ex. till att 
man kan reservera böcker från andra bibliotek. Några barn gör sina 
läxor där, men vanligast är att de lånar och läser. De ser biblioteket som 
ett bra ställe att vistas på, även om det ibland kan vara stökigt eftersom 
det, enligt barnen, finns vissa killar som bråkar och stör. Författarna 
ser att barnens villkor i förorten kan skapa behov av ett bibliotek som 
både är en lugn plats att vara på och ett ställe där man kan träffa sina 
kompisar och att en intressekonflikt kan uppstå när biblioteket ska 
möta flera behov. 

Ett stadsbibliotek kan naturligtvis också fungera som närbibliotek. För 
barnen i en undersökning av Rydsjö (2000a) var Linköpings stadsbib-
liotek deras närmaste bibliotek och de använde det både på skoltid och 
på fritid. Genom branden i september 1996 förlorade de sitt bibliotek. 
De beskriver hur de saknar alla böckerna, det fanns så många olika 
böcker att välja mellan på stadsbiblioteket. De beskriver också hur de 
saknar själva möjligheten att gå till biblioteket. För dem var det ett 
ställe dit de själva kunde välja att gå, ensamma eller med sina kamrater. 
I det nya biblioteket vill flera barn gärna ha nya medier och datorer 
med Internet.

Dessa undersökningar visar på likartat sätt att barn värdesätter att ha 
tillgång till trygga och lokalt förankrade bibliotek men också till det 
stora bibliotekets utbud. Tre studier rör biblioteksanvändning i stor-
städer och vi har inget exempel på biblioteksanvändning i mindre kom-
muner eller glesbygd. Vi kan dessvärre konstatera att neddragningar 
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inom folkbiblioteken fortsätter att drabba barnens närbibliotek, dvs. 
filialbibliotek och stadsdelsbibliotek. Sedan 1990 har antalet filialbib-
liotek stadigt minskat.  (Folkbiblioteken 2005, 2006, s. 9)

Studier av läsvanor och läspreferenser

Inledningsvis presenteras här Barnens tre bibliotek av litteraturvetarna 
Kristian Wåhlin och Maj Asplund-Carlsson (1994).  Boken är en stor 
läsvaneundersökning som genomfördes i en mindre kommun i Västs-
verige och rörde barn i åldern 9–12 år. Vi kan konstatera att alla senare 
läsvanestudier vi läst förhåller sig till dess resultat. 

Undersökningens material omfattar enkäter och intervjuer med barn, 
lärare och bibliotekarier som sammantaget gav en bred belysning av 
barnens läsning, deras favoritböcker, tillgång till litteratur mm. Resul-
tatet bekräftar att barns läsning ökar under de undersökta åren men 
myten om ”slukarbarnen” punkteras, dvs. det är bara en liten andel 
barn som ”slukar” böcker. De flesta läser regelbundet men inte dagli-
gen och en liten andel barn läser mycket litet. Det är fler flickor i under-
sökningen som läser mycket och fler pojkar som läser litet. Författarna 
undersöker också vilka böcker som var populära bland barn och var 
de fått tag i dem. Vissa författare och boktitlar slår tydligt igenom som 
favoriter men författarna vill framför allt lyfta fram den stora variatio-
nen i barnens läsning. 

266 barn ingår i undersökningen och listan över deras favoritböcker el-
ler ”bästa bok jag någonsin läst” upptar 244 olika titlar. 70% av dessa 
finns i det lokala biblioteket. Utifrån sitt material finner de att barnen 
hade tillgång till tre bibliotek, hemmabiblioteket, kompisbiblioteket 
och samhällsbiblioteket (folk- och skolbibliotek) och att bokbestånden 
i dessa skiljer sig åt. I hemmabiblioteket finns både långserieböcker 
och klassiker, föräldrars och syskons böcker och böcker barnen fått i 
present. I kompisbiblioteket finns oftast långserieböcker medan sam-
hällsbiblioteket står för bredden och variationerna i urvalet. Samtidigt 
påpekar författarna att 13 % av barnen inte kunnat eller velat svara 
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på frågorna om ”bästa bok” och de konstaterar att mer än vart tredje 
barn inte har lyckats hitta någon ”bästa bok” i samhällsbiblioteket.

Könsskillnaderna bland barnen är tydliga, flickorna föredrar kvinnliga 
författare och pojkarna manliga. Undantaget är Enid Blyton som läses 
av båda könen. Författarna beskriver barnens läsning av en del långse-
rieböcker som en sorts motkultur till en etablerad smak men de finner 
också att samhällsbiblioteket kan stå för en motkultur, nämligen mot 
”hemmens och populärfiktionsböckernas borgerligt idylliska idealkul-
tur.” (Ibid., s. 145) Boken Gummi-Tarzan av Ole Lund Kierkegaard är 
ett exempel på en bok som är mycket populär bland barnen men som 
bara finns i samhällsbiblioteket. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Barnens tre bibliotek tillförde 
en mängd kunskap om barns läsning och ställde viktiga frågor till bib-
lioteken om deras urval, inköp och policy i relation till barngruppen. 
Urvalsfrågor har alltid varit under debatt på biblioteken och Barnens 
tre bibliotek kom ut i en tid då efterfrågestyrning eller kvalitetsurval 
diskuterades i Gök-projektet (Bergqvist & Herstad 1992). Dessa frå-
gor har varit fortsatt intressanta för biblioteken vilket också avspeglar 
sig i vårt material (jfr avsnittet om långserier i kapitlet Urvalsarbete).

För att kunna göra jämförelser med resultaten i Wåhlins och Asplund-
Carlssons undersökning genomförde Brink (2000) en undersökning i 
Gävleborgs län utifrån samma enkät och frågeställningar. Brinks un-
dersökning bekräftade huvudsakligen den förra studiens resultat.

Andolf Johannesson (1997) startar sin magisteruppsats med frågan: 
Vart tog slukarbarnen vägen? I den mindre kommun som hon undersö-
ker tycktes barn i 9–12-årsåldern, enligt en bibliotekarie, ha övergivit 
biblioteket på fritiden. Kanske var de numera upptagna av nya medier 
som datorspel och video? I uppsatsen undersöks barnens läs-, biblio-
teks- och fritidsvanor, dels genom en enkät som besvaras av drygt 120 
barn, dels i gruppintervjuer med 12 barn, samt intervjuer med klass-
lärare och bibliotekarie. Barnen hade tillgång till ett integrerat folk- 
och skolbibliotek men de ekonomiska neddragningarna som beskrivs i 
föregående kapitel hade drabbat även denna kommun. Där fanns nu i 



124

hela kommunen bara en barnbibliotekarie på deltid mot fem på deltid 
några år tidigare. Biblioteket hade ingen plan för sitt lässtimulerande 
arbete. Uppsatsens resultat visade att pojkars och flickors läsvanor 
skiljde sig tydligt åt, betydligt fler flickor än pojkar tyckte om att läsa, 
och betydligt fler flickor än pojkar föredrog att läsa böcker. Alla barnen 
besökte bibliotek tillsammans med skolan men 38% gick aldrig dit på 
sin fritid. Några flickor värderade läsning högst av alla fritidsaktiviteter 
men de allra flesta barnen gjorde helst andra saker på fritiden, som att 
vara med kompisar, sporta eller spela datorspel. Flickorna var relativt 
missnöjda med bibliotekets utbud av skönlitteratur och var fjärde hade 
hittat sin bästa bok någon annanstans än på biblioteket. Uppsatsen 
bekräftar i huvudsak resultaten från Wåhlins och Asplund-Carlssons 
studie. Utifrån resultaten blir det angeläget att ställa frågor om barns 
läspreferenser och läsning i relation till ålder och kön, för att kunna 
synliggöra bibliotekets roll.

När Arnell Rickardsson och Norén (2003) undersöker tolv 9–12-åriga 
pojkars läsning är deras perspektiv att pojkarna lever i ett mediesam-
hälle där det finns mängder av andra medier än boken som vänder 
sig direkt till barn. De vill ta reda på vilken funktion läsningen fyller 
i relation till annan medieanvändning och finner att nästan alla poj-
karna gillar att läsa, antingen för att det kan vara roligt eller spän-
nande eller för att de lär sig om sånt de är intresserade av. Flera har ett 
specialintresse, som sport, historia eller djur och natur, och detta styr 
deras bokval. De läser om sina intressen i både skön- och facklittera-
tur och båda genrerna kan sägas ha ett underhållningsvärde samtidigt 
som de kan svara mot ett informationsbehov. I första hand används 
böcker och övriga medier som underhållning och avkoppling, och både 
böcker, spel och TV-program kan fungera informativt för pojkarna. I 
jämförelse med böcker tycks annan medieanvändning ha en tydligare 
social funktion – pojkarna pratar med varandra om olika TV-program 
de ser och de spelar ofta spel tillsammans. Alla medierna tycks kunna 
stimulera fantasin och ge stoff till lekar, men författarna frågar sig om 
böckerna kanske ger fler möjligheter till personlig identifikation. De 
ser inget konkurrensförhållande mellan böcker och andra medier utan 
deras resultat bekräftar det bl.a. Drotner (2001) hävdar, att barn som 
läser mycket också använder andra medier flitigt medan de som inte 
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läser inte har en lika allsidig medieanvändning. De ser också att annan 
medieanvändning kan inspirera pojkarna till läsning.

Att flickor i samma ålder läser hellre och mer än pojkar framgår av 
olika studier. Många flickor har ett stort läsintresse och läser främst 
skönlitteratur och flickorna i en uppsats av Skjöld och Strandberg 
(2001) stämmer väl med den bilden. De har tillgång till, och använder, 
alla tre biblioteken. Vanligast är att låna på folk- och skolbibliotek men 
där använder de sig sällan av bibliotekarierna för att få boktips, vilket 
också stämmer väl överens med andra studier. 

När litteraturvetaren Eva Nordlinder (2004) sammanfattar ett antal 
svenska studier av ”slukarålderns” läspreferenser (bl.a. Wåhlin & Asp-
lund Carlsson, Brink och Skjöld & Strandberg, se ovan) skriver hon att 
det som framträder tydligast över tid är variationen, barn har många 
olika favoritböcker. Hon konstaterar att detta återigen visar hur viktigt 
det är med valmöjligheter, att barnen har tillgång till välutrustade bib-
liotek med ett brett urval böcker. 

Läslust

Barnbibliotekarier talar ofta om att väcka läslust. Vilka innebörder har 
ord som läslust för de som använder dem? Sandin (2004) undersöker 
vad några barn i 9–12-årsåldern, fem flickor och tre pojkar, lägger i be-
greppet. Deras utsagor analyseras med hjälp av flowteori som utveck-
lats av psykologen Csíkszentmihályi för att utforska när och varför 
människor känner glädje och lust. Faktorer som koncentration, foku-
sering, inlevelse och förståelse uppmärksammas. Som ett resultat av 
analysen gör författaren en åtskillnad mellan läslust som villighet att 
läsa, som innebär att barnet kan tänka sig att läsa tills något roligare 
dyker upp, och läslust som vilja att läsa. Viljan att läsa kommer inifrån 
läsaren och är uttryck för ett genuint intresse. Den kan rikta sig mot att 
få läsa en viss bok men också mot läsning i allmänhet. Barnen upplevde 
det som mycket lättare att koncentrera sig på böcker de tyckte var bra. 
De uppfattade läsning i skolan som att det då var svårare att leva sig in 
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i en berättelse och författaren tolkar detta som att barnen genomskå-
dar användningen av skönlitteratur i skolan. De har uppmärksamheten 
riktad mot att klara en uppgift och kravet på prestation påverkar läs-
upplevelsen. Den fysiska läsmiljön hade också betydelse för läsupple-
velsen. Utifrån den litteratur som ingår i uppsatsen hävdar författaren 
att vuxna snarare ser barns läslust som att den ska öka barns motiva-
tion att läsa. Även Björkman (2004) som granskar artiklar om läslust 
och läsfrämjande i tidskriften Barn och Kultur finner att vuxnas syn på 
läslust kopplas till motivationen att läsa. Lusten ses som en drivkraft 
för läsinlärning och läsförmågan kopplas till barnets förmåga att klara 
sig i samhället.

Facklitteraturens funktioner

Roswall och Westerberg (2006) undersöker hur några barn i 9–11-års-
åldern (tre flickor och fem pojkar) uppfattar faktaböcker och hur de 
använder dem. I den litteratur de studerar finner författarna att vuxna 
verkar göra en tydlig åtskillnad mellan skönlitteratur och facklittera-
tur, och att vuxna ofta bara ser ett användningsområde för faktabo-
ken, nämligen när man ska lära sig något. Även barnen uppfattade att 
faktaboken har en nyttofunktion, att den är något som man ska lära 
sig ifrån. Samtidigt var deras egen läsning av faktaböcker ofta lust-
fylld och ibland läste de skönlitteratur för att få fakta. Barnen använde 
alltså både skönlitteratur och facklitteratur för att få både fakta och 
upplevelser. Deras berättelser om sin läsning visade att det inte behö-
ver vara en motsättning mellan att läsa av lust och att läsa för att få 
nyttig information och författarna tolkar detta som att det uttrycker 
barnens förtjusning i att lära sig nya saker. De frågar sig om inte bib-
liotekets indelningar och hylluppställning är begränsande och hindrar 
vuxna att se barnens olika sätt att använda böcker. Att blanda skön- 
och facklitteratur på hyllorna skulle kunna rikta uppmärksamheten på 
böckernas innehåll i stället för på egenskaper som beskriver olika sätt 
att klassificera litteratur. Även andra uppsatser uppmärksammar hur 
barn blandar skönlitteratur och facklitteratur i sin fritidsläsning (Ar-
nell Rickardsson & Norén 2003; Eriksson & Magnusson 2006). Att 
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vuxna inte ser att fackboken kan ha olika funktioner för barn bekräftas 
i intervjuundersökningar med barnbibliotekarier och lärare (Fennrup 
& Gustafsson 2000) och med skolbibliotekarier och pedagoger (Jo-
hansson & Thunberg 2005). Samtliga vuxna framhåller fackbokens 
funktion för kunskapsinhämtning.

Vuxnas litteratursyn och barns läspreferenser

Hur överensstämmer barns bokval med vuxnas litteratursyn och de 
bokval som görs i olika sammanhang för barn, som inköp till bibliotek 
eller urval för bokprat?  Kalin och Wernbro (2005) undersöker barn i 
nioårsåldern och deras läspreferenser och favoritböcker. Det visar sig 
att alla barnen hittat en favoritbok i det ”samhällsbibliotek” de har till-
gång till, dvs. bokbussen eller det lilla klassrumsbiblioteket. Barnen väl-
jer inte samma boktitlar som favoritböcker men böckerna hör hemma 
inom samma genrer. Författarna ser detta som ett argument för att barn 
behöver tillgång till mycket böcker och olika slags böcker. 

I studien ingår också att låta tre barnbibliotekarier kommentera bar-
nens bokval och reflektera över dem i relation till sin egen litteratursyn. 
Bibliotekarierna är väl bekanta med barnens favoriter, som de bedömer 
som förutsägbara val för barn i denna ålder, även om något bokval 
beskrivs som torftig litteratur och en vald fackbok som för svår för 
åldern. Bibliotekarierna skiljer sig något åt i sina krav på kvalitet och i 
beredvillighet att köpa in efter barnens önskemål. De menar att biblio-
teket har många bra böcker att välja på och att de långserieböcker som 
barnen ofta efterfrågar håller alltför låg kvalitet. En av bibliotekarierna 
framhåller samtidigt att man kan läsa en bok på olika sätt, att hennes 
läsupplevelse inte är giltig för alla läsare. Den bibliotekarie som tydli-
gast hävdar ett kvalitetsurval menar att barnbiblioteket och skolan har 
olika uppdrag. Medan skolan framför allt ska se till att barnen läser ska 
barnbiblioteket förmedla ”böcker som ger någonting” (ibid., s. 69). 

Vi har få exempel på hur föräldrar ser på barns läsning och den roll de 
spelar för barns läsutveckling. Andersson och Hansson (1997) under-
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söker hur föräldrar till barn i fjärde klass i två olika skolor förhåller sig 
till sina barns läsning och bokval. De finner att de allra flesta föräldrar 
inte lägger sig i sina barns bokval. Om de skulle ingripa skulle det vara 
om de märkte att barnen läste böcker med rasism, våld eller sex, men 
de hade inga synpunkter på om barnen läste kvalitetslitteratur eller 
triviallitteratur, ”skräp”. Föräldrarna tyckte att det viktigaste skälet till 
att barnen skulle läsa skönlitteratur var som avkoppling även om de 
såg att barnens läsning också gav andra effekter, som bättre stavning, 
ordförråd och kunskaper. 

