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Att sätta spår – ett nordiskt barnbiblioteksprojekt 
Studieresa till Nederländerna den 27 – 29 nov 2007 
 
Lena Lundgren, Ingrid Källström Nilsson och Alice Thorburn 
 
Det nordiska projektet Att sätta spår (At sætte spor – hvordan kan et børnebibliotek få 
betydning for alle børn?) är en fortsättning på projektet I gulvhøyde, som genomfördes under 
2006 och 2007. I projektet deltar följande bibliotek: Deichmanske bibliotek, Oslo, Hjørring 
bibliotek, Frederikshavn bibliotek, båda i Danmark, samt Stockholms stadsbibliotek, Rum för 
barn i Kulturhuset och Regionbibliotek Stockholm. Projektet stöds ekonomiskt av 
Kulturkontakt Nord (Nordiska Ministerrådet). Lena Lundgrens resa till Amsterdam har dock 
bekostats av ett stipendium från Margit Lamms minnesfond.  
 
Syftet med projektet är att föra en diskussion om hur ett besök på barnbiblioteket kan sätta 
spår hos barnen. Barnbiblioteket ska vara en plats för aktiv förmedling, en plats som utmanar 
barnen, ett ställe som talar till alla sinnen. Vi som ingår i projektet tar utgångspunkt i 
bibliotekets utbud inom litteratur, musik, film och spel, men vi är medvetna om att vi måste 
vända oss utanför vår egen krets för att få inspiration och bli utmanade. Att sätta spår handlar 
om att 

- barn i högre grad ska bli utmanade av biblioteksrummet 
- bibliotekspersonalen ska bli utmanad av andra yrkesgrupper och att  
- vi ska resa ut i världen med en gemensam nordisk bakgrund och komma hem klokare.  

 
Målet för projektet är att det i alla de tre deltagande länderna ska finnas ett bibliotek som med 
hjälp av nordiska och internationella kontakter och samarbetspartner ska vara ett inspirerande 
exempel för andra bibliotek och barnkulturhus. Vi ska utarbeta en modell för ett 
drömbibliotek, ett ställe som arbetar med nya förmedlingsstrategier och förmedlingsformer, 
ett ställe där det tänks i barnhöjd. Ett ställe där barnen sätter sina spår och där upplevelserna 
sätter spår i barnen. 
 
Att sätta spår genomförs i två steg, dels studiebesök hösten 2007 på holländska bibliotek och 
ett seminarium tillsammans med holländska barnbibliotekarier med utgångspunkt från det nya 
huvudbiblioteket i Amsterdam, dels ett s.k. växthus i Stockholm våren 2008, även detta med 
deltagande av några representanter för holländska barnbibliotekarier.  
 
Det följande är en redogörelse för seminariet i Amsterdam och för de studiebesök till 
biblioteken i Velsen, som de svenska deltagarna gjorde, och Heerhugowaard, som alla de 
nordiska deltagarna besökte tillsammans. Vi var speciellt intresserade av barnbiblioteket som 
rum, hur biblioteken hade samarbetat med barn i planering av lokaler och verksamhet och 
vilka uttryck detta samarbete hade fått i biblioteken. För studiebesöken och seminariet i 
Amsterdam formulerades sedan mera detaljerade frågeställningar (se nedan). 
 
Seminariet på Amsterdams nya stadsbibliotek (Openbare Bibliotheek 
Amsterdam)  
 
Närvarande: Marian Koren, Netherlands Public Library Association (NPLA), Marijke 
Troelstra, Amsterdam Public Library, Ingrid Bon, Biblioservice Gelderland, IFLA, Truuske 
Sanders, NPLA, Monique Mosch, Public Library Heerhugowaard, Astrid Segeren, Public 
Library Breda, Toril Bang Lancelot, Deichmanske bibliotek/Oslo, Korana Kurtovic, 
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Deichmanske bibliotek/Oslo, Linda Solheim, Deichmanske bibliotek/Oslo, Bjerke 
filialbibliotek, Tone Lunden, Hjørring bibliotek, Annie Steen Petersen, Hjørring bibliotek, Pia 
Ejby Svendsen, Frederikshavn bibliotek, Ann Gritt Elmeskov Bang, Frederikshavn bibliotek, 
Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm, Ingrid Källström Nilsson, Rum för barn, 
Kulturhuset, Stockholm, Alice Thorburn, Stockholms stadsbibliotek.  
 