Lässtimulerande metoder

Barnbibliotekarier lässtimulerar på olika sätt, direkt eller indirekt. 
Bokurval, bokinköp och skyltning kan ses som indirekta läsfrämjande 
metoder, bokprat och boktips i referenssamtalet är exempel på direkta 
metoder. Att barnbibliotekariens indirekta metoder kan påverka bar-
nens läsning framgår i olika uppsatser. Även om barn inte vänder sig 
direkt till bibliotekarien för att få boktips använder många barn de 
särskilda hyllor med boktips som finns på de flesta bibliotek. 

Bokprat

Bokprat har över tid använts av bibliotekarier för att stimulera till läs-
ning. Degervall (2006) vill undersöka hur bokprat genomförs idag och 
om det går att utveckla dem, med utgångspunkt i hur de upplevs av 
barn. Hon intervjuar fyra bibliotekarier och observerar dem vid tio 
olika bokpratstillfällen. Hon samtalar också med en klass sjuåringar 
före och efter ett bokprat. Observationerna visar att bibliotekarierna 
genomför bokpraten på ganska likartat sätt. Grupper med barn kom-
mer till biblioteket tillsammans med sin lärare och bibliotekarien bok-
pratar i 20–30 minuter. Därefter söker barnen efter böcker att låna 
med sig till skolan. Författaren finner att bibliotekariens engagemang 
för böckerna och förmågan att använda röst och kroppsspråk spelar 
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roll för hur barnen uppfattar bokpratet. De intervjuade barnen, och 
även de observerade barnen, uppskattade när bokpratet kombinerades 
med högläsning ur böckerna men det praktiserades inte av alla biblio-
tekarier. Biblioteksmiljöerna var sällan anpassade till bokpratets form, 
barnen som intervjuades klagade t.ex. på att de inte såg böckerna som 
visades och inte heller kunde höra allt som bibliotekarien sa. 

Författaren konstaterar att biblioteken med relativt enkla medel skulle 
kunna anpassa miljön för att stödja barnens koncentration och stimu-
lera fantasin. Hon påpekar också att bibliotekarierna inte alltid etable-
rar en kontakt med barnen genom ett personligt tilltal eller inbjuder 
dem att delta i ett samtal om böcker och läsupplevelser. Ingen av bib-
liotekarierna gör heller någon återkoppling för att utvärdera hur bok-
pratet uppfattades av barnen. Bibliotekarierna säger att de använder 
barnens och lärarnas reaktioner som en form av utvärdering men ingen 
av de intervjuade bibliotekarierna dokumenterade detta. Böckerna som 
presenterades i bokpraten fanns sällan i flera exemplar, vilket innebar 
att även om flera barn skulle vilja låna en presenterad bok så måste de 
koncentrera sig på att hitta någon annan bok att låna med sig, eftersom 
detta är ett syfte med besöket på biblioteket. Att tiden i samband med 
bokprat är en kritisk faktor för både bibliotekarier och barn framkom-
mer på olika sätt. En stor del av bibliotekariernas inläsning av barnlit-
teratur sker t.ex. fortfarande på deras fritid. Tiden för barnen att välja 
böcker efter bokpratet var för kort för att bibliotekarien skulle hinna 
hjälpa alla och barnen pressades att skynda sig. En av bibliotekarierna 
kortade bokpratet till femton minuter eftersom hon såg som sin vikti-
gaste uppgift att hjälpa barnen att hitta böcker.

Malmin och Söderholm (2000) uppmärksammade samma problematik 
med för få exemplar av bokpratsböckerna. Mellanstadiebarnen i deras 
studie deltog i bokprat på folkbibliotek och flera av dem ville låna de 
böcker som bibliotekarien bokpratade om. De få exemplar som fanns 
fick lottas ut bland barnen. När författarna träffar barnen igen, några 
veckor efter bokpratet, är det bara ett fåtal barn som börjat läsa böck-
erna de lånade. Denna uppsats uppmärksammar barnens hela läsmiljö, 
i hemmet och framför allt i skolan. Barnen får inte regelbunden, ostörd 
tid för tyst läsning i skolan och författarna konstaterar att utan lästid 
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får bokpratet bara betydelse för de barn som har läsning som sitt fri-
tidsintresse. Författarna finner att samspelet med skolan är avgörande 
för om folkbibliotekets insatser ska vara verkningsfulla. Att bokprat 
fungerar bra som läsfrämjande metod för dem som gillar att läsa men 
inte som lässtimulans för dem som inte gillar att läsa hävdas också av 
Johansson och Warén (2005, s. 60).

Boksamtal

Boksamtal förekommer dagligen när barnbibliotekarien samtalar med 
barn om deras läsupplevelser. Boksamtal tillsammans med en barn-
grupp beskrivs däremot sällan i litteraturen utifrån barnbibliotekariens 
perspektiv. Kristina Widell skriver i Hissa segel och bygga vindskydd 
(2005) om hur hon utvecklat en enkel form av boksamtal tillsammans 
med barn i fem förskoleklasser, inom ramen för arbetet med Bokjuryn. 
(Jfr kap. 5) Syftet var att få veta hur barnen uppfattar de 25 nomine-
rade bilderböckerna. Hon genomför lässtunderna på samma sätt varje 
vecka – föregående veckas bilderböcker visas fram och man samtalar 
kring dem utifrån Aidan Chambers modell för boksamtal. Därefter lä-
ser bibliotekarien tre nya bilderböcker. När barnen röstar fram sina 
bästa bilderböcker väljer de titlar som handlar om relationer, om att 
bli övergiven och om sorg. Deras val överensstämmer inte med det 
nationella resultatet och Widells reflexion är att boksamtalen fördjupat 
läsupplevelsen genom att barnen kunnat bearbeta sina känslor. 

Boksamtal i skolan brukar bygga på att eleverna läst en och samma 
boktitel, vilket förutsätter tillgång till många exemplar och att eleverna 
blir klara med läsningen ungefär samtidigt. Men boksamtal kan natur-
ligtvis bygga på en gemensam upplevelse av en berättelse som någon 
läser högt för en grupp barn. Ullström (2005) argumenterar för högläs-
ning, särskilt i grupper med många läsovana barn, och för återkom-
mande högläsningstillfällen på biblioteket. Hon beskriver också hur 
det kan vara att leda boksamtal på litteraturläger, dit läsintresserade 
barn och ungdomar söker sig. Utmaningen kan vara att ta deltagarnas 
skiftande läspreferenser som utgångspunkt för ett fördjupat samtal om 
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litteratur och genrer (ibid., s. 160). En ny möjlighet för samtal erbju-
der det virtuella barnbiblioteket. Där finns möjlighet för barn att tipsa 
varandra om böcker och att chatta om böcker. Björnberg och Fransson 
(1998) prövade bokchat som lässtimulerande metod redan 1998, i en 
årskurs 9. Eleverna var entusiastiska, framför allt över att de lärt sig 
göra hemsidor och använda Internet. Att entusiasmen kunde ge positiv 
effekt på läsning ansåg både lärare och elever (ibid., s. 60). 

Lässtimulerande metoder för ”läsovilliga” barn

Har barnbibliotekarier uppmärksamheten riktad mot lässvaga barn i 
sitt lässtimulerande arbete? Eriksson och Magnusson (2006) vill i sin 
magisteruppsats undersöka hur bibliotekarier på folkbibliotek ser på 
läsovilliga barn och ungdomar och vilka läsfrämjande metoder de an-
vänder, men när de söker informanter finner de att folkbiblioteken säl-
lan riktar sig specifikt mot denna grupp (ibid., s.14). Deras material 
kom att bestå av intervjuer med sju bibliotekarier som arbetade på 
både folk- och skolbibliotek. Alla, även barnbibliotekarierna, möter 
de läsovilliga barnen i skolsammanhang och menar att samarbete med 
lärare är viktigt. Samtliga anser att det finns många sätt att inspirera till 
läsning, som genom högläsning, ljudböcker och andra medier. Samtal 
i grupper där läsovilliga barn inspireras av andra barns läsupplevelser 
framhävs som en bra metod. Att medverka i dramatiseringen av en bok 
kan ge barnet en ingång och en personlig relation till berättelsen. Bibli-
otekarierna ser sin egen roll som att de vill representera en lustbetonad 
läsning och menar att de, till skillnad från lärare och speciallärare, har 
en kravlös roll i förhållande till barnet. 

Ingen av bibliotekarierna i denna undersökning bokpratar om facklit-
teratur eller inkluderar den i det läsfrämjande arbetet (ibid., s. 56). 
Törnfeldt (1993, 1994), som under två år arbetar i ett projekt med 
lässvaga barn i fyra skolor finner att barnen behöver ett mycket brett 
urval böcker att välja från. Facklitteratur, bilderböcker och långserie-
böcker kan gärna ingå i urvalet. Törnfeldt samarbetade nära med bar-
nens lärare. Hon prövade tre olika metoder, där det ena byggde på att 
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barnen i små grupper högläste för varandra och sedan samtalade om 
innehållet utifrån förberedda frågor. Den andra metoden innebar att 
bibliotekarien bokpratade för små grupper av barn och därefter läste 
barnen tyst för sig själva. Efter några träffar intervjuade bibliotekarien 
varje barn och fick en återkoppling på bokpratet och en förståelse för 
hur barnet uppfattade sin läsning. Den tredje metoden syftade till att 
lära barnen bokprata för andra barn. Bibliotekarien ordnade kurser 
i bokprat, barnen förberedde sig och genomförde sen bokprat inför 
yngre elever. Alla metoderna fungerade väl och barnens självförtroende 
som läsare växte. Törnfeldt anser att ett nära samarbete med lärarna, 
och deras engagemang i projektet, var avgörande för utfallet. 

Reflexioner kring läsning och lässtimulans

Flera av de granskade studierna visar att barn gärna väljer böcker från 
olika avdelningar i biblioteket för sin frivilliga läsning och att de gärna 
väljer facklitteratur för upplevelseläsning, men vårt intryck efter att ha 
läst många studier om bokprat är att barnbibliotekarier främst tycks 
välja böcker för bokprat från barnavdelningens hyllor för skönlitte-
ratur. Varför de gör dessa val framgår sällan eftersom det inte varit 
huvudfokus i uppsatserna.

I studierna saknar vi en nära dialog mellan bibliotekarier och pedagoger, 
både om syftet med bokpraten och om bokpratens utfall – dokumenta-
tion och utvärderingar av bokpratens effekt saknas. Vi kan inte heller 
se att bibliotekarierna får återkoppling på sina insatser. Andra faktorer 
som uppmärksammas i studierna som avgörande för att bokprat ska 
leda till läsning är att barnen garanteras lästid i skolan och att tillräck-
lig tid avsätts i samband med bokpratet så att varje elev hittar ”en bra 
bok”. Flera studier visar hur barnbibliotekarier i nära samarbete med 
en lärare och med gemensamma och tydliga mål har nått stor fram-
gång med sina läsfrämjande insatser. Vi vill peka på långvariga projekt 
som det Maria Törnfeldt (ibid.) utvecklade med lässvaga barn och Lis-
beth Lindvalls samarbete med läraren Birgitta Alleklev (2000, 2003) i 
projektet Listiga räven i Rinkeby. Samtidigt vill vi uppmärksamma ett 
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mer avgränsat läsprojekt som det som barnbibliotekarien Anita Widell 
drivit tillsammans med lärare i årskurs 3 som också hade ett tydligt 
mål och tydliga samarbetsformer (Widell 2006). I dessa projekt arbetar 
bibliotekarien nära barnen och lär känna deras läspreferenser. 

Vårt material ger inte många exempel på hur barnbibliotekarier arbetar 
med barns nöjesläsning men det betyder inte att det inte pågår sådan. 
Av projektansökningar till Kulturrådet och vid sökningar på Internet 
framgår att flera bibliotek startat bokklubbar som vänder sig till barn 
och ungdomar på deras fritid (ex. Borås, Kungälv, Värnamo). 

På barnbiblioteken på Internet, Barnens bibliotek och Barnens Polar-
bibliotek, kommunicerar barn kring fritidens läsning och skrivande. 
Skrivarläger för barn och unga har länge arrangerats av biblioteken (Jfr 
Jag trodde inte att jag kunde 1993; Lindell 1998). Ett intressant projekt 
som Unga skrivare i Barentsregionen (2006) har pågått med skrivarlä-
ger för finska norska, ryska och svenska ungdomar i mer än tio år. 

Barn, ungdomar och elektroniska spel

Vilken roll och betydelse har elektroniska spel för barn och ungdomar 
på bibliotek? Kommer de till biblioteket bara för spelens skull eller gör 
de andra saker också? Är spelen ett hot mot boken på biblioteket?

 Fogelberg (2000) funderade över datorspelens roll och gjorde en studie 
bland 120 barn och ungdomar, i åldrarna mellan 3 och 20 år, på två 
bibliotek. Undersökningen visade att både barn och ungdomar lockas 
till biblioteket av datorerna. Pojkar och flickor föredrar olika spel, poj-
karna spelar bil- och flygspel medan många flickor använder spel som 
anknyter till populära barnboksfigurer som Nicke Nyfiken och Pippi 
Långstrump. Backpacker, liksom spelet om Pettson och Findus gillar 
både pojkar och flickor. De flesta barnen har tillgång till datorer på 
andra ställen än biblioteket, även om tillgång är ett relativt begrepp. 
Datoranvändningen i skolan är strikt reglerad och i hemmet kanske 
man ska samsas med syskon om datorn. Många barn kommer till bib-
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lioteket dagligen eller flera gånger i veckan och de allra flesta lånar 
böcker eller andra medier i samband med besöket. Vilken roll och bety-
delse har elektroniska spel för flickor respektive pojkar? Alkebradt och 
Mörtberg (2006) genomför sex fokusgruppintervjuer med ett trettiotal 
flickor i åldern 12–14 år på tre olika skolor. Som teoretisk ram har de 
ett utvecklings- och genusteoretiskt perspektiv. 

Flickorna har tillgång till dator och spel hemma. De sitter gärna och 
relativt ofta vid datorn men det är framför allt för att chatta, de spe-
lar inte särskilt mycket. Det beror dels på att det inte finns så många 
spel som tilltalar dem men det beror också på att de hellre umgås med 
kompisar. När de spelar är det mest som tidsfördriv och de spelar oftast 
ensamma. Flickornas absoluta favoritspel är The Sims, andra favori-
ter är Backpacker och Harry Potter. Flickorna anser att flickors och 
pojkars spelande skiljer sig mycket åt. Några av dem berättar att de 
spelar våldsamma spel som Soul Calibur och GTA (Grand Theft Auto) 
tillsammans med äldre bröder för att det är roligt att vinna över dem. 
Pojkarna spelar online på ett internetcafé men om flickorna går dit är 
det inte för att spela utan för att kolla på killar. De flesta känner inte 
till att man kan låna spel på bibliotek men tycker att det är bra om det 
finns och att biblioteken ska tänka på olika åldrar och smaker, och vara 
noga med att inte små barn får låna våldsamma spel. Några flickor 
tycker att bibliotek bara ska ha böcker och några går bara till bibliote-
ket med skolan, de är likgiltiga för frågan.

Pojkar i 14–15-årsåldern är målgrupp i en undersökning om dator-
spel som genomfördes 2001 på en skola (Svensson 2002). En enkät 
besvarades av 89 pojkar och författaren ville undersöka om det fanns 
något i pojkarnas svar som skulle kunna motivera biblioteken att låna 
ut datorspel. Hon finner att pojkarna har stor erfarenhet av datorspel 
och de flesta, 66%, spelar dagligen eller några gånger per vecka. De 
flesta spelar både ensamma och med kamrater. Nästan hälften skulle 
inte kunna tänka sig att låna spel på bibliotek, de misstror bibliotekens 
förmåga att hålla ett bra urval spel. Men var fjärde skulle besöka bib-
lioteket oftare om det fanns spel. Med hänvisning till Folkbiblioteksut-
redningen (1994) där det hävdas att biblioteken har ett ansvar att vara 
öppet för förändringar på medieområdet argumenterar författaren för 
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datorspel på bibliotek. Författaren menar att film, musik och böcker 
idag har sin självklara plats på bibliotek och att datorspelen kan ses 
som en kombination av alla tre. 

Barns delaktighet

Barnkonventionens barnsyn innebär att barn ses som aktörer i samhäl-
let och som kompetenta att delta i och ta ansvar för angelägenheter 
som rör dem själva. Kommunerna – och biblioteken – har kommit mer 
eller mindre långt med att planera och genomföra barns delaktighet. 
Lindkvist och Melin (2003) undersöker i sin magisteruppsats några 
svenska bibliotek som prövat att göra barn delaktiga i medieinköp. 
Inom projektet Hissa segel och bygga vindskydd finns exempel på pro-
jekt med andra syften. Bofeldt och Jandér (2005) skriver om ett projekt 
med biblioteksråd på Karlskoga bibliotek som inte bara handlat om 
medieval utan också om aktiviteter för andra barn som planerats och 
genomförts av barn och bibliotekarier gemensamt. 