Marian Koren, som fungerade som värd för seminariet, hälsade alla välkomna. Marian såg 
dagens seminarium som en möjlig början på en nordisk-holländsk dialog om aktuella 
biblioteksfrågor, en utvidgning av en tidigare dansk-holländsk dialog. Ett samtal om 
framtidens barnbibliotek utifrån våra respektive erfarenheter verkar kunna bli en intressant 
början.  
 
Marijke Troelstra, tidigare chef för barnavdelningen på Amsterdams stadsbibliotek, började 
med att presentera fakta om Amsterdams nya stadsbibliotek. Det invigdes den 7 juli 2007 och 
är med sina 28 000 kvm Europas största folkbibliotek. Det har kostat ca 80 milj. euro och 
arkitekt har varit Jo Coenen. Det är öppet kl. 10 – 22 alla dagar. För mer information om 
biblioteket se www.oba.nl.  
 
Förberedelserna inför planeringen av barnavdelningen på det nya stadsbiblioteket inleddes för 
flera år sedan med en ”masterclass” med rubriken ”The Library of 100 Talents” för tjugofem 
barnbibliotekarier från olika bibliotek. Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna 
var grunden och som motto valdes ett citat av Petrarca: ”A child is not a barrel to fill, but a 
fire to enlighten.” Det var ett intressant projekt där flera olika biblioteksscenarier arbetades 
fram tillsammans med barn och som gav många erfarenheter och idéer. Projektet har 
presenterats i olika sammanhang (se exempelvis www.biblioteksforeningen.org, klicka på 
Våra konferenser) men själva rapporten är ännu inte färdig, vilket Marijke beklagade, 
eftersom resultaten därmed inte kan användas i andra sammanhang.  
 
När sedan det nya biblioteket skulle utformas, kom fokus att helt och hållet hamna på själva 
byggnaden och verksamheten kom i andra hand. Amsterdams nya stadsbibliotek är enligt 
Marijke ett prestigebygge, där helt andra krafter, politiska, administrativa, ekonomiska och 
konstnärliga, samt stadsplaneringen, styrde. Marijke deltog i planeringen men fick inte gehör 
för sitt budskap. ”Att framföra kritik var inte tillåtet.” Inga av de idéer som hade kommit fram 
i förberedelsearbetet kom att användas. Intresset kom att koncentreras på det spektakulära i 
själva byggprojektet, den uppmärksamhet biblioteket skulle väcka och på de förväntade 
besökssiffrorna. Marijke pratade med sin chef och lade fram sina idéer för honom, men 
hennes synpunkter beaktades bara när det gällde verkstaden, ”Children’s Laboratory”, och 
programrummet, ”Annie Schmidt Theatre”. Hon har också accepterat att hyllorna på 
barnavdelningen är så höga för att de ska kunna hävda sig i den enorma takhöjden. Böckerna 
är ordnade tematiskt men indelningen framgår inte tydligt och är svår att förstå. Där finns 
dåliga möjligheter att ställa ut sådant som barngrupper och skolklasser gör, sittplatserna är 
olämpliga, det finns få bord och tråkiga läsplatser. Barnavdelningen är på intet sätt 
framåtsyftande i sin utformning. På helgerna är där ändå många besökare eftersom 
Amsterdams nya stadsbibliotek har blivit ett utflyktsmål för stadens invånare. De stora ytorna 
gillas av barnen som gärna springer omkring där, eftersom många familjer i Amsterdam är 
trångbodda. Frågan är bara hur länge det intresset varar. Utlåningen har gått upp med 50% i 
september jämfört med 2006.  
 
Ett stort problem är också organisationen, med ”front-desk” och ”back-office”. I ”front desk” 
arbetar generalister som är bra på bemötande. Personalen i ”back-office” är specialister och 
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arbetar i team, men dessa är inte målgruppsrelaterade och det finns inget barnteam. Det finns 
ingen som har något särskilt ansvar för barnavdelningen utan den bemannas av generalister på 
samma sätt som resten av biblioteket. Följden har blivit att exempelvis de höga och speciellt 
formgivna hyllorna inte utnyttjas för skyltning, vilket skulle ge spännande möjligheter. Ingen 
tar heller itu med att förtydliga temaindelningen. Anne Schmidt-teatern är också kal och föga 
inbjudande och har ingen ändamålsenlig utrustning och detta känner ingen som sin uppgift att 
göra något åt. 
 