I Danmark drevs ett tvåårigt nationellt medbestämmandeprojekt med 
tio inblandade bibliotek som involverade barn och unga i åldrarna 
9–18 år. Projekten hade olika syften, flera handlade om delaktighet i 
medieurval, andra om att planera och inreda bibliotek, att starta bok-
klubb, att utforma regler för verksamheten. Efter projekttidens slut 
fortsatte de flesta biblioteken med att förankra medbestämmande som 
en naturlig del av bibliotekets arbete. En viktig erfarenhet var att hela 
personalgruppen måste stå bakom idén om medbestämmande och vara 
delaktig i diskussionerna om mål och medel. En annan viktig erfaren-
het var att barn och unga är bra på att representera andra barn och att 
ta medansvar för beslut och genomförande. Utvärderaren skriver att 
det inte finns några patenterade recept på hur man sätter igång, etable-
rar och utvecklar medbestämmandeprojekt, eftersom barn- och ung-
domskulturerna ständigt förändras, men att projektet givit en mängd 
användbara idéer och metoder. (Kjær-Olesen 1998)
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Kapitel 8 Ungdomar och bibliotek

Ungdomar och bibliotek har aldrig ”gått i takt”.  Medan barnverksam-
het tidigt blev en viktig angelägenhet för folkbiblioteken blev ansvaret 
för ungdomarna hängande mellan barnavdelningen och vuxenavdel-
ningen som ett till synes evigt problem. En undersökning på 70-talet 
(Forsén et al 1977) visade att det bara fanns tre bibliotekarier i landet 
med särskilt ansvar för tonåringar och en debattbok kring ämnet fick 
titeln Har biblioteket glömt tonåringarna? (1979). I en magisterupp-
sats nästan tjugo år senare granskar författarna tre folkbibliotek, och 
skriver: 

Vi tycker inte att man på något av de tre biblioteken kan tala om en 
barn- och ungdomsavdelning. Barnavdelningen tycks alltid prioriteras, 
vilket inte bara gäller lokalerna utan även tjänsterna och aktiviteter-
na. Detta är inte något som enbart gäller de tre bibliotek som ingår i 
vår undersökning, tvärtom tror vi att förhållandena på dessa biblio-
tek är rätt typiska. Man satsar helt enkelt halvhjärtat på ungdomarna. 
(Bengtsson & Hermansson 1996, s. 28)

Deras funderingar om bibliotekens satsningar, dvs. att måldokumen-
tens retorik inte avspeglas i bibliotekens praktik, bekräftas i flera andra 
uppsatser. När Backlund och Nilsson (2006) undersöker vilka mål-
grupper sex skånska bibliotek själva anser att de inte satsar tillräckligt 
mycket på, nämner tre av biblioteken tonåringar. Men i litteraturen 
har vi också funnit många exempel på förändring och framåtsyftande 
arbete. 

I detta kapitel granskar vi vad som skrivits om ungdomar och bibliotek 
under perioden. Inledningsvis diskuteras synen på ungdomar. Därefter 
redovisas studier av ungdomars biblioteks- och läsvanor och bibliote-
kens läsfrämjande arbete. Kapitlets senare del redogör för olika projekt 
på bibliotek, för och med ungdomar. 
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Bilden av ungdomar i bibliotekstidskrifter

Hur ser biblioteket på ungdomar? I sin magisteruppsats Vad sägs om 
användare? analyserar  Hedemark och Hedman (2002) utsagor om an-
vändare som de funnit i tre svenska bibliotekstidskrifter under åren 
1999–2002. Deras granskning gäller alla användare på bibliotek. Ung-
domar är en kategori som beskrivs som störande och som associeras 
med negativt laddade ord som exempelvis högljudda och stökiga. In-
ternetanvändning nämns ofta i samband med gruppen. 

I en senare magisteruppsats, Skämtlekar och Elvis Presleyskivor – ett 
sätt att få kontakt med ungdomar (Danielsson & Degerth 2005) under-
söks hur ungdomsgruppen beskrivits i artiklar i Biblioteksbladet mel-
lan åren 1916 och 2005. Författarna identifierar fyra olika diskurser, 
eller sätt att tala om ungdomar. Dessa diskurser, som avlöser varandra 
över tid, benämns ”den fostrande”, ”den nymodiga”, ”den uppsökan-
de” och ”unga vuxna”. 

I den första tar biblioteken på sig en fostrande roll gentemot ungdo-
marna, de ska anpassa sig efter biblioteket. I den nymodiga diskursen 
försöker i stället biblioteket anpassa sig efter ungdomarnas intressen 
och önskningar medan den uppsökande diskursen har fokus på att nå 
ungdomar som inte använder bibliotek. Inom unga vuxna-diskursen, 
slutligen, ser författarna två motstridiga tendenser där den ena står för 
mer traditionell biblioteksverksamhet medan den andra förespråkar 
kringverksamheter som att biblioteket ska förmedla information från 
olika myndigheter. Men gemensamt för hela denna diskurs är att här 
finns en acceptans av ungdomar, en större förståelse. Här används inte 
heller så många värdeomdömen om gruppen. 

De här diskurserna framträder under olika tider, som tydliga tendenser, 
men naturligtvis kan olika sätt att se på ungdomar också finnas under 
en och samma tidsperiod. Enligt författarna är den fostrande diskur-
sen tydlig fram till runt 1950 då det sker ett brott och den nymodiga 
diskursen blir synlig. Sedan sker ett nytt brott under år 1967 då den 
uppsökande diskursen tar över. Mellan åren 1988 och 1995 diskuteras 
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ungdomar inte alls i Biblioteksbladet (!). Därefter börjar unga vuxna-
diskursen bli synlig. Ungdomar definieras på olika sätt. I de tidiga ar-
tiklarna i Biblioteksbladet omtalas barn och ungdomar så gott som 
alltid tillsammans och ungdomstiden definieras som att den infaller i 
åldersspannet mellan 10 och 20 år. I unga vuxna-diskursen är ålders-
spannet 16–25 år. Författarna reflekterar över vilka konsekvenser det 
kan få att biblioteken riktar verksamheten mot äldre ungdomar och 
ser en risk i att de yngre tonåringarna glöms bort. Återkommande i 
materialet är ett krav på bibliotekarierna att skaffa sig kunskaper om 
ungdomar och deras skilda kulturer, det räcker inte för en bibliotekarie 
att erinra sig sin egen ungdom. Författarnas intryck blir att problem i 
relationen mellan ungdomar och bibliotek aldrig tycks försvinna, att 
det bara är problemens art som förändras. (Ibid., s. 71f)

Relationer mellan ungdomar och bibliotek

Frågan om relationer mellan ungdomar och bibliotek har behandlats i 
flera magisteruppsatser där bibliotekarier intervjuats om ungdomar och 
ungdomar om sin syn på bibliotek (Bengtsson & Hermansson 1996; 
Ottosson 1996; Spejare 1998; Fogelberg Carlsson 1999; Dahlström 
2000; Åberg 2000; Carlén 2003; Dahlkvist 2003). Utgångspunkten är 
ofta en undran: ”Varför är inte en ungdomsverksamhet på bibliotek 
lika självklar som en verksamhet för de yngre barnen eller de vuxna?”  
(Spejare 1998, s.12) Spejare intervjuar bibliotekarier och finner två 
tydligt åtskilda synsätt: några anser att bibliotek är till för alla, inga 
grupper ska särbehandlas, ungdomar kan finna något som intresserar 
dem i bibliotekets hela utbud. Andra menar att biblioteket fungerar för 
ungdomars skolarbete men om man vill att biblioteket ska betyda något 
mer för ungdomar så behövs särskilda insatser. En tredje grupp intar 
en mellanställning – de har försökt locka ungdomar till biblioteket men 
känner att de kört fast och vet inte hur de ska komma vidare. Åberg 
(2000) intervjuade bibliotekarier och ungdomar (14–19 år) i Växjö när 
ett nytt huvudbibliotek planerades. Bibliotekschefen skulle kunna sä-
gas höra till Spejares första grupp – biblioteket är till för alla – medan 
flera av ungdomarna ansåg att det vore bra med en särskild ungdoms-
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avdelning, särskilt för yngre ungdomar. Många ungdomar uppfattar 
också att de på biblioteket blir sedda som grupp, inte som individer 
och ser ofta sin egen kultur som annorlunda än det biblioteket står för 
(Ottosson 1996; Dahlström 2000; Åberg 2000). Bland bibliotekarier 
finns en förväntan på ungdomar, att de ska uppföra sig som biblioteks-
användare i någon sorts traditionell mening. ”Högljudda” och ”stö-
kiga” ungdomar (Hedemark & Hedman 2002) stämmer inte med den 
traditionella bilden av biblioteksbesökare. Dahlström intervjuar både 
bibliotekarier och ungdomar på ett bibliotek som är integrerat med en 
fritidsgård och ligger i en förort med många invandrare. I en uppsats 
uttrycker en bibliotekarie sin syn på ungdomarna:

Står och tjatar och pratar och tjafsar. Sitter i grupper. Man kan inte 
säga att de sitter och läser. (Dahlström 2000, s. 51) 

De flesta av ungdomarna har invandrarbakgrund och de lånar böcker 
på sitt modersmål men berättar också om andra läspreferenser. Flera 
säger att läsningen spelar stor roll för deras språkutveckling: 

… det är böckerna som har lärt mig att prata så här, som har gjort att 
jag pratar rätt bra nu. (Dahlström 2000, s. 45)

I Dahlkvists (2003) uppsats påpekar några bibliotekarier just hur vik-
tigt det är i arbetet med ungdomar att se dem som individer. De arbetar 
alla på relativt nybyggda huvudbibliotek och författaren vill undersöka 
hur bibliotekariers synsätt på ungdomar och kunskaper om dem visar 
sig i utformningen av biblioteken och verksamheten. Hon ser att deras 
kunskap om ungdomar både innefattar kunskap om ungdomskultur 
och om ungdomarnas situation i lokalsamhället. Bibliotekarierna såg 
litteratur och läsning som sina viktigaste arbetsuppgifter gentemot ung-
domar vilket också märktes i inriktningen på deras arbete. De menade 
att man måste ha intresse för ungdomar och deras behov och bemöta 
dem med respekt men flera upplevde ungdomar som problem när de 
kom i grupper till biblioteket och bredde ut sig runt datorerna. 

Den konflikt som Hedemark och Hedman (2002) fann när de granska-
de artiklar i bibliotekstidskrifter finner vi också i magisteruppsatserna. 
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Konflikten syns inte när ungdomar använder biblioteket för studier, 
för att låna och läsa, men däremot när de använder biblioteket för att 
träffas och prata, och i samband med datoranvändning. Vi ska nu se 
närmare på hur ungdomar använder bibliotek. Detta är naturligtvis 
beroende av en mängd olika orsaker som har att göra både med ung-
domars individuella situation och önskningar och med utbud, tillgäng-
lighet och service på det aktuella biblioteket. Vilka mönster kan vi se i 
ungdomars biblioteksanvändning?

Ungdomars biblioteksvanor

Unga människor och studerande är enligt Kulturbarometern 2002 
(2003), de flitigaste biblioteksbesökarna. I åldersgruppen 9–14 år har 
8 av 10 flickor och fler än 7 av 10 pojkar besökt bibliotek de senaste 
fyra veckorna. I åldersgruppen 15-24 år är motsvarande siffror knappt 
7 av 10 respektive 5 av 10. Över tid har användningen av bibliotek 
förändrats så att lån av böcker minskar till förmån för andra medier 
och erbjudanden, i båda åldersgrupperna. Ingen annan åldersgrupp an-
vänder och lånar ”nya medier” (här datorer, musik och video) lika ofta 
på bibliotek som barn och unga i åldrarna 9–24 år. Ingen säkerställd 
skillnad finns i användningen mellan pojkar och flickor och för båda 
åldersgrupperna gäller att de i första hand hämtar sin läsning på olika 
bibliotek. Det finns vissa regionala skillnader – i storstadsområdena 
finns fler läsare än i övriga landet men det är mindre vanligt att låna 
böcker på bibliotek i Stockholm än i övriga landet, enligt Kulturbaro-
metern.

1998 genomfördes en stor kulturvaneundersökning i skolor i Stor-
stockholm och drygt 8000 högstadie- och gymnasieungdomar besva-
rade en enkät om biblioteksvanor. En analys av resultatet görs i en 
rapport från Socialhögskolan (Elofsson 2004). 6 av 10 pojkar och 7 av 
10 flickor har besökt något bibliotek de senaste fyra veckorna, siffror 
som ligger nära de som Kulturbarometern rapporterar. Enkäten ställde 
också frågor om hur ungdomarna uppfattade bibliotekens värde och 
vad de tycker är viktigt med bibliotek. Här är det bibliotekens tradi-
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tionella verksamheter som värderas högst: att kunna låna, lära, läsa, få 
nya idéer och tips om nya böcker. Därefter kommer tillgång till andra 
medier som video, musik och datorer. Först därefter rankas tidningar 
och tidskrifter och sist utåtriktad verksamhet med författarbesök och 
andra program. Vilket bemötande man får har stor betydelse för ung-
domarna men biblioteket fyller inte någon viktig roll som mötesplats.

Elofsson frågar sig varför det är bibliotekens traditionella verksamheter 
som värderas högst. Kanske har ungdomar inte tilltro till bibliotekens 
förmåga att hålla ett bra urval av medier som film, musik och datorer? 
När det gäller bokurval har biblioteken ett mycket större utbud och 
har snarare närmat sig användarnas smak och önskningar. Resultatet 
visade inget samband mellan hur ungdomar värderade bibliotek och 
hur ofta de besökte bibliotek. Elofsson ser ett visst samband mellan 
ungdomarnas sociala bakgrund och hur de värderar bibliotek men 
betydligt starkare är sambandet med deras föräldrars inställning, hur 
de uppmuntrar till ”kultur”. En annan tydlig faktor är invandrarbak-
grund. Elever som är första eller andra generationens invandrare vär-
derar biblioteksverksamheter högre än elever med svensk bakgrund, 
och de besöker också bibliotek betydligt oftare (ibid., s. 29).

En enkätundersökning vid två högstadieskolor i Uppsala visade liknan-
de resultat i fråga om vad ungdomar vill ha på bibliotek. Ungdomarna 
ville ha tillgång till ett bra bokbestånd, de besökte biblioteken i första 
hand för att låna böcker men använde också datorer och Internet. En 
fördjupad analys visade att storläsande ungdomar besökte bibliotek 
oftast, och då framför allt för att låna böcker, men de använde sällan 
bibliotekets datorer och Internet. Pojkar som läste sällan använde däre-
mot bibliotekets datorer och Internet och läste tidningar och tidskrifter. 
Författaren konstaterar därmed att biblioteket fyller en funktion även 
för dem som inte läser så ofta eller är flitiga besökare. (Lundberg-Wi-
dén 1999) Liknande resultat visar Nilsson och Svensson (2005). De 
undersöker attityder till läsning hos pojkar i yngre tonåren. När pojkar 
som är ointresserade av läsning besöker biblioteket är det för att titta i 
tidningar, använda datorer och träffa kompisar. Ekman och Ekstrand 
(2005) genomförde en enkätstudie på två högstadieskolor i en mindre 
och en större stad, och frågade ungdomar i årskurs 9 om deras biblio-
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teksvanor och syn på bibliotek. Nästan var fjärde svarar att de går till 
biblioteket ”en gång per år” eller ”aldrig”. Att böcker och datorer är 
viktigast på bibliotek anser båda könen. Flickor och pojkar värderar 
bibliotekets tjänster ganska lika, med det undantaget att flickorna vär-
derar böcker betydligt högre än pojkar och omvänt när det gäller film 
som pojkar värderar betydligt högre än flickor (ibid., s. 36). 

I samtliga hittills nämnda undersökningar om biblioteksvanor har 
urvalet av ungdomar gjorts på skolor. När Carlén (2003) undersöker 
högstadieflickors biblioteksvanor söker hon upp dem på biblioteket. 
De flesta av de 40 flickorna i undersökningen är i 13–14-årsåldern. De 
besöker biblioteket regelbundet, främst för att låna skönlitteratur och 
de flesta skulle gå ännu oftare om de hade tid. Ofta går några kompisar 
tillsammans och helst till barn- och ungdomsavdelningen där de trivs 
och känner sig väl bemötta. Flickorna känner dåligt till bibliotekets 
utbud av andra medier än böcker. Intervjuer med bibliotekarier visar 
att detta bibliotek inte gör några särskilda satsningar eller marknadsför 
sig mot åldersgruppen som flickorna ingår i. 

Larsson och Lindstedt (2003) undersöker vilka informationsbehov 
flickor i samma ålder säger sig ha. När de intervjuas säger flickorna 
att de kan känna behov av information om fr.a. skolan, samhället och 
framtiden, och att de föredrar andra människor som informationskäl-
lor. När flickorna besvarar frågorna skriftligt nämner de också infor-
mationsbehov om ämnen som utseende, kärlek och mensproblem, och 
då föredrar de att få information genom böcker och tidskrifter. Det 
var inte vanligt att flickorna sökte information på bibliotek. Att hitta 
skönlitteratur på bibliotek kände de sig förtrogna med men de var kri-
tiska till SAB-systemet och bibliotekets hylluppställning. Författarna 
drar slutsatsen att biblioteken skulle kunna underlätta användningen 
genom tydlig skyltning och genom enklare och tydligare uppställnings-
system, och att biblioteken också bör tänka på hur och var material 
placeras. 

Det kan vara känsligt att visa andra besökare vilken information man 
söker (ibid., s. 59). Detta är en viktig aspekt för de bi- och homosexu-
ella personer som intervjuas i en uppsats av Edeholt (2001). När de in-
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tervjuas är de mellan 20 och 40 år men de berättar om hur de upplevde 
ungdomstiden och att komma ut som homosexuell, om hur de skaffade 
sig information och bibliotekets roll i detta. Bland de intervjuade fanns 
en stor hunger efter information och efter att få läsa beskrivningar av 
homosexualitet men flera exempel ges på hur svårt många haft att hit-
ta både fack- och skönlitteratur. Att använda datorer i det offentliga 
rummet har upplevts som känsligt och integritetskränkande, liksom 
att låna böcker öppet vid en disk eller att ställa frågor till en bibliote-
karie i informationsdisken. För alla intervjuade har skönlitterära be-
skrivningar och filmer haft särskilt stor betydelse då de ger möjlighet 
till identifikation. Att biblioteken, både skol- och folkbibliotek, verkar 
för att tillgängliggöra information och litteratur och att man gör det 
på ett sådant sätt att ungdomars integritet och anonymitet tillgodoses 
är därför viktigt. Att integrera beskrivningar av homosexuell kärlek 
i bokprat, ämnesguider och boklistor, att inkludera homosexualitet i 
temautställningar och länka till bra hemsidor samt att bli bemött med 
empati och kunskap är, enligt Edeholt, exempel på vad bibliotek skulle 
kunna göra för att underlätta för homosexuella ungdomar. Vi har inte 
funnit någon mer svensk studie som behandlar ämnet men däremot fle-
ra engelskspråkiga. Två exempel är Paulette M. Rothbauer (2004) som 
i sin avhandling skriver om unga lesbiska kvinnors läsning och Ann 
Curry (2005), professor vid ett kanadensiskt universitet, som redogör 
för en ”dold referensundersökning”. Studien undersöker bemötandet 
av en ung kvinna som fick ställa en HBT-relaterad fråga vid informa-
tionsdisken på tjugo folkbibliotek

En norsk studie som vi inte funnit någon svensk motsvarighet är Fritt 
valg-prosjektet (2004) som kommit till på initiativ av folkbiblioteken 
i Norges fyra största städer, Bergen, Oslo, Stavanger och Trondheim, 
och bygger på analyser av deras ”vanliga” statistik. Utgångspunkten 
var en mediebild av ungdomar som slutar läsa, en bild som inte stämde 
med bibliotekens egna erfarenheter. Biblioteket i Bergen hade under 
flera år kunnat visa att äldre tonåringar och unga vuxna var deras mest 
aktiva användargrupp. För att få kunskap om vad barn och unga i 
åldern 11–17 år lånar på bibliotek på sitt eget lånekort, dvs. på eget 
initiativ, genomfördes en kvantitativ studie. Fyra landsortskommu-
ner knöts till projektet för att man skulle kunna jämföra skillnader i 
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användning mellan större bibliotek med ett brett utbud och bibliotek 
med ett mindre utbud. Annan biblioteksanvändning ingår inte i under-
sökningen men att många, särskilt pojkar, använder bibliotek utan att 
låna är väl känt. Resultaten visade att nästan alla ungdomar använder 
bibliotek men att bara ca hälften lånar med material hem. De stora 
städernas bibliotek är attraktiva för de äldsta ungdomarna medan de 
mindre biblioteken framför allt attraherar de yngre. Mediebilden av 
ungdomar som slutar läsa visade sig stämma dåligt men lånen speglar 
stora variationer i ungas intressen, både ämnesmässigt och genremäs-
sigt. De unga lånade allt, från småbarnsböcker till avancerad facklit-
teratur för vuxna. Ungdomslitteratur utgjorde bara 10% av lånen. De 
yngsta, 11–13-åringarna, lånade mycket vuxenlitteratur. Bredden i ut-
budet utnyttjas av storstädernas unga och andra medier än böcker är 
viktiga, särskilt för pojkar. Totalbilden ger intrycket att just bredden 
och det fria valet både av facklitteratur och skönlitteratur och andra 
medier utnyttjas av de flesta.

Rapporten visar att det är stora skillnader mellan biblioteksanvänd-
ningen, både mellan de fyra större städerna och i jämförelsen med de 
mindre orterna. När Oslo skiljer ut sig genom att en betydligt mindre 
andel pojkar använder mediesamlingen till hemlån kan detta ha att 
göra med att Oslo har mycket mindre bestånd av nya medier än de an-
dra tre. Man uppmärksammar att ungdomsböcker utgör en liten del av 
pojkarnas totala lån av skönlitteratur men konstaterar också att aktiv 
förmedling spelar roll – fingranskning av utlån visar att flera böcker 
som är bland de mest utlånade knappast skulle ha nått läsarna om de 
inte förmedlats av kunniga bibliotekarier. Intressant är att huruvida 
biblioteken satsade på triviallitteratur eller ej inte var avgörande för 
om man kunde rekrytera eller hålla kvar ungdomar. En invändning 
mot rapporten är att man använder ungdomarnas lån för att göra ut-
talanden om deras läspreferenser. Att ungdomar lånar vissa media be-
visar varken att de lånar till sig själva eller att de faktiskt läser det de 
lånar – men däremot är detta en intressant studie av vad ungdomar lå-
nar på bibliotek! Undersökningen ger inte bara svar utan ställer många 
nya frågor.

Sammantaget ser vi i dessa studier av ungdomars biblioteksvanor skill-
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nader som tycks höra samman med läsvanor men också med ungdo-
mars unika livssituationer. Vi kan konstatera att de som gärna läser 
använder bibliotek oftare och värderar tillgång till böcker högt. De 
som mera sällan använder bibliotek tycks värdera tillgång till bibliote-
kets andra medier, datorer, musik, film, tidningar och tidskrifter högre. 
Bredden i utbudet och bemötandet är avgörande för ungdomars bib-
lioteksanvändning.

Ungdomars läsvanor

I det läsfrämjande arbetet behöver bibliotekarier kunskap om ungdo-
marnas läsning och läspreferenser. Vi har här valt att referera till några 
magisteruppsatser som skrivits inom biblioteks- och informationsve-
tenskap, eftersom de väger in och ser till bibliotekets funktion för ung-
domarnas läsning, men under undersökningsperioden har flera intres-
santa studier av ungdomars läsning publicerats inom angränsande äm-
nen och dessa är naturligtvis i högsta grad relevanta för bibliotekarier.1 
När det gäller förändringar i ungdomars läsvanor hänvisar vi till de 
resonemang som förs i kap. 5.

Bilden av pojkars läsning är att de läser mindre än flickor, genom hela 
ungdomstiden. Hur ser pojkar på läsning och vad föredrar de som lä-
ser att läsa? Varför väljer en del bort fritidsläsning på högstadiet och 
vilka tankar och känslor har de kring böcker, läsning och bibliotek? 
Hultqvist och Isaksson (2000) gör en läsarstudie i tre åttondeklasser 
och väljer sen ut sex läsintresserade pojkar för intervju. Det visar sig att 
de alla är aktiva på fritiden, med sport och idrott eller med musik eller 
dataspel. Alla har läsintresserade föräldrar och de hittar mycket av sin 
läsning hemma, både böcker och tidningar. De lånar på sina skolbiblio-
tek men bara någon av dem använde folkbiblioteket regelbundet. 

Nilsson och Svensson (2005) intervjuar också pojkar i årskurs 8. Hälf-
ten läste böcker på fritiden, oftast inom genren spänning och äventyr. 
De som inte läste motiverade det med att de tycker det är tråkigt att läsa 
böcker och att de hellre gör andra saker på fritiden. Däremot läste alla 
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serier och tidningar. De flesta av de här pojkarna använde bibliotek på 
sin fritid, mest för att titta i tidningar eller fackböcker, träffa kompisar 
eller använda datorer. En undersökning med pojkar på gymnasiets for-
donsprogram (Carlsson & Edmundsson 2001) visade att alla pojkarna 
faktiskt läste, framför allt tidningar och tidskrifter om motor och bilar. 
Några av dem var också flitiga bokläsare och valde då helst spänning 
och fantasy men flertalet läste sällan skönlitteratur. Några kände sig 
osäkra i biblioteksmiljön men de flesta uppskattade bibliotekets lugna 
miljö och personalen. De hade flera synpunkter på biblioteket och öns-
kade sig t.ex. fler motortidningar och bättre skyltade hyllor. 

Fantasy är, tillsammans med spänning, den genre som oftast nämns 
i undersökningar av pojkars läsning. Grahn och Ribacke (2006) har 
fokus på skönlitteraturens roll för formandet av pojkars identitet och 
intervjuar åtta pojkar i åldern 14–15 år om hur de ser på litteratur. De 
flesta ser en tydlig skillnad mellan vad som är litteratur för pojkar res-
pektive flickor vilket ”visar på en medvetenhet om vad som i samhället 
ses som ’lämplig’ respektive ’olämplig’ läsning för det manliga könet” 
(ibid., s. 68). Författarna tolkar pojkarnas preferenser för fantasylitte-
ratur som att denna passar in i bilden av manligheten, och att pojkarna 
urskiljer sitt kön genom läsningen av fantasy. Flera författare konsta-
terar att ungdomar tidigt i tonåren börjar anpassa sin läsning efter ett 
vuxenutbud. Här ser författarna fr.a. en påverkan från hemmet, att 
det är föräldrarna som tipsar om vuxenromaner som de själva gillar 
inom olika genrer. Tellefsen (2003) genomför en studie på två hög-
stadieskolor med syftet att undersöka i vilken utsträckning ungdomar 
läser ungdomsböcker. På den ena skolan förmedlas ungdomsböcker 
aktivt och medvetet av både lärare och bibliotekarie och böckerna blir 
lånade, lästa och uppskattade av ungdomarna i stor omfattning. Den 
andra skolan arbetar inte läsfrämjande med ungdomsböcker och det 
avspeglas i undersökningens resultat. Bara några få ungdomsböcker 
var lästa av ungdomarna på den skolan. Det fanns skillnader i läsfrek-
vens mellan ungdomarna på de båda skolorna men dessa skillnader 
förklarades, enligt författaren, med skillnader i antalet flickor respek-
tive pojkar. (Ibid., s. 53f) 

Flera uppsatser undersöker unga kvinnors läsning av skönlitteratur, ur 
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olika perspektiv (t.ex. Berggren & Castellano 1998; Bärebring 2004; 
Centerwall 2005). Bärebring intervjuar åtta unga kvinnor i åldern 15 
till 20 år. Hon vill ta reda på om det är några böcker som de själva 
menar varit särskilt viktiga för dem i deras identitetsutveckling. Alla 
nämner flera böcker som på olika sätt påverkat dem, i deras yrkes-
val, i deras självkänsla eller i deras relation till omvärlden. Listan över 
viktiga böcker är lång men några böcker nämns av flera flickor: Paolo 
Coelhos och Marian Keyes böcker samt Glaskupan av Sylvia Plath och 
Peter Pohls Jag saknar dig, jag saknar dig. Alla använder inte bibliote-
ket men de som tycker det är lätt att hitta bra böcker på bibliotek har 
alla tillgång till bibliotek med en särskild hylla eller avdelning för unga 
vuxna. Att storläsande flickor gärna läser moderna romaner framkom-
mer i flera undersökningar (Berggren & Castellano ibid.; Lundberg-
Widén 1999; Centerwall ibid.)

När Andersson och Sedigh (2005) undersökte ungdomars (13–16 
åringars) tidskriftsläsning på bibliotek kunde de konstatera att pojkar 
och flickor föredrog olika tidskrifter. Pojkarna var intresserade av att 
läsa om musik, fiske, fotboll och andra sporter som inte är direkt ål-
dersbundna. Tidskrifter inom deras intressen fanns på det undersökta 
biblioteket. Flickorna läste veckotidningar men de enda veckotidningar 
som fanns på biblioteket vände sig till äldre kvinnor. Liknande analys 
av bibliotekens tidskriftsurval gör Blåns (1997). 

Magisteruppsatserna bekräftar att ungdomars läsning är varierad, med 
många olika former av tryckta medier, och de speglar variationen och 
bredden i ungdomars läsning, framför allt av skönlitteratur. Vi kan 
också konstatera att i de uppsatser om flickors läsning som vi fun-
nit, är de flickor som läser sällan, eller inte gillar att läsa, så gott som 
osynliga.

Bibliotekens läsfrämjande arbete

Hur arbetar bibliotekarier läsfrämjande med ungdomar? Bokprat är 
en vanlig läsfrämjande metod för yngre barn, men när Ehrin (2003) 
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för sin uppsats söker informanter bland folkbibliotekarier som arbetar 
läsfrämjande mot ungdomar kan hon inte få ihop tillräckligt antal och 
hon får ändra sin urvalsgrupp så att den omfattar även skolbiblioteka-
rier. I andra uppsatser har bibliotekarier hävdat åsikten att lässtimulans 
i form av bokprat för ungdomar på högstadiet är skolbibliotekariernas 
ansvar, (t.ex. Carlén 2003). Folkbiblioteken väljer kanske andra insat-
ser än resurskrävande bokprat för att stimulera ungdomars läsintresse? 
Ungdomar efterlyser ofta mer boktips men bibliotekarier har inte nå-
gon framträdande roll som boktipsare i någon av uppsatserna vi läst. 

Frågorna om bibliotekariers insatser när det gäller att stimulera ung-
domars läsning kan också speglas i vad flera uppsatser konstaterar, 
nämligen att biblioteken i sina målsättningar prioriterar barn och ung-
domar men att insatserna i praktiken bara riktas mot barn. (Bengtsson 
& Hermansson 1996; Dahlkvist 2003; Backlund & Nilsson 2005; Ek-
man & Ekstrand 2005).

I Ehrins (2003) undersökning är alla intervjuade bibliotekarier kvin-
nor. En av dem säger att det inte är alltid som ungdomar vill lyssna 
på bokprat och att hon upplever att det nästan alltid är flickorna som 
engagerar sig. Hennes kommentar får Ehrin att fundera över vilken roll 
bibliotekariernas kön spelar i det läsfrämjande arbetet. 

Löcsey (1999) låter en kvinnlig bibliotekarie, som brukar möta ungdo-
mar i referenssituationen, göra ett urval av åtta ungdomsböcker som 
hon skulle vilja rekommendera. Därefter låter hon fyra pojkar och tre 
flickor i år 8 läsa och värdera böckerna. Flickorna är nöjda med bokva-
len men pojkarna är ”så där”. De menar att böckernas teman vänder sig 
mer till flickor än till pojkar. Löcsey ser att böckernas teman behandlas 
ur kvinnligt perspektiv och att sex av åtta valda författare är kvinnor. 
Bibliotekarien i studien säger att hon i sitt vardagsarbete saknar re-
sponsen på sina boktips och att intervjuerna med ungdomarna har givit 
henne en återkoppling som är viktig för att utveckla yrkeskunnandet. 
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Utvecklingsprojekt 

Förändringar i verksamheter startar ofta som projekt. Vi vill i detta 
avsnitt visa på vilka inriktningar som kan urskiljas i olika projekt som 
riktar sig till ungdomar. Inledningsvis beskriver vi helt kort några stora, 
nordiska projekt, som ligger på gränsen till att falla utanför den period 
vi undersöker men som spelat roll för utvecklingen i Sverige. I samma-
delavsnitt beskrivs några välkända och banbrytande svenska projekt

Ungdomsprojekt: 1980- och 90-tal

Holmlia är en förort i Oslo. Här genomfördes mellan 1987 och 1990 ett 
ungdomsprojekt som ett samarbete mellan biblioteksfilialen, skolan och Sta-
tens bibliotekstilsyn. Syftet var dels att hålla kvar ungdomar som läsare och 
biblioteksanvändare, dels att utveckla personalens kunskap och kompetens 
om gruppen. Ansvaret delades mellan barn- och vuxenavdelningen. Under 
de tre åren projektet varade arbetade man intensivt med bokprat, biblio-
teksbesök, låntagarstyrt medieurval och framför allt lokalerna. Man prö-
vade olika lägen för ungdomsavdelningen, nära barnavdelningen och nära 
vuxenavdelningen. Vad var viktigast, ungdomsavdelningens yta eller läget i 
biblioteket? Man drog slutsatser av hur avdelningen användes och frågade 
sig om det ideala kanske vore ett erbjudande till ungdomar i både barn- och 
vuxenavdelningarna. Delaktighet var en viktig del av projektet och en förut-
sättning för att det blev framgångsrikt. (Skjærseth 1991).