Marijke sammanfattade sina erfarenheter: Barnverksamheten måste vara förankrad i hela 
personalen men det måste finnas specialister på barn, barnböcker och barnkultur på 
barnavdelningen som arbetar kontinuerligt med själva verksamheten. Barnavdelningen måste 
marknadsföras bättre och söka samarbetspartner utanför biblioteket. Det finns många som vill 
samarbeta med biblioteket men samarbetet måste ha ett syfte för att inte barnavdelningen bara 
ska bli en arena för andras syften och för enstaka spektakulära ”events”. Utvecklingsarbete är 
en kontinuerlig process och man måste hela tiden vara medveten om vad man vill göra och 
varför man gör det. Det ska vara ett målinriktat arbete. Det måste finnas möjligheter att visa i 
biblioteket vad barn har skapat hemma, i förskolan eller skolan. Marijke rådde oss 
avslutningsvis att inför utformningen av barnbibliotek formulera våra viktigaste idéer och 
sedan hålla fast vid dem men vara beredd på att kompromissa på vissa punkter. Hon talade 
också om hur viktigt det är att ta in synpunkter från andra än bibliotekarier och arkitekter och 
framförallt från användarna, när man gör om eller bygger nytt. Marijke arbetar nu med ”kultur 
och pr” och har egentligen inget inflytande på barnavdelningen längre men hon har just fått 
möjlighet att skapa en grupp i personalen som vill arbeta med barn och ungdomar och som 
ska få en viss grundutbildning. Fortfarande kommer dock ingen att ha något övergripande 
ansvar för barnavdelningen.  
 
Rundvandring i Amsterdams nya stadsbibliotek 
Vi tittade i första hand på barnavdelningen men hann också snabbt besöka övriga avdelningar. 
Barnavdelningen ligger i souterrängvåningen i ett hörn med glasad vägg åt ett håll och stora 
fönster på den andra ytterväggen. I hörnet ligger ”Children’s Laboratory”, en ateljé som 
avgränsas mot biblioteksytan med glasade väggar och hyllor så att man kan ställa ut och visa 
in mot biblioteket det som barnen gör i ateljén. Ateljén används även för musikprogram. 
Bakom motstående vägg ligger Annie Schmidt-teatern med sittplatser på gradänger mot en 
öppen yta, som kan användas på olika sätt, för klassbesök, sagoberättande och enklare 
dramatiseringar. På väggen finns en tv-skärm. I rummet finns också Annie Schmidts böcker 
utlagda på en hylla.  
 
Golvytan på barnavdelningen är stor och öppen. En del är avsedd för barn 0 – 7 år och en del 
för barn 7 – 12 år. De mycket höga bokhyllorna bildar runda rum med olika teman. 
Plastpallar, breda, låga plastfåtöljer och ett par runda ”bingar” står utspridda över ytan. Några 
sittplatser med motställda soffor med bord emellan, liknande ”bås” i en hamburgerrestaurang, 
står längs fönsterväggen och är avsedda som läsplatser. En stor informationsdisk dominerar en 
vägg tillsammans med en enhet för utlåningsautomat och kopiator. Där finns också ett slags 
hylla som kan användas för utställningar eller framträdanden. Det finns låga, fasta montrar för 
utställningar, främst av äldre böcker. Träslaget är mörkt på golv, informationsvägg och 
montrar. Hyllorna är vita med röda accenter. Plastmöblerna är också vita och röda.  
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     Foto Alice Thorburn 
 
 
Vi kunde konstatera att, utöver de problem som Marijke hade nämnt, informationsdisken är 
stel och kantig och föga inbjudande och egendomligt nog mera konventionellt utformad än 
motsvarande informationspunkter i resten av biblioteket. Barnvänlig är den bara på det viset 
att den har en trappa på framsidan, en trappa som dock snarare verkar fjärma barnen från 
personalen än underlätta kontakten. Sittplatserna, som inte fungerar, ska bytas ut. Ljudmiljön 
är på grund av den höga takhöjden och golv- och väggskikten hård och ”burkig”. 
 