Ett ungdomsprojekt som inspirerat svensk biblioteksutveckling genom-
fördes på Fredrikssunds bibliotek på Själland i slutet av 1980-talet, under 
ledning av bibliotekarien Marianne Hiort-Lorenzen. Utgångspunkten var 
situationen att unga tycktes sluta läsa när de närmade sig tonåren. Projektet 
syftade till att utveckla och utforska nya vägar i arbetet med att förmedla 
litteratur till unga. Försöket är utförligt beskrivet i I forandringens favn (Hi-
ort-Lorenzen, 1989).

En boksamling med litteratur från olika avdelningar valdes ut och 
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ställdes upp alfabetiskt, dvs. man blandade skön- och facklitteratur, 
barnböcker, vuxen- och ungdomsromaner, serier osv. I biblioteket ska-
pades två ungdomsavdelningar, en i närheten av barnavdelningen och 
en på vuxenavdelningen och de arrangerades på ett överraskande och 
medvetet stilbrytande sätt. De två avdelningarna inbjöd de unga att 
själva välja vilken de ville använda och innebar att de skarpa gränserna 
mellan barn- och vuxenavdelningarna och mellan barn- och vuxenlitte-
ratur luckrades upp. De ”nya” boksamlingarna inspirerade ungdomar 
(och även vuxna) att bryta invanda läsmönster.

Marianne Hiort-Lorenzen var också inspiratör och konsult i det s.k. 
Kampenprojektet – Kamp mot de räta linjernas tyranni – som pågick 
på svenska bibliotek mellan 1989 och 1992. Det var ett nationellt me-
todutvecklingsprojekt som syftade till att luckra upp stela strukturer 
och möjliggöra förändring i biblioteken. Tolv bibliotek fullföljde de tre 
åren och inom projektets ram genomfördes flera framgångsrika delpro-
jekt riktade mot unga. I ett temanummer av Barn & Kultur (1993:4) 
beskrivs bl.a. ungdomssatsningar på biblioteken i Hofors, Härnösand 
och Trelleborg. Projektet utvärderades av forskare på Högskolan i Bor-
ås (Kampenprojektet 1994). 

Det lila rummet i Alingsås startades för att finna nya vägar i arbetet 
med ungdomar i åldern 16–25 år. Ungdomar var involverade från allra 
första början. De bildade en referensgrupp, utformade en enkät till 
ungdomar och bildade en biblioteksförening. Bibliotekslokalen fanns 
i ett hus med många andra aktiviteter för ungdomar, utanför det tra-
ditionella biblioteket. Tre av ungdomarna anställdes som praktikanter 
och bemannade biblioteket tillsammans med projektbibliotekarien. 
Till biblioteket skaffades mycket böcker, mycket musik, noter, datorer 
och tidskrifter, man hade diskussionskvällar, läsecirklar och andra pro-
gram. 1996 flyttade ungdomsbiblioteket till huvudbiblioteket. (Mer än 
bara böcker 1998, s. 11 ff.; Carlsson Asplund & Forsén 1999).

Projektet Unginfo i Eskilstuna skiljer ut sig genom sitt fokus på ungdo-
mars upplevda behov av samhällsinformation och information om ar-
bete och studier, både i Sverige och internationellt. Beståndet har byggts 
upp utifrån ungdomars frågor. Unginfo startades 1992 på initiativ av 
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bibliotekarien Sine McDonald, med ungdomar som ”ambassadörer” 
och informatörer till andra ungdomar på skolor och andra arbetsplat-
ser. (Berg & Hägglund Gustafsson 1998; Ekman 1998) Projektet inspi-
rerade många andra folkbibliotek att bygga upp informationspunkter 
och referenstjänster till ungdomar. Vi ser att ett gemensamt syfte i alla 
dessa projekt var att de skulle utgå från ungdomars önskningar och 
öka deras delaktighet i verksamheten. I slutet av perioden finns flera 
exempel på projekt som syftar till att utveckla bibliotekens ungdoms-
verksamhet i nya riktningar. Även dessa utgår från att unga människor 
vill ha inflytande och vara delaktiga i verksamheten och gemensamt 
för flera av dem är att de också ger utrymme för unga människors eget 
skapande. 

Ungdomsprojekt: 2000-talet

Bör biblioteken arbeta med målgruppen ”unga vuxna” och kräver det i 
så fall en egen avdelning och personal med särskild kompetens hos per-
sonalen? Ingefjord (2003) undersöker frågan med avdelningen UFO, 
Ungt forum, vid Malmö stadsbibliotek som exempel. Vilka kritiska 
faktorer går att urskilja i verksamheten och vilka erfarenheter och lär-
domar kan dras utifrån projektet? UFO definierar sin målgrupp brett, 
15–25 år. De faktorer som Ingefjord finner är unika för målgruppen 
hör samman med medier, marknadsföring och interaktion. UFO finns 
som en egen lokal med egna medier. 

Det visar sig att det finns medier som inte har någon naturlig plats på 
biblioteket annat än i denna avdelning och att genomströmningen av 
medier är hög. Marknadsföringen bör bygga på muntlig spridning inom 
ungdomsgruppen och man ska gärna vara synlig i medierna. Samspelet 
med ungdomar i referensgrupper eller liknande är en avgörande och 
kritisk faktor. Personalen menar att de saknar en fungerande modell 
för hur ungdomar kan involveras i verksamheten. Dessa faktorer häng-
er samman med personalens kompetens – det krävs ett genuint intresse 
för ungdomar och deras livssituation, liksom kunskaper om deras med-
ievärld. Sammantaget menar författaren att han kunnat identifiera en 
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målgrupp med tydliga och unika behov som inte går att möta genom 
enbart traditionell biblioteksverksamhet. (Ibid., s. 44f)

Gustavsson och Lindqvist (2006) granskar ett antal mindre projekt som 
vänder sig till ungdomar i åldern 15–20 år. Deras syfte är att identifiera 
faktorer som är betydelsefulla för att projekt ska bli framgångsrika, 
och de granskar både biblioteksprojekt och andra projekt. De gran-
skade biblioteksprojekten är Café au läs på Stadsdelsbibliotek Väster 
i Lund, UFO på Malmö stadsbibliotek och Poesicaféet på Stadsbiblio-
teket i Växjö. Övriga projekt är kultur- eller idrottsrelaterade. Förfat-
tarna slås av att det verkar vara så viktigt att förändra och utveckla 
ungdomsgruppen och efterlyser en mer avslappad inställning till vad 
man vill uppnå med sina projekt och hänvisar här till forskare som 
anser att kraven på unga bör tonas ned. 

De ser tre faktorer som viktigare än andra när man arbetar med ung-
domsprojekt på bibliotek. Det är projektformen i sig, som tycks passa 
den föränderliga målgruppen eftersom projekt tillåter ett prövande ar-
betssätt. Det är att begränsa och lära känna sin målgrupp. Gruppen 
”ungdomar” består av många olika grupperingar och har man en tyd-
lig bild av målgruppen är det lättare att avgränsa och fokusera projek-
tet. Den tredje faktorn är marknadsföringen. Den måste få ta tid och 
resurser – det pågår en ständig kamp om människors uppmärksamhet. 
Marknadsföring återkommer som en avgörande fråga i flera uppsat-
ser.

Demoteket är en satsning som syftar till att via bibliotek tillgängliggöra 
unga människors egna kulturyttringar, som musik, film, poesi, serier. 
På biblioteket blir de exponerade och tillgängliga för andra människor. 
Nilsson och Petersen (2005) frågar sig om funktionen som arena är en 
ny roll för biblioteket och vilka styrkor och svagheter biblioteket har 
i denna roll. Att ge utrymme för ungdomars skapande ser författarna 
inte som någon egentligt ny verksamhet för biblioteken. Uppgiften kan 
motiveras utifrån både bibliotekslagen och de kulturpolitiska målen 
och författarna ser likheter med tidigare satsningar på skrivarprojekt 
och skrivarläger som bl.a. beskrivits av Lindell (1998). Som styrkor ser 
de bibliotekens traditionella uppgifter: biblioteken är en ickekommer-



154

siell mötesplats i kommunerna och de är experter på att tillgängliggöra 
material av olika slag. Som svagheter ser de ett passivt förhållningssätt 
och marknadsföringen till ungdomar. Biblioteken kunde göra mer för 
att hålla kontakt med ungdomarna och berätta vad som händer med 
det material de lämnar in och dessutom fungera som arena så att ung-
domarna kan visa upp sitt material.

PUNKTmedis är Stockholms stadsbiblioteks nya ungdomsbibliotek 
och invigdes i februari 2005. Det är ett av flera exempel på att bib-
lioteken prövar nya vägar att locka ungdomar till biblioteken. Flera 
magisteruppsatser granskar biblioteket, från olika utgångspunkter. Ax-
elsson och Hallendal (2005) väljer att granska satsningen i relation 
till diskussionen om folkbibliotekens identitet. Med hjälp av framför 
allt dokumentation från projektets tillblivelse och några intervjuer med 
centralt placerade sakkunniga inom tre sfärer, bibliotekarier, politiker 
och ungdomar, undersöker de den centrala frågan om folkbibliotekets 
identitet och vad som händer när det görs en satsning på en prioriterad 
målgrupp. 

De beskriver hur det inledningsvis fanns olika sätt att se på syftet med 
ett ungdomsbibliotek och hur det var ungdomsgruppens önskningar 
som fick genomslag och kom att prägla verksamheten.  Skillnaden i 
synsätt låg fr.a. i att de vuxna prioriterade biblioteket som en plats för 
lärande medan ungdomsgruppen önskade ett bibliotek som ”i första 
hand var en avslappad mötesplats, i andra hand var ett ställe där det 
går att få utlopp för sin kreativitet och där det också går att ta del av 
andras” (ibid. s. 33). Först i tredje hand önskade ungdomarna ett bib-
liotek med fokus på informationssökning och studier. Ungdomarna var 
också tydliga med att de önskade ett bibliotek med hyllor och mycket 
böcker. De hade bestämda åsikter om bibliotekets inredning och färg-
sättning. Ungdomarnas synpunkter har kommit fram genom aktivt ar-
bete med fokusgrupper och arvoderade referensgrupper. Författarna 
menar att PUNKTmedis skiljer sig från ett traditionellt bibliotek ge-
nom det genomslag som ungdomarnas synpunkter haft.

I sin avslutande diskussion lyfter författarna ett par centrala frågor. 
En är frågan om folkbibliotekets demokratiska uppgift. Om bibliote-
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ken blir alltför profilerade finns en risk att verksamheten blir alltför 
splittrad och att bibliotekets funktion som mötesplats motverkas. De 
ser att ett starkt profilerat bibliotek som PUNKTmedis kanske bara är 
rimligt i en storstad där det finns flera bibliotek inom räckhåll för den 
användare som inte känner sig hemma. En lokalt förankrad och tydlig 
identitet är däremot viktig för bibliotek i alla kommuner.

Karlsson (2006) undersöker hur PUNKTmedis marknadsför sig mot 
ungdomar och vilka föreställningar om ungdomar som verksamheten 
ger uttryck för. Hon frågar sig om bibliotekarierna måste ge avkall på 
sina grundvärderingar när det gäller kvalitet men finner att så inte är 
fallet. Biblioteket har visserligen tänjt på gränserna och köper både po-
pulärkulturell och klassisk litteratur men urvalet karaktäriseras snarast 
av stor bredd. Man har också ändrat hylluppställning enligt ungdo-
marnas önskemål. Enligt uppsatsen är Ordet i fokus på detta bibliotek, 
både vad gäller urval och arrangemang. Marknadsföringen framstår 
som relativt traditionell men biblioteket förlitar sig också på att infor-
mationsspridning sker via ungdomarna själva. En viktig del i detta är 
ett gott bemötande. Personalen har tagit fasta på vad fokusgrupperna 
ansåg karaktäriserade bra bibliotekspersonal: att vara trevlig, hjälp-
sam, insatt i ungdomskulturer. 

Projekt från Danmark, Sverige och Tyskland granskas i två danska 
uppsatser. Christensen och Warming (2006) redogör för fyra olika 
ungdomssatsningar, PUNKTmedis, Serieteket och Dieselverkstaden i 
Stockholm samt Mediehjørnet i Helsingør och diskuterar dem utifrån 
sex Köpenhamnsungdomars kritiska syn på bibliotek, med fokus på 
material, arrangemang och inredning. Ungdomarna säger att de fr.a. 
använder bibliotekets tryckta medier medan de ser beståndet av mu-
sik, film och spel som för litet och dåligt uppdaterat. Arrangemang på 
bibliotek lockar dem inte och de är dessutom dåligt marknadsförda.  
Författarna ser att PUNKTmedis inredning tagit fasta på att ungdomar 
använder medier både individuellt och socialt. De är kritiska till biblio-
tekets betoning av Ordet, som de menar svarar mot en traditionell syn 
på bibliotekets uppgifter i relation till ungdomars medieanvändning. 
Samtidigt konstaterar de att bibliotekets programverksamhet – som an-
sluter till denna inriktning - är framgångsrik. I Dieselverkstaden identi-
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fierar de ett annorlunda synsätt, med ett stort och varierat medieutbud. 
Serieteket uppmärksammas för sin inbjudande läsmiljö. Mediehjørnet 
på Helsingørs bibliotek har inga arrangemang för ungdomar utan är 
en ren mediesatsning, riktad mot ungas intressen. Materialet har sam-
manförts efter innehåll och speglar därmed den mediekonvergens som 
är en viktig del i senmoderniteten, dvs. att samma historia finns i olika 
medieformer. Enligt författarna är satsningen succéartad sett till både 
utlåningssiffror och popularitet. 

Mediehjørnet granskas även av Kaalund, Sørensen och Weis-Fogh 
(2006). I deras studie ingår också ungdomshörnet på biblioteket i 
Brønshøj norr om Köpenhamn och Medien@age, ett ungdomsbibliotek 
i Dresden. Fokus är på hur biblioteken svarar mot förändringar i det 
senmoderna samhället och författarna granskar medier, arrangemang 
och marknadsföring. De menar att de danska satsningarna är relativt 
konventionella medan verksamheten på Medien@age sticker ut på flera 
sätt. Det är ett renodlat ungdomsbibliotek som ligger centralt vid en 
shoppinggata, som en del av stadens övriga utbud, och det marknadsför 
sig också som en mötesplats med en avslappad inredning som inbjuder 
till samvaro. Biblioteket har en relativt stor budget för marknadsföring 
och använder kanaler som ligger nära ungdomar, via TV-spottar och 
trycksaker på biografer och caféer och direkt i ungdomarnas mobiler 
via sms.  

Avslutande diskussion

Utifrån det material vi läst är det några frågor som vi ser återkommer 
och har samband med varandra. Det är frågan om ungdomars delak-
tighet och om bemötande, hur målgruppen definieras, medieurval och 
frågan om bibliotekariers kunskaper. 

Att ungdomar är synliga, både i den svenska bibliotekslagen och i den 
målsättning som antagits av Svensk Biblioteksförening (På barns och 
ungdomars villkor 2003) har säkert betydelse för att flera projekt ge-
nomförts under perioden för att utveckla bibliotekets service till mål-
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gruppen. Som jämförelse kan vi konstatera att den danska bibliotek-
slagen inte särskiljer ungdomar utan endast talar om barn och vuxna, 
vilket haft betydelse för verksamheten (Drotner 2000a; Kaalund et al 
2005). På olika sätt och i olika omfattning har en del av projektens 
syfte varit att utveckla ungdomars delaktighet, men att knyta referens-
grupper till ungdomsverksamheten och få en kontinuitet har inte visat 
sig vara helt enkelt. Ungdomars tidsbrist är en aspekt av detta och att få 
reellt inflytande är en viktig förutsättning för ungdomars engagemang 
(Carlsson Asplund & Forsén 1999; Hollström Flis 2001) Andra ser en 
risk att mångfalden åsikter som ryms inom ungdomar som grupp inte 
kommer fram i en referensgrupp av ungdomar. Lyhördhet för några 
ungdomars åsikter kan komma i konflikt med andra ungdomars önsk-
ningar. (Axelsson & Hallendal 2005; Karlsson 2006)

De projekt vi kunnat ta del av tycks alla vända sig till äldre ungdomar, 
”unga vuxna”, snarare än till yngre tonåringar. Intrycket förstärks av 
vilka unga som uppmärksammas inom bibliotekens ordinarie verksam-
het. Särskilda ungdomsbibliotek förblir kanske ett storstadsfenomen 
men hyllor eller hörnor för ”unga vuxna” tycks finnas på allt fler bib-
liotek även om det är svårt att få en klar bild av omfattningen (jfr 
Sandhagen 2003). 

Det finns många argument för att material för ”unga vuxna” ska pla-
ceras i anslutning till vuxenavdelningen, många ungdomar känner sig 
inte hemma i barnavdelningarnas miljöer. Att barnbibliotekarier tycks 
inrikta sitt lässtimulerande arbete mot förskolan och grundskolans 
lägre klasser framkommer i studierna och flera bibliotekarier, i olika 
uppsatser, uttrycker åsikten att det är skolans ansvar att stimulera hög-
stadieungdomars läsning. Betyder det att folkbiblioteken inte heller har 
en vision om lässtimulerande insatser gentemot de yngre ungdomarna 
på själva biblioteket? Vilka konsekvenser kan det få om biblioteken 
väljer att ”hoppa över” de yngre ungdomarna och riktar verksamheten 
mot ”unga vuxna”?

I hela materialet finns en entydig signal från ungdomar till biblioteket 
att få bli sedda som individer och bemötta med respekt. Ett gott be-
mötande är en viktig del av bibliotekets marknadsföring medan dåligt 
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bemötande sätter obehagliga spår och blir ett hinder för biblioteks-
användning. Över tid har bibliotekariers kunskap om ungdomar setts 
som avgörande för bibliotekets förmåga att ge bra service och vi ser 
hur denna koppling ständigt återkommer i de texter vi tagit del av. Bib-
liotekarier ska känna till ungdomskulturer och de ska vara förankrade 
i och känna till ungdomars situation i lokalsamhället där de verkar.

När vi slutligen vill diskutera frågor om medieurval menar vi att de 
hänger samman både med bibliotekariers kunskaper, med medinfly-
tande och med hur ungdomsgruppen definieras. 

Elofsson (2004) uppmärksammar att biblioteken tycks ha anpassat lit-
teraturinköpen efter användarnas önskemål och det bekräftas både av 
de texter vi lyft fram här och i kapitel 4. När det gäller andra medier 
värderar ungdomar inte dessa lika högt och Elofsson spekulerar i om 
det beror på en bristande tilltro till bibliotekets förmåga att hålla ett 
urval som motsvarar ungdomars önskningar. Andra resultat visar att 
för ungdomar (läs pojkar) som inte gärna läser på sin fritid är det bib-
liotekets övriga medier som är skälet till att de går dit. De lånar film 
och musik, läser tidskrifter och använder datorerna, men vi har också 
kunnat se att de skulle önska ett annat och större urval. Upplever de att 
de kan påverka det på samma sätt som läsintresserade ungdomar tycks 
kunna få gehör för sina önskemål om litteratur?

Vi har tidigare, i kapitel 4, sett att bibliotekarierna känner sig trygga 
i sin kompetens att bedöma litteratur men osäkra i relation till ”nya 
medier”. Vi menar att det är viktigt att diskutera dessa resultat ur per-
spektivet av ungdomar som användare och bibliotekets roll i relation 
till målgruppen. 

Fotnot
1 Exempel på sådana studier är: Dalquist, Lööv & Miegel (1991), Trollkarlens lärlingar: 
fantasykulturen och manlig identitetsutveckling, Lövgren (1991(), Farlig lockelse-
tonårsflickors läsning av romantikböcker, Ulfgard (2002), För att bli kvinna och av 
lust: en studie i tonårsflickors läsning och Molloy (2003), Att läsa skönlitteratur med 
tonåringar. Fullständiga referenser finns i källförteckningen.
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Kapitel 9 Läshandikappade barn och unga

Tillgänglighet

I Bibliotekslagens paragraf 8 och 9 uttrycks funktionshindrades rätt 
till anpassad litteratur och andra medier. Där står bland annat att folk- 
och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktions-
hindrade genom att erbjuda litteratur anpassad till gruppernas behov 
samt att barn och ungdomar skall erbjudas böcker, informationsteknik 
och andra anpassade medier för att främja språkutveckling och stimu-
lera till läsning (SFS 1996:1596). År 1997 fick Statens kulturråd i upp-
drag av regeringen att kartlägga och göra ett handlingsprogram ”för 
att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet”. Bakgrunden 
var att det saknades en samlad beskrivning av vad som görs för funk-
tionshindrade inom kulturområdet. Det fanns inte heller någon samlad 
kunskap om hur tillgängligheten skulle kunna förbättras. 

Uppdraget innebar att
• Kulturrådet skall undersöka vad myndigheter, institutioner och öv-

riga organisationer med statligt verksamhetsstöd inom kulturom-
rådet gör för att verksamheten skall bli tillgänglig för funktions-
hindrade.

• Kartläggningen skall lägga handikappaspekter på utbud, deltagan-
de, tillgänglighet och information.

• Faktorer som gör det svårt för funktionshindrade personer att del-
ta i kulturlivet skall identifieras och analyseras.

• Syftet med handlingsprogrammet är att främja funktionshindrades 
deltagande i kulturlivet. Där skall anges mål på kortare och längre 
sikt, konkreta åtgärder, samt kostnadsberäkningar med finansie-
ring (Statens kulturråd 1998:3). 

I rapporten sägs att service till funktionshindrade alltid varit en själv-
klarhet för biblioteken och ger exempel på anpassade medier som tal-
böcker, storstilsböcker, LL-böcker, böcker med punktskrift och medier 
för hörselskadade. Tjänster som Boken kommer, talböcker som skickas 
hem, och service till organisationer och föreningar redovisas också. I 
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rapporten läggs inget särskilt fokus på barn med funktionshinder. Ar-
betet med att skriva handlingsplaner för att ge ökad tillgänglighet på 
bibliotek pågår i hela landet och länsbiblioteken har anordnat utbild-
ningsdagar för biblioteken. Kulturrådet har det samlade ansvaret för 
dessa frågor och ska vara ”…rådgivande, pådrivande och stödjande 
i dessa frågor” (Kulturrådet, 2006). Under 2006 beviljades medel till 
projekt som syftade till att öka tillgängligheten till kultur för funktions-
hindrade människor. 

Upplevelser av bibliotek

Fahlbeck (2000) undersöker vilka erfarenheter barn med lässvårigheter 
har av bibliotek och hur de använder dem. Hennes material består av 
enkäter till 40 barn i åldrarna 10–15 år och intervjuer med fjorton av 
dessa. Fyra av de fjorton ses som aktiva biblioteksanvändare, två är 
”icke-användare” och övriga åtta placeras i en mellangrupp. 

Författaren analyserar sitt material med hjälp av begreppet coping, dvs. 
hur individen kan bemästra och hantera stress i specifika situationer, 
och ser till vilka olika strategier barnen använder. Gemensamt för de 
aktiva användarna är att de är medvetna om sina lässvårigheter och de 
använder aktivt biblioteket både för att förbättra läsningen och för att 
söka kunskap och läsupplevelser. Icke-användarna vill inte kännas vid 
sina lässvårigheter och de tar avstånd från all biblioteksanvändning. 
Många av mellananvändarna förnekar på liknande sätt sina problem 
men för flera av dem har datorerna öppnat en väg till biblioteket och 
de använder gärna Internet där, tillsammans med kompisar, och tränar 
på så sätt både läsning och skrivning. Författaren konstaterar också att 
bara några få barn använder anpassade medier, som talböcker. Uppsat-
sen avslutas med rekommendationer till biblioteken som
• att utveckla sitt samarbete med skolan och vara till för alla barn, 

även de med lässvårigheter;

• att låta talböcker framstå som vanliga, roliga böcker och upplysa 
lärare om deras existens;

• att ha många datorer med Internetuppkoppling eftersom de stimu-
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lerar lässvaga barns läsning, att kunna använda Internet stärker 
deras självförtroende. (Ibid., s. 86)  

Bibliotekens insatser

På många bibliotek placeras de anpassade medierna på så kallade Äp-
pelhyllor. Efter modell från The Library for the Handicapped Child i 
London (Frii 2006) utvecklades Äppelbiblioteket 1993 i Härnösand. I 
dag har s.k. Äppelhyllor fått spridning över hela landet. I en enkätun-
dersökning genomförd av Kulturrådets Kärnhusgrupp visar det sig att 
av 145 svarande kommuner har lite mer än 44% en äppelhylla på sitt 
huvudbibliotek På frågan vilka medier man ställer på hyllorna svarar 
51% allt som rör sig om specialmedier och 33% av respondenterna 
har informationsbroschyrer om barn och funktionshinder. Ca 15% av 
biblioteken har en anpassad dator i anslutning till äppelhyllan. De van-
ligaste programmen är DAISY, TPB:s speldosa och andra program från 
Ellas förlag. 

Enkätsvaren visar att det är vanligt att barnbibliotekarien ansvarar för 
inköp och underhåll av hyllan och att hyllan ofta är placerad på biblio-
tekets barn- och ungdomsavdelning. Vid uppbyggandet av hyllan har 
man ofta tagit hjälp av specialpedagoger eller speciallärare och inte så 
mycket hjälp från olika handikappföreningar. I ännu mindre utsträck-
ning har man vänt sig till barn och ungdomar med funktionshinder för 
att få hjälp (Nilsson, 2006).

En landsomfattande dyslexikampanj 1997 satte fokus på de problem 
läshandikappade människor möter i samhället i dag. Samtidigt visade 
undersökningar att många elever lämnar skolan med bristfälliga läs-
färdigheter. Kampanjen väckte frågor och stora utbildningssatsningar 
genomfördes, framförallt för lärare. I Stockholms län satsade man på 
att sprida information om talböcker och hur de kunde användas. Tal-
boksprojektet startade samma år, 1997. Rapporten redovisas i skriften 
Barn med läs- och skrivsvårigheter behöver talböcker/bok och band 
(Lundgren 1999). Länsbiblioteket i Stockholm var ansvarigt för pro-
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jektet som vände sig till skolor och lokala bibliotek i Stockholms län. 
Folkbibliotekens roll var att fungera som en länk mellan skolorna och 
länsbiblioteket och även att ansvara för lokala träffar under läsåret. 
Projektet följdes av ytterligare ett projekt, Talboken på frammarsch 
(Nilsson 2002), då man under de två tidigare åren uppmärksammat 
en del hinder med att nå ut till barnen och de vuxna runt barnen med 
böckerna. Erfarenheterna från de båda projekten visar att behovet av 
information är stort framförallt på skolorna. Det är främst information 
om mediet och tekniken som efterfrågas men även litteratur och tips på 
metoder. För att nå ut med information till så många som möjligt fö-
reslår Nilsson att Talboksbiblioteket skulle kunna erbjuda studiedagar 
och öppet hus en dag per år. Vidare menar Nilsson att informationen 
bör vara riktad och att man tillsammans med biblioteken och skolorna 
bör hitta rätt sammanhang och rätt tidpunkt för informationsträffar 
(ibid., s. 48). 

För att undersöka hur bibliotekarier arbetar med så kallad lättläst 
barnlitteratur intervjuar Myllylä och Näslund (2004) fyra barnbiblio-
tekarier. Alla har erfarenhet av arbetet med lättläst material. Under 
arbetets gång uppmärksammar författarna att begreppet lättläst är 
svårdefinierat men finner att bibliotekarierna i undersökningen har en 
samstämmig syn på hur man definierar en lättläst bok. Förutom breda 
marginaler, begränsat sidantal, större teckensnitt och avstånd menar 
informanterna att handlingen skall vara spännande med ett lättbegrip-
ligt språk. Ord och bild skall även vara enkla och konkreta (ibid., s. 
68). I förmedlingsarbetet med den lättlästa litteraturen finner förfat-
tarna att det är viktigt med det personliga mötet och att låta mötet ta 
tid. Vid bokprat menar bibliotekarierna att det är viktigt att böckerna 
spänner över olika ämnesområden med olika svårighetsnivåer och oli-
ka kategorier av böcker.

Vilken roll fyller de anpassade medierna för barnen? Fyller de en funk-
tion att stimulera läsintresset, som det står i bibliotekslagen att de ska 
göra? Arvidson (1999) intervjuar fyra barn och ungdomar mellan 8 
och 22 år med olika former av handikapp som dyslexi, synskada, för-
ståndshandikapp och barnafasi. Samtliga uppger sig ha ett stort littera-
turintresse som skapats genom lyssnande av talböcker. Alla uppger sig 
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även vara flitiga låntagare. Författaren har också skickat ut enkäter till 
50 bibliotekarier i Stockholms län, hälften skolbibliotekarier och hälf-
ten folkbibliotekarier. 40% av bibliotekarierna säger sig inte på eget 
initiativ informera om de anpassade medierna som finns på biblioteken 
men flera svarar att den anpassade litteraturen behöver mer marknads-
föring. I intervjuerna med ungdomarna visar det sig att de får informa-
tion och boktips från anhöriga, vårdpersonal och utredningsteam och 
alltså inte från bibliotekarierna. Arvidsson gör sin undersökning 1999 
och om vi läser vidare i artikeln i Biblioteksbladet, som vi hänvisade till 
ovan, framgår det av Kulturrådets enkätundersökning att många av de 
svarande hade lagt ner mycket arbete för att nå målgrupperna och för 
att marknadsföra äppelhyllorna. Skillnaden kan ha att göra med att det 
gått sju år mellan undersökningarna och att äppelhyllan i dag är en mer 
väletablerad verksamhet. 

I Norge finns organisationen Leser søker bok, vars syfte är att produ-
cera och sprida information om lättläst litteratur. En utvärdering av 
organisationens biblioteksinriktade verksamhet, Hvis de ikke blir mar-
kedsført, blir de bare stående der, genomfördes 2006. Utvärderingen 
konstaterar, enligt Tveit (2006, s. 17f), att biblioteken ofta saknar ett 
aktivt förhållningssätt till s.k. anpassad litteratur och olika grupper av 
svaga läsare.
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Kapitel 10 Barnbibliotekarien och framtiden – kunskaper och 
kompetenser

Vad är en barnbibliotekarie, har hon eller han särskilda kunskaper, 
kompetenser och förmågor som går att identifiera? I en av de få av-
handlingar vi funnit om barnbibliotek, Evaluating the role of the pro-
fessional children’s librarian: an analysis of functions and development, 
undersöker bibliotekarien Margaret D Fraser (1997) barnbibliotekarie-
rollen. Avhandlingen bygger på en omfattande litteraturstudie, en enkät 
och intervjuer med erfarna barnbibliotekarier. Frasers utgångspunkt är 
ett England där nedskärningar i den offentliga sektorn fått stora konse-
kvenser för barnbiblioteken. Många barnbibliotekarietjänster försvann 
och arbetsuppgifterna förändrades. Fraser undersöker vilka faktorer 
som låg bakom denna utveckling och hur detta förändrat barnbibliote-
karierollen. Hon finner att barnbibliotekarierna tidigare haft en oklar 
yrkesroll. De har, precis som andra yrkesgrupper som arbetar med 
barn, haft låg status och de har också haft en svag position inom den 
egna organisationen. Tack vare tydligare mål och pedagogiska föränd-
ringar som ”undersökande arbetssätt” tillmäts skolbiblioteken högre 
status än barnbiblioteken vilket också lett till att barnbibliotekarier 
förväntas prioritera och ge service till skolan. Samtidigt fann Fraser 
att många barnbibliotekarier hade svårt att argumentera för vikten av 
barnbibliotek vilket hon ser som problematiskt då det finns ett tydligt 
samband mellan uppfattningen om ett eget värde och förmågan att 
övertyga andra om detta värde. 

När de yttre villkoren skärptes såg Fraser att en tydligare yrkesroll 
tvingades fram. Hon uppfattar att barnbibliotekarierna utvecklade sin 
roll i relation till övrig personal och till lokalsamhället, att de fick en 
samordnande roll och att de blev framgångsrika lobbyister för barn, 
både inom professionen, i lokalsamhället och nationellt. Fraser beto-
nar behovet av omvärldsanalys, att förankra verksamheten i lokalsam-
hället och att bygga nätverk. Service till eftersatta grupper är här ett 
prioriterat område. Hon betonar också att barnbibliotekarien måste 
vara en del av bibliotekets ledningsgrupp och vikten av att all personal 
ser bibliotekets service till barn som en självklar del av verksamheten. 
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Barnbibliotekariernas specialistkunskaper måste upprätthållas, bl.a. 
genom fortbildning. Till specialistkunskaperna räknar Fraser kunska-
per om litteratur för barn och ungdom, men eftersom barns nöjesläs-
ning hör till fritiden räknas den som mindre betydelsefull. Forskning 
om nöjesläsningens betydelse är eftersatt och det påverkar bilden av 
hur angelägna barnbibliotekariers insatser bedöms vara, enligt Fraser. 

Avhandlingen identifierar ett antal områden där barnbibliotekarien har 
en nyckelroll. Dit hör: 
• att stödja både barnets formella lärande och barnets egen kun-

skapsutveckling;

• att ge barn och vuxna tillgång till information och möjliggöra att 
de kan använda den effektivt;

• att stödja barns och barnfamiljers läsning och arbeta för att främja 
läsning i ett livslångt perspektiv;

• att stödja barns lärande i ett medborgarperspektiv.