 

     Foto Alice Thorburn 
 
 
Amsterdams stadsbibliotek har ingen speciell hemsida för barn och den information som finns 
på hemsidan består av information till vuxna om program för barn, mest sagostunder och 
högläsning för förskolebarn.  
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Karen Bertrams från Probiblio (närmast en länsbiblioteksfunktion) berättade om arbetet med 
utformningen av barnavdelningen på det nya stadsbiblioteket i Heerhugowaard. Biblioteket 
ingick i den ”masterclass”, som nämnts ovan. Grunden var alltså Howards Gardners teori om 
de multipla intelligenserna och förberedelsearbetet genomfördes i nära samarbete med barn i 
de lokala förskolorna och skolorna. Som konsult anlitades Rita Baptiste, som har arbetat med 
att utforma barnverksamheten på museer. Alla barn i åldrarna 8 – 12 år i kommunens skolor 
besöktes och alla fick berätta vad de ville ha i det nya biblioteket. De ville bl.a. ha ett rum 
utan föräldrar och verkliga människor att fråga! De ville ha starka färger och runda former 
och menade också att det yttre borde visa vad som finns inuti. Man bildade ”master classes” 
även med intresserade barn, som handlade om journalistik, arkitektur, design, webbdesign, 
marknadsföring, presentationer och ”hemliga agenter”. Man gjorde en egen tidning och 
skapade ”det hemliga huset” med hjälp av arkitekter.  
 
(Mera information om biblioteket i Heerhugowaard fick vi av barnbibliotekarien Monique 
Mosch vid studiebesöket den 29 november. Se nedan.) 
 
Tone Lunden, barnbibliotekarie i Hjørring, berättade sedan kort om det nya biblioteket i 
Hjørring i Danmark, som ska invigas den 12 mars 2008. Inredare är Rosanna Bosch och man 
ska ta med sig flera av de idéer, som utvecklades i projektet Børnebiblioteket som 
eksperimentarium som genomfördes på biblioteken i Hjørring och Frederikshavn under åren 
2004 – 2006.  
 
Anne Segeren, barnbibliotekarie på biblioteket i Breda: Biblioteket har en omfattande 
läsfrämjande verksamhet. Under barnboksveckan når man ca 3000 barn. Som ett led i den 
lässtimulerande verksamheten har man i ett par år till barnboksveckan och den nationella 
högläsningsdagen framställt digitala böcker, två om året, en för barn under fyra år och en för 
barn över fyra år. I fortsättningen tänker man sig att producera en om året för barn över fyra 
år. Syftet med digitaliseringen är att  

- på ett trevligt sätt presentera en viss bilderbok  
- informera om ett annorlunda sätt att läsa 
- visa de vuxna hur man bäst läser en bok för ett barn och  
- lyfta fram webbplatsen.  

 
De digitala böckerna stimulerar läsintresset och både utlåningen och försäljningen av de 
tryckta böckerna ökar! Det ökar också intresset för och användningen av bibliotekets 
webbplats. Självklart måste förlaget ge sitt tillstånd till publiceringen på nätet. 
 
Tjänsten har blivit populär eftersom bilden på datorn blir större än i boken och det alltså blir 
lättare att läsa högt för flera barn på en gång. Det är även en möjlighet för barnet att repetera 
en bok som det har fått läst för sig på biblioteket och tempot är lugnt eftersom de rörliga 
elementen är långsamma och inga spel eller liknande drar uppmärksamheten från historien. 
Antalet besökare på webbplatsen har fördubblats och böckerna har blivit speciellt uppskattade 
av specialskolor och internationella skolor. 
 
Lena Lundgren berättade om de svenska barnbibliotekens arbete med att utifrån FN:s 
barnkonvention utforma en ny målsättning, På barns och ungdomars villkor, och att tillämpa 
den i lokaler och verksamhet. Den engelska versionen In the Best Interests of the Child 
delades ut. 
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Ingrid Källström berättade om sin roll i Gulvhøyde-projektet. Hon beskrev också kort Rum 
för barn i dag, samt de tankar som finns kring ett eventuellt  nytt bibliotek för åldersgruppen 
9-13 år i Kulturhuset. 
 
Alice Thorburn berättade kort om det nya stadsbibliotek som ska byggas i Stockholm och 
om den arkitekturverkstad som genomfördes tillsammans med barn i anslutning till 
arkitekttävlingen inför bygget. 
 