Trots skillnader mellan England och Sverige känns förvånansvärt 
mycket av Frasers slutsatser igen från situationen i Sverige på 1990-ta-
let, så som den framstod i t.ex. Barnbokens ställning (1996). I Sverige 
medförde förändringarna på många håll en kraftigt försvagad ställning 
för barnbibliotekarien och därmed för barnbiblioteken.  Detta ledde så 
småningom till en diskussion bland barnbibliotekarierna och ett arbete 
med att formulera nya mål för barnbibliotek som resulterade i På barns 
och ungdomars villkor (2003). 

Några svenska magisteruppsatser har fokus på barnbibliotekarierol-
len under denna kritiska period. Gunnarsson (2001) undersökte hur 
samhällsförändringarna under 1990-talet påverkat arbetsuppgifter och 
kompetensbehov. Den viktigaste arbetsuppgiften, enligt barnbibliote-
karierna, var fortfarande att arbeta med barns läslust men samhälls-
förändringarna hade lett till behov av ny kunskap, dels som följd av 
datorutvecklingen och dels uttryckt som pedagogisk kunskap. Detta 
senare behov kopplades både till de nya medierna och till skolans för-
ändrade arbetssätt eftersom båda faktorerna innebär att barnbibliote-
karierna får en handledande roll. Gunnarsson såg att omvärlds- eller 
behovsanalyser skulle kunna gagna barnbiblioteken och bidra till deras 
utveckling i ett framtidsperspektiv, bl.a. genom att styra fortbildning-
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en. Sådana analyser gjordes inte, enligt Gunnarsson, utan det var de för 
dagen upplevda behoven som ledde till fortbildning. 

Hjelm och Karlsson (2000) gör en intervjustudie med barnbiblioteka-
rier, bibliotekschefer och bibliotekskonsulenter för att undersöka det 
värde som barnbibliotekarier tillskrivs av de olika yrkeskategorierna. 
Utgångspunkten är förändringar i arbetsuppgifterna liknande dem i 
England, dvs. att barnbiblioteksuppgifterna kommit att få stå tillbaka 
för andra arbetsuppgifter. Analysen visar på flera likheter, som att barn-
bibliotekariernas status hänger samman med barns relativt låga status 
i samhället. De kompetenser som lyfts fram är kunskap om barn- och 
ungdomslitteratur och förmågan att bemöta barn och unga. Exempel 
på strategier som barnbibliotekarier själva utvecklar för att höja sin 
och verksamhetens status är att förankra barnverksamheten i hela per-
sonalgruppen och att samarbeta med andra kommunala institutioner. 
Samtidigt värdesätts barnbibliotekariers kompetens, både av aktörer 
inom biblioteksfältet och av kommunpolitiker. Synen på arbetsmetoder 
och policy kan variera men barnbibliotekariens viktigaste uppgift är 
enligt alla intervjuade att stödja barns läsning och språkutveckling, vil-
ket vi också känner igen från studien Bibliotek i förändring (jfr kap. 2). 

Kunskaper och kompetenser – läsfrämjande och kommunikation

Barnbibliotekariers kunskaper och kompetenser framstår tydligast i 
förhållande till barn- och ungdomslitteraturen, både hos Fraser och i 
olika nordiska studier som behandlar bibliotekariernas yrkesroll och 
kunskaper i relation till barn i olika åldrar och till olika vuxna sam-
arbetspartner. (Nilsson 2003; Tveit 2006; Franklin 2004) Barnbiblio-
tekarierna känner utgivningen av barn- och ungdomslitteratur och de 
läser mycket för att kunna vägleda och entusiasmera barn och unga, 
föräldrar och pedagoger. Utifrån de användarstudier vi granskat i tidi-
gare kapitel (jfr resonemang om barns och ungas läspreferenser i ka-
pitel 6, 7 och 8) vill vi hävda att barnbibliotekarier skulle kunna för-
stärka denna kompetens genom att också lära mer om barns och ungas 
läspreferenser. I vårt material finns några studier där bibliotekarier får 
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tillgång till barns och ungas reaktioner på deras bokval, som i en upp-
sats av Löcsey (se kapitel 8). Ett annat exempel är barnbibliotekarierna 
i projektet LekaSpråkaLära som genom pedagogerna får veta hur bar-
nen reagerat på deras bokval: 

De har berättat vilka böcker som fungerat extra bra i vissa arbeten och 
det har inte alltid varit de böcker jag har trott. Man behöver ompröva 
och se med nya ögon. (Rydsjö 2005, s. 70 ).

Här ser vi hur barnbibliotekarier kan utveckla sitt professionella kun-
nande genom aktivare samarbete med pedagoger och reflexion över 
den egna praktiken. Liknande erfarenheter gör barnbibliotekarierna i 
det regionala projektet Alfons, Ellen, Kotten och alla dom andra (se 
kap. 6). Vi har tidigare (i kapitel 6 och 7) visat på olika projekt där 
barnbibliotekarier går in i fördjupat lässtimulerande samarbete med 
skola eller förskola. Hur vanligt det är att barnbibliotekarien är ak-
tiv och själv tar kontakt med pedagoger för att utveckla projekt som 
kan leda till ömsesidiga lärprocesser kan vi inte svara på utifrån vårt 
material. Intrycket är att barnbibliotekarien i förhållande till skolan 
är reaktiv snarare än proaktiv, dvs. hon/han svarar mot efterfrågan 
(oftast på bokprat) snarare än att ta initiativ till utvecklingsprojekt el-
ler initiera nya läsfrämjande metoder. Kanske ser vi här ett samband 
med barnbibliotekariernas status. Genom att använda sig av det som är 
grunden i den egna kompetensen – kunskaper om litteraturen – nyttig-
gör sig barnbibliotekarien i relation till skolan. I relation till förskolan 
är barnbibliotekarien mer drivande och tar mer initiativ vilket vi ser 
exempel på i kapitel 6. 

Vi vill här återknyta till diskussionen om bokprat i kapitel 7. Att bok-
prat kan fungera läsfrämjande och att många barn uppskattar bokprat 
är inget vi ifrågasätter, men ett tydligt problem när barnbibliotekarien 
lässtimulerar i skolsammanhang är frågan om läsningens syfte. Vi 
vill peka på de litteraturpedagogiska erfarenheter som säger att barn 
tydligt uppfattar lärares och bibliotekariers underliggande syften (jfr 
Dressman i kap. 3). Merete Mazzarella spetsar till frågan om läsning-
ens nytta eller nöje i ett inlägg i Dagens Nyheter: 

När det gäller läsning skilde man förr i världen strängt mellan nytta 
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och nöje: numera förklaras också nöjesläsningen vara nyttig och risken 
är överhängande att hela nöjet därmed försvinner. (Mazzarella 2001, 
citerad från Loeld Rasch 2004, s. 45)

I studierna ser vi exempel på att ”hela nöjet försvinner” för barnen och 
vi har frågat oss hur barnbibliotekarier motiverar valet att i huvudsak 
arbeta läsfrämjande på skoltid. I vårt material ser vi exempel på att 
kravet på prestation i samband med läsning i skolan stör läsupplevel-
sen (Sandin 2004) och att barnbiblioteket kopplas till skoltid, inte till 
fritiden (Andersson & Ericsson 2006). Frågan är komplex och i studier 
av barn och barnbibliotek i de flerspråkiga förorterna ser vi inte denna 
konflikt mellan skoltid och fritid lika tydligt (jfr Fergusson 2005; Har-
rysson & Joëlsson 2006). Birgitta Qvarsell, professor i pedagogik, vi-
sade redan i en studie från 1988 hur barn kopplade samman böcker 
med skola och skoltid, med att lära och träna. Fritidens medier, som 
TV, video och musik, beskrevs med begrepp som nöje, lek och fasci-
nation. Böcker var det enda medium som, åtminstone för vissa barn, 
fanns både bland skoltidens och fritidens medier. Vad innebär denna 
dubbla funktion hos boken? Sammanfattningsvis hade vi önskat att 
flera studier skulle ha visat på reflexion hos barnbibliotekarierna över 
de egna arbetsmetoderna och på större uppmärksamhet på barnens 
fritidsläsning.

Läsfrämjande arbete är fortsatt en central fråga för biblioteken och 
vi ser hur bibliotekens läsfrämjande arbete diskuteras och problema-
tiseras ur olika perspektiv. Beth Juncker, lektor vid den danska biblio-
teksskolan i Köpenhamn, har i många sammanhang ifrågasatt vad hon 
ser som bibliotekens ensidiga fokuserande på barns läsning (Juncker 
1997; 2000). Hon argumenterar för att biblioteken ska uppmärksam-
ma andra sidor av barns kulturbehov och andra estetiska processer. 
Tids nog lär sig barnen att läsa och biblioteken borde uppmärksamma 
andra medier och andra estetiska uttrycksmedel, enligt Juncker. En an-
nan ingång ger Tom D.Wilson, adjungerad professor vid Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. I en artikel i Svensk 
biblioteksforskning diskuterar han frågan om läsning ur utbildningar-
nas (inom biblioteks- och informationsvetenskap) perspektiv. Han ser 
att de teknikinriktade delarna av utbildningarna tycks ha utvecklats 
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mer och bättre inom andra ämnen, dvs. en konkurrenssituation har 
uppstått. Samtidigt klagar lärare på ungas förmåga att läsa och skriva. 
Kanske borde utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap 
dra konsekvenser av situationen och nischa innehållet i utbildningarna 
mot barn och unga och lässtimulans, ”effectively marketing books in 
relation to the Internet, gaming and technology?” (Wilson 2006) Vi 
uppfattar att Wilson syftar på barns och ungas nöjesläsning och att det 
är här han vill se en förstärkning av utbildningarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Att litteraturförmedling får utökat utrymme i 
utbildningarna efterlyser också de relativt nyutbildade bibliotekarier 
som Franklin (2004) intervjuar för att undersöka hur väl deras utbild-
ning svarar mot arbetssituationens krav. Särskilt starkt är kravet från 
de fyra bibliotekarier som har barn- och ungdomsinriktade tjänster. 
Vår slutsats blir att frågan om forskning om värdet av nöjesläsningen, 
som väcktes i Frasers avhandling, är fortsatt aktuell.

Franklin (2004) finner alltså att synpunkterna hos de bibliotekarier 
som arbetar med någon form av barn- och ungdomsverksamhet skiljer 
sig från de övriga intervjuades. De framhäver att man behöver kunskap 
om litteratur och förmåga att entusiasmera till läsning men de lägger 
också stor vikt vid den kommunikativa kompetensen. Barnbibliote-
kariens kommunikativa kompetens, förmågan att bemöta människor 
på ett respektfullt och lyhört sätt, återkommer i flera studier – både 
som en kompetens som bibliotekarierna själva är angelägna om att 
vidmakthålla (t.ex. Eriksson 2002; Jakobsson 2003) men också som 
något som tillskrivs barnbibliotekarier och som förväntas av just denna 
yrkeskategori (t.ex. Wanting 1984; Riihelä 1996; Hjelm & Karlsson 
2000). Det personliga bemötandet, att bli sedd, respekterad – och igen-
känd – är viktigt för barn och ungdomar. I Barn frågar – kan bibliote-
ket svara? framhålls den förtroendefulla kontakt som ibland uppstår 
mellan barnen och bibliotekarierna och som barnbibliotekarierna han-
terar med inkännande och respekt (Lundgren 2000b). Olika studier 
visar att bemötandet är avgörande för hur barn och unga upplever 
biblioteket (t.ex. Roed 2006; Elofsson 2004). Barnbibliotekarierna i 
Franklins uppsats betonar att de inte bara måste kunna kommunicera 
med olika användare i biblioteket utan också kunna ”kommunicera för 
att etablera nätverk med andra yrkesgrupper från andra institutioner”. 
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(Franklin 2004, s. 52). Denna förmåga att kommunicera framträder 
alltså här som en kompetens barnbibliotekarien behöver i relation till 
andra yrkesgrupper. 

Barnbiblioteket i biblioteksorganisationen och i lokalsamhället

Flera av de strategier för att stärka barnbiblioteket som framkommer 
hos Fraser, som att synliggöra barnbiblioteket i bibliotekets ledning och 
förankra verksamheten hos hela personalen, återfinns i olika studier 
där barnbibliotekens samtid och framtid diskuteras (Buchhave 2000; 
Thorhauge 2001; Tveit 2006; Hansson & Ögland 2006). Jens Thorhauge 
(2001), direktör för den danska Biblioteksstyrelsen, skriver i en artikel 
att eftersom barnbiblioteket är en viktig resurs för biblioteksutveckling 
är det också en angelägenhet för alla inblandade: politiker, bibliotekets 
ledning och hela personalen. Maria Törnfeldt, med en bakgrund som 
både barnbibliotekarie och bibliotekschef, hävdar från sitt perspektiv 
att barnbiblioteket fortfarande inte i tillräckligt hög grad är en led-
ningsfråga. ”En prioriterad verksamhet borde kännetecknas av att den 
får en relevant del av personalresurserna på biblioteket. Vidare borde 
hela personalen bli föremål för fortbildningsinsatser inom det priorite-
rade området.” (Törnfeldt 2005, s. 137) Thorhauges vision och Törn-
feldts analys speglar olika sidor av den strategi för barnbibliotek som 
Fraser (1997) uppmärksammade. 

När vi ser på frågor om barnbibliotek och samarbete är det två aspek-
ter som får särskild uppmärksamhet. En hör samman med barnbiblio-
tekariens kunskaper och kompetenser och den andra med samarbetets 
syfte. Bente Buchhave (2000) hävdar att när barnbibliotekarier går in i 
samarbete med andra institutioner måste utgångspunkten vara de pro-
fessionella kunskaper som hör till respektive yrkesroll. Allt samarbete 
bör utgå från två grundläggande syften, enligt Buchhave. Samarbete 
ska skapa bättre utvecklingsmöjligheter för barn och det ska bidra till 
kunskapsutveckling inom den egna organisationen. Hon betonar hur 
viktigt det är att man klargör och är överens om vad varje enskilt pro-
jekt syftar till. Syftet kan vara att biblioteket ska ge service inom en 
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annan institutions projekt (exempelvis genom medieförsörjning) men 
det kan också vara ett gemensamt projekt med mer preciserat syfte 
där olika samarbetspartner samspelar i ömsesidig respekt för varan-
dras kompetenser. I de studier vi granskat har vi funnit exempel på 
samarbete mellan barnbibliotek och andra institutioner där syftet varit 
oklart och där återkoppling till barnbiblioteket saknats. Vi har också 
sett exempel på samarbete av det senare slaget. 

Ett stort danskt projekt, På samme hammel, drevs som ett samarbets-
projekt mellan skolbibliotek, folkbibliotek och förskola. En av ut-
gångspunkterna var att kommunala resurser skulle utnyttjas bättre och 
att kvalitén i verksamheten skulle höjas. Utvärderaren, Sven Nilsson, 
konstaterar i sin slutrapport att de lokala projekten inte haft fokus på 
dessa utgångspunkter men att projekten ändå lett till just detta genom 
att de mänskliga resurserna, expertkunskaperna, utnyttjats gemensamt. 
Själva samarbetsprocessen synliggjorde deltagarnas olika kompetenser. 
I deltagarnas egna bedömningar av vad som varit de viktigaste effek-
terna av projekten nämns just samarbetet i de nya nätverken och att 
man hittat det gemensamma i det tvärprofessionella. Nilsson uttrycker 
det med tre s-ord: samarbete, synlighet och synergi. (Nilsson 2003, s. 
53 ff.) I olika svenska förskoleprojekt har samarbetet inte bara syftat 
till att ge service inom en annan institution utan förutsatt respekt för 
olikheter i professioner och synliggörande av deltagarnas olika kompe-
tenser (Forsling & Högberg 2004; Rydsjö 2004; Elf 2005).