Ingrid Bon, Biblioservice Gelderland och IFLA: Man har gjort en stor satsning på 
läsfrämjande arbete för förskolan. Förskolorna får sex böcker på tre år och det finns ett 
aktivitetshäfte till varje bok. Dessa böcker läses i gruppen och sedan får barnen låna hem 
boken och läsa den tillsammans med föräldrarna, eftersom man också vill uppmuntra 
föräldrars läsning för sina barn. Man har också skapat mindre boksamlingar på förskolorna. 
Kommunerna betalar dessa.  
 
Ingrid informerade också om att IFLA just har färdigställt ”guidelines” för 
biblioteksverksamhet för de minsta barnen.  
 
Toril Bang Lancelot, chef för barnavdelningen på Deichmanske bibliotek i Oslo, berättade 
om och visade bilder på det planerade nya stadsbiblioteket i Oslo, som får ett mycket centralt 
läge nära centralstationen.   
 
Linda Solheim, barnbibliotekarie vid biblioteket i Bjerke, en filial till Deichmanske bibliotek: 
Biblioteket ska eventuellt flytta till ett köpcenter, som även ska innehålla en rad olika 
kulturverksamheter, berättarhus, barnens museum, badhus m.m. Detta är en trend i Norge och 
kulturen ses som ett konkurrensmedel! 
 
Diskussion 
Vi diskuterade sedan utifrån följande frågor: 
1) What does it mean to use the children’s perspective? 
     - The needs of different ages? 
     - Zones across ages? 
2) Experiences and events for its own sake or connected to the library? 
3) How to work together with children? 
     - How do we show or expose the participation of the children? 
4) How to work together with other competencies?  
5) Specialists >< generalists?  
 
Det blev en livlig diskussion ur vilken följande saxas: 
1) Ombonade och avgränsade ytor är viktiga för att barn ska känna trygghet. Mindre barn kan 
bara överblicka en yta på 6 x 6 meter.  
Indelning i intresseområden är bättre än indelning efter åldrar. Man kan också dela in rummet 
efter vad det är meningen att man ska göra där – läsa, leka etc. 
Barns perspektiv är vad de ser i biblioteket och vilken mening de skapar av vad de ser.  
Det är svårt för barn att formulera vad de vill, man måste hitta nya metoder att få fram det. Ett 
sätt är att visa dem bilder eller modeller. Människor med andra kompetenser behövs. 
Har någon prövat att använda Chambers metod för boksamtal för samtal om bibliotek? Vore 
det möjligt?  
Barnen måste kunna se att det blir resultat av det de gör. 
Atmosfären i biblioteket är viktig! 
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Interaktionen barn – vuxna är det viktigaste! Ta hand om barns frågor och använd dem! 
Det behövs något för alla sinnen, fler föremål i biblioteket, t.ex. skelett, ”riktiga saker”. 
 
2) Man måste själv tro på böckernas och berättelsernas inneboende kraft. 
Samlingarna måste vara startpunkten. (Här visade sig dock skillnader mellan länderna i 
diskussionen. I Danmark har barnbibliotekarierna ett politiskt uppdrag att arbeta med 
barnkultur i vid mening.) 
Man kan använda barns idéer om hur man öppnar medierna. Som exempel nämndes att 
barnen fick fotografera spännande detaljer på biblioteket i Heerhugowaard. Ett foto på en 
trappa användes sedan för en utställning om optiska villor och 3D-böcker. 
Biblioteket måste spegla barns medievärld.  
Det måste finnas något som lockar i biblioteket även om man inte har några program. 
Man måste ha en tydlig vision och veta både varför man gör det man gör och varför man 
samarbetar med vissa och inte med andra.  
Vikten av ”serendipity”, möjligheten att stöta på något oväntat, nämndes flera gånger. 
Rummet måste också vara inbjudande, säga och vilja något. Det ska finnas olika möjligheter 
till aktiviteter, beroende på vad man vill göra: vara för sig själv och läsa, träffa andra och lära. 
Marian Koren pekade på att flera viktiga undersökningar de senaste åren inte tar upp 
barnbiblioteken. Som exempel nämnde hon Gør biblioteket en forskel? av Henrik Jochumsen 
och Casper Hvenegaard Rasmussen.  
 