I Värmland upplevde bibliotekarierna i LekaSpråkaLära-projektet att 
deras medverkan innebar att packa bokpåsar till förskolorna men att 
den kunskap om barnlitteratur som krävs för att förse bokpåsarna med 
ändamålsenlig litteratur förbisågs i projektet. Detta ledde till att ett 
projekt för kompetensutveckling utarbetades av Länsbibliotek Värm-
land tillsammans med barnbibliotekarierna. Projektet, Det berättande 
och läsande barnet och barnbibliotekariens arbete, pågick under våren 
2004. I projektet har man haft fokus på bibliotekarierollen och olika 
läsarroller, man har problematiserat läsning och barns medievärld. 
(Ullström 2004) Här har barnbibliotekarierna kunnat utveckla och 
fördjupa sina kompetenser med direkt koppling till ett upplevt behov.
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Kunskaper och kompetenser – nya medier

Utifrån de studier vi granskat kan vi konstatera att barnbibliotekarier 
har stora kunskaper om barn- och ungdomslitteratur. Vi kan däremot 
inte hävda att barnbibliotekarier har motsvarande kunnande om nya 
medier eller att de bedriver aktivt utvecklingsarbete kring dessa men 
vi ser att många projekt syftar till att utforska nya medier och bib-
lioteksanvändning (Pahlmblad & Ulmius 2005). I flera studier hävdas 
att barnbibliotekarier behöver utveckla sina kompetenser kring nya 
medier för att göra bibliotek angelägna och vara i takt med barnen 
(Drotner 2000; Thorhauge 2001; Tveit 2006). Vi har kunnat se att det 
är viktigt för barn och unga att det finns både litteratur och nya medier 
på bibliotek – även om ungdomar tycks vara tveksamma till bibliote-
kariers förmåga att göra relevanta urval av nya medier (jfr Roed 2006; 
Elofsson 2004). 

För att kunna utarbeta medieplaner som svarar mot barns och ung-
as behov behöver barnbibliotekarien kunskaper både om utbudet på 
marknaden och om barns och ungas mediepreferenser. Att använda 
tillgänglig lånestatistik, som i det norska Fritt valg-prosjektet (2004), 
både för att göra jämförande studier och för fördjupad analys av den 
lokala användningen kan ge biblioteken viktig kunskap. Om denna 
statistik också kan kompletteras med undersökningar av hur barn och 
unga använder bibliotekets medier och tjänster på plats, får biblioteken 
en mer rättvisande bild av barns och ungas medieanvändning. Vi me-
nar att detta är särskilt angeläget i ljuset av att bibliotekets nya medier 
används flitigt av barn och unga och att de spelar en särskilt stor roll 
för dem som inte läser så mycket böcker, vilket framkommer i kapitel 
7, 8 och 9. Denna typ av undersökningar kan också hjälpa bibliote-
karierna att ställa nya frågor. Ett exempel är frågor som hör samman 
med kön. Genusperspektiv på utlåning och användning av bibliotekets 
medier, liksom på betydelsen av bibliotekariens eget kön, har vi bara 
kunnat antyda i denna översikt men vi vill starkt rekommendera både 
till nya studier och till ökad uppmärksamhet på genusperspektiv och 
biblioteksanvändning. 
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Framtidsprojekt och metodutveckling

I översikten har vi ägnat studier av läsning stort utrymme eftersom de 
dominerar i vårt material och därmed, tror vi, på barnbiblioteken. När 
vi granskar aktuella projekt ser vi en annan utveckling där andra frågor 
ges prioritet och nya sidor av barnbiblioteken utforskas. Pahlmblad 
och Ulmius (2005) granskar i sin magisteruppsats fem framtidsinrik-
tade projekt, två svenska, Rum för barn i Stockholm och 2020 Mars 
Express som involverar flera länsbibliotek, och tre danska, Børnebib-
lioteket som experimentarium på Fredrikshavns och Hjørrings biblio-
tek, Det interaktive børnebibliotek i Århus och Det musiske børnebib-
liotek i Vejle. De undersöker vilka teorier projekten grundar sig i och 
vilka visioner de arbetar med. Rummets förmedlande betydelse, barn 
och unga som medaktörer, samarbete med nya yrkesgrupper som för in 
dynamik i barnbiblioteket är visioner i flera projekt. Författarna finner 
både starka satsningar på ny informationsteknologi och reaktioner mot 
att ge tekniken för stort utrymme, som i Det musiske børnebibliotek. 
Projekten är ofta teoretiskt grundade och vill undersöka hur teorierna 
kan tillämpas i barnbiblioteket. Författarna anser att barnbibliotekens 
grundutbud inte förändrats utan att det snarare är förmedlingen och 
innehållet i mediesamlingen som uppdaterats (ibid., s. 50) men intres-
set för rummets förmedlande roll, för samarbete med nya aktörer och 
för att grunda projekten i teorier har vi inte funnit i andra studier och 
detta anser vi signalerar nytänkande om barnbibliotek och en delvis 
förändrad bibliotekarieroll.

Projekt sticker gärna ut och framstår som innovativa och nydanande 
men i vårt material ser vi också tendenser till helt nya arbetssätt som 
är djupt förankrade i bibliotekens vardag, utan att biblioteken tillförts 
extra resurser. I studierna framstår verksamheten i de flerspråkiga 
förorterna som att bibliotekarierna lyhört uppmärksammar behovet 
av förändrade arbetsformer (Rozajac 2001; Wåhlström & Önnerfelt 
2004; Fergusson 2005; Harrysson & Joëlsson 2006). Bibliotekarierna 
uppmärksammar barnen men också föräldrarnas betydelse, barnet i sin 
familj, och de anpassar sin service efter de behov som finns i lokalsam-
hället. Barns förändrade villkor är uppenbara i de flerspråkiga föror-
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terna, men barns villkor förändras överallt och vi vill här återknyta till 
de diskussioner om folkbiblioteket i senmodernitetens förändringspro-
cesser som vi introducerade i kapitel 2. En viktig del av bibliotekari-
ers kompetens är att kunna lyssna av dessa förändringar. Vi menar att 
flera av projekten inom Hissa segel och bygga vindskydd (2005) visar 
på vikten av långsiktigt arbete, grundat i kunskap om barns villkor. I 
detta projekt har kompetensutveckling och framtidsinriktad fortbild-
ning spelat avgörande roll. 

Är biblioteken angelägna för barn och unga?

Flera författare ställer frågan om biblioteken är angelägna för barn och 
unga, ofta utifrån en oro för bibliotekens framtid men ibland också 
utifrån barns och ungas perspektiv. Hur syns en ny barnsyn i biblio-
teksverksamheten? En ny barnsyn innebär att barns och ungdomars 
egna behov är vägledande för verksamheten, att de ska kunna påverka 
denna och få möjlighet att uttrycka sig i biblioteket (På barns och ung-
domars villkor 2003). 

När det gäller de små barnen ser vi, särskilt i de studier som bygger på 
eller redovisar projekt i förskolan, ett förändrat sätt att arbeta, en stör-
re respekt för barnens här och nu och ett mer aktivt och medvetet sätt 
att arbeta med barnlitteraturen. Barnens föräldrar är, med få undantag 
(Rozajac 2001; Gadd 2001), osynliga i våra studier men vi vet att yngre 
barn ofta besöker biblioteket tillsammans med sina föräldrar. För att 
biblioteken ska vara angelägna för små barn måste de också vara bra 
för barnens föräldrar och deras far- och morföräldrar (jfr Tveit 2006, 
s. 42).

I bibliotekens projekt med ungdomar och unga vuxna uppfattar vi att 
ungas medverkan och delaktighet redan blivit en självklarhet och att 
bibliotekarierna idag har kunskaper och medvetenhet om ungas kul-
turer, något som ofta efterlysts i tidigare studier. Projekten är ofta in-
riktade mot ungdomars estetiska uttrycksformer och skapande. Pro-
blemet vi ser här verkar snarast vara att hitta former för delaktighet i 
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biblioteksprojekt som kan upplevas som tillräckligt attraktiva för att 
ungdomar ska vara beredda att satsa tid och engagemang (t.ex. Ing-
efjord 2003; Karlsson 2006).

För ”mellanbarn”, de litet äldre barnen i vår översikt, ser vi däremot få 
exempel på nytänkande och de studier vi granskat handlar nästan bara 
om lässtimulans (när barnen kommer till biblioteket under skoltid). 
Som vi tidigare påpekat måste detta inte betyda att inget annat görs, 
men vi väljer att citera Sven Nilsson (2005) från en artikel i Ikoner 
där han beskriver barnbiblioteken som ”präktiga, rättrådiga och tung-
fotade, alltså långtifrån de hållningar som dominerar bland barnen.” 
Han skriver också att han tror att biblioteken skulle bli roligare och 
mer attraktiva om de utformades med tanke på 9-12-åringar. Utifrån 
den bild vi fått genom studierna kan vi bara hålla med: biblioteken (i 
Sverige) vänder sig i första hand till mellanbarnen i deras egenskap av 
elever, med bokprat som önskats av skolan. Hur och när introduceras 
bibliotekets övriga medier och tjänster? Hur möter biblioteket barns 
fascination för berättelser och berättande i olika medieformer, hur får 
de möjlighet att skapa och uttrycka sig i barnbiblioteket? I relation till 
mellanbarnen finns stort utrymme för metodutveckling. 

Vi anser att frågan om biblioteket är angeläget eller inte hör samman 
med hur biblioteket uppfattar sitt uppdrag. I översiktens inledning (se 
kap. 2) diskuterade vi barnbibliotek och skolbibliotek utifrån en artikel 
av Limberg (1992). Limberg synliggjorde där bibliotekens olika rol-
ler och uppdrag och uppmanade särskilt de integrerade biblioteken att 
analysera sin dubbla funktion. Vi har kunnat se att de dilemman som 
Limberg pekar på, om folkbiblioteket ska ”komplettera eller kompen-
sera” är fortsatt aktuella. 

I en artikel i Biblioteksbladet diskuterar Johanna Hansson och Malin 
Ögland (2006) vilken roll biblioteket spelar i barns vardag idag. De 
spetsar till frågan och när de undrar: ”Ska vi i huvudsak befinna oss 
på cirkusarenan eller i vardagen tillsammans med förskola och skola?” 
(ibid., s. 20). Ögland och Hansson utgår i sitt resonemang från en arti-
kel i Dagens Nyheter 2004 där en intervjuad kvinna säger att hon och 
hennes familj, en man och ett litet barn, tillbringar mycket av sin fria 
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tid i ett köpcenter. I köpcentret umgås de med vänner, äter och handlar. 
Innan köpcentret byggdes säger kvinnan att hon istället var mycket på 
biblioteket. Ögland och Hansson ser att biblioteket inte längre är en 
attraktiv plats dit man går på sin lediga tid utan ett ställe man besöker 
med ett visst bestämt syfte, oftast att låna en bok. Med denna bild i 
bakhuvudet finner författarna att biblioteken har två möjliga alterna-
tiv. Det första är ett kompletterande förhållningssätt där biblioteken 
måste lämna sina lokaler och finnas på förskolan. Detta innebär att 
förskolans läroplan och arbetssätt blir styrande och tyngdpunkten blir 
att bibliotekarien utvecklar samarbetet med andra vuxna som arbe-
tar nära barnen. Direktkontakten med barnen går därmed till viss del 
förlorad. Det andra alternativet enligt författarna är att göra biblio-
teksrummet mer attraktivt för barn och unga att använda på fritiden. 
Bibliotekarierna måste då ställa sig frågan ”Vad i bibliotekslokalen kan 
locka till aktivitet, till att stanna länge, till att samspela med andra”? 
(ibid., s. 20). Författarna menar att det är viktigt, att biblioteken tar 
ställning för att inte hamna i den kompenserande roll som ofta blivit 
fallet då ett ställningstagande saknas. 

Hansson och Ögland hårdrar barnbibliotekets positioner, och konse-
kvenser av olika positioner, men en viktig poäng är att barnbibliotekets 
uppgifter kopplas till barnbibliotekariens kompetenser. Genom att visa 
på nödvändigheten av att synliggöra olika perspektiv på barnbibliotek 
visar de också att barnbibliotekarien behöver många olika kunskaper 
och kompetenser och att ”en generell barn- och bemötandekompetens” 
behöver utvecklas hos alla som arbetar på bibliotek (ibid., s. 21).

Barnbibliotek, forskning och forskningsfält

I arbetet med denna översikt har vi saknat forskning om barnbibliotek 
och vi har sett att det finns behov av att förankra barnbiblioteket i 
moderna teorier (se kap. 2). I sin artikel om barnbibliotekens framtid 
skriver Sven Nilsson (2005) att barnen vet vad det innebär att leva i 
moderniteten, att de teorier och begrepp som Giddens, Bourdieu, Cas-
tells, Simone de Beauvoir, Fiske och andra har utvecklat beskriver deras 
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värld. Barnbiblioteken är barnens arena och modernitetens teorier kan 
användas för att analysera hur barnbiblioteken kan utvecklas tillsam-
mans med barn. Vi har också sett hur framtidsinriktade barnbiblioteks-
projekt ofta är teoretiskt grundade och att de vill undersöka hur teo-
rierna kan tillämpas i barnbiblioteket (jfr Pahlmblad & Ulmius 2005).

Vi har också saknat studier som definierar barnbiblioteket i relation 
till olika forskningsfält. Under den period vi granskat har Lebeda och 
Trondman (2001) undersökt barnkulturens forskningsfält på uppdrag 
av Statens kulturråd. Författarna fann ett diffust, vagt och svagt forsk-
ningsfält och ställde frågan om ”just kombinationen barn och kultur 
är den sämsta tänkbara om en forskare önskar resurser, betydelse och 
genomslag?” (ibid., s. 32). Utredarna av barnkulturen gjorde samma 
beskrivning och föreslog i betänkandet Tänka framåt, men göra nu 
(2006) en utredning av behovet av ett barnkulturellt forskningscen-
trum (s. 177).

Dorte Skot-Hansen (2001) skriver om erfarenheterna från ett försök 
med barnkulturkonsulenter i Danmark, att en förutsättning för att ut-
veckla ett kvalificerat barnkulturarbete är att barnkulturen förankras 
inom kulturpolitiken, hellre än i utbildnings- eller socialpolitiken. I för-
söket med barnkulturkonsulenter var dessa knutna till större folkbib-
liotek och de flesta av konsulenterna hade en bibliotekarieutbildning. 
De bibliotekariekompetenser Skot-Hansen ser var värdefulla i rollen 
som barnkulturkonsulenter var bibliotekariernas praktiska erfarenhe-
ter av att arbeta med barnkultur, deras kompetenser att driva kvali-
tetsdiskussioner och deras erfarenheter att starta, organisera och driva 
samarbete med andra i lokalsamhället. Barnbibliotekens position inom 
barnkulturen har varit tydligare i Danmark än i Sverige, där i stäl-
let kopplingen till skolan och det formella lärandet betonats mera (jfr 
Hansson 2005; Rydsjö 2001). 

Vi anser att frågan om barnbibliotekens position inom det utbildnings-
politiska respektive det kulturpolitiska fältet är avgörande för barnbib-
liotekens utveckling och att frågan hänger samman med de aspekter 
av barnbibliotek och barnbibliotekariers kompetenser som vi valt att 
lyfta fram i detta kapitel. En oklar uppfattning om barnbibliotekets 
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syfte och roll försvårar samarbete med andra institutioner. Den försvå-
rar också arbetet med att positionera barnbiblioteket i lokalsamhället 
och den komplicerar frågan om barnbibliotekariernas kunskaper och 
kompetenser. 

Avslutning

I arbetet med denna kunskapsöversikt har vi blivit uppmärksamma på 
bristen på forskning om barnbibliotek men också på utvärderingar och 
kritiska och analyserande rapporter om barnbiblioteksprojekt. Med ett 
annat material kunde vår kunskapsbas ha varit stabilare. Givet det ma-
terial vi bygger våra analyser och vår framställning på, kan vi inte göra 
säkra påståenden om barnbibliotek men vi har kunnat se tendenser 
och problem och utifrån materialet kunnat formulera nya frågor om 
barnbibliotekens framtid och samtid.
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Studier av barn- och ungdomsbibliotek 
en kunskapsöversikt
Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har på Regionbibliotek Stockholms uppdrag 
gjort en kunskapsöversikt över forskning inom barn- och ungdomsbiblioteks-
området i Sverige med utblickar mot de övriga nordiska länderna samt Stor-
britannien och USA. Författarna konstaterar att forskningen inom området har 
visat sig vara mycket liten och att det inte heller finns en enda svensk avhandling 
i ämnet. Det innebär att översikten omfattar ett brett material av i första hand 
magisteruppsatser och andra undersökningar och rapporter.  Avhandlingar och 
annan regelrätt forskning inom näraliggande områden som innehåller viktig kun-
skap om barnbibliotek har också tagits med. Resultatet har blivit en intressant, 
tematiserad överblick över material från ca 1990 och framåt. Förhoppningsvis 
kan den bidra till ett mera målmedvetet utvecklingsarbete inom folkbibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet genom att den ger ett bättre kunskapsunderlag 
och genom att den väcker en rad nya frågor. Kunskapsöversikten visar tydligt 
bristen på forskning inom området, vilket understryker behovet av forsknings-
satsningar på nationell nivå. 

Kunskapsöversikten har genomförts inom ramen för det s.k. DOFF-projektet, 
På barns och ungdomars villkor III, det tredje steget i de mellansvenska länsbib-
liotekens arbete med att åstadkomma en långsiktig utveckling av barnbibliote-
ken. Barnbibliotekskonsulenterna i Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, 
Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län har tagit initiativ till och ge-
nomfört projektet. Kulturrådet har genom bidrag möjliggjort kunskapsöversik-
ten. 
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