3) Denna punkt diskuterades under Karen Bertrams redovisning av arbetet i Heerhugowaard. 
 
4) Samarbete med andra är, som Marijke också framhöll, mycket viktigt. Dels tillför det 
verksamheten mycket, dels fungerar det som marknadsföring. Barnbibliotekariens egen 
kompetens blir också tydligare.  
 
Hela personalen måste vara engagerad i verksamheten för och med barn men det måste finnas 
specialister som vet hur barn tänker och frågar och som kan skolvärlden, barnkulturen och 
barnmedierna. Ett bra bemötande kan man kräva av alla men inte de kunskaperna. Vissa 
samarbeten kan behöva förankras på högre nivå så att det blir tydligt vilka saker man ska göra 
tillsammans och vem som ska göra vad. 
 
Lena Lundgren 
Regionbibliotek Stockholm 
 
 
Besök på biblioteket i Velsen den 27 november  
 
Under studieresan till Amsterdam med omnejd besökte Lena Lundgren, Alice Thorburn och 
Ingrid Källström Nilsson Velsens kommunbibliotek. Lena och Ingrid hade vid ett besök i 
biblioteket 2005 särskilt lagt märke till deras spännande bibliotekskatalog och ville nu bl.a. ta 
reda på mer och fördjupa sig i dess funktioner. 
 
Velsen har 68 000 inv. Från Amsterdam tar man sig enklast dit med båt! Efter resa på ca 30 
min. är man framme.  
 
Bibliotekschef Annemieke Schoen berättade kort för oss om biblioteket. 
Biblioteket arbetar efter fyra slogans: 
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- Biblioteket ska vara en mötesplats som skiljer sig från det övriga kommersiella 
utbudet som finns i köpcentret. 1/ 3 av biblioteket ska vara en mötesplats. Man ska 
kunna diskutera allt mellan himmel och jord. 

- Exponering är viktigt! Många medier är frontade. Det är medierna som sätter färg på 
biblioteket! 

- Biblioteket ska tillhandahålla tjänster som marknaden inte erbjuder, att stimulera 
fantasin och tillhandahålla information. Det är också viktigt att biblioteket erbjuder 
andra möjligheter att ta till sig information än via nätet. 

- Biblioteket ska på samma gång kännas mysigt och professionellt. En blandning av 
high-tech och hemtrevnad. 

 
Biblioteket ska fungera som ”ett ankare” och värna om traditioner och det gamla. Men det 
måste också förändras och spegla dagens samhälle. 
 
Biblioteket i Velsen byggdes 1999 och ligger en trappa upp i ett köpcentrum. 35% av 
kommunens invånare är medlemmar i biblioteket, d.v.s. har lånekort.  
 
Biblioteket är stort och luftigt. Kanske är det något med belysningen som gör att det känns 
varmt och vänligt. I mitten finns ett café. Tidskrifterna är placerade i direkt anslutning till 
caféet. Det ser inbjudande och trevligt ut.  
 
Man ser ”ett hav av böcker”. Det böljar i olika nivåer alltefter hyllornas höjd. I bortre ändan 
av biblioteket finns en avgränsad förhöjd yta för referensböcker och ett hälsobibliotek. De 
nedersta hyllplanen är lite djupare och där kan man exponera medier på olika sätt. Medierna 
har tydliga genresymboler på bokryggarna. Det finns filmer på video och DVD. Bakom några 
plexiglasväggar finns det soffor i vinkel som är avsedda för avskild läsning. Det finns också 
en sorts amfiteater för programverksamhet mitt i biblioteket. Den kan avskiljas med tunga 
draperier. Golvet har en heltäckningsmatta i grått. Över huvudtaget är inte själva 
biblioteksinredningen särskilt färgglad, utan det är böckerna som står för färgen. Och även 
den färgstarka och färgglada personalen! 
 
När vi besökte biblioteket förra gången fanns en stor skulptur av gallrade böcker. Den var 
häftig, men finns inte längre kvar. 
 
Syns barnverksamheten? 
Under vår studieresa hade vi några frågeställningar att fundera kring. 

- Syns barnperspektivet? 
- Arbetar man åldersindelat eller efter gemensamma teman? 
- Syns det att man utgår från barns behov? 
- Vilka upplevelser får barnen av biblioteket/ i biblioteket? 
- Hur har man arbetat med barn? 
- Syns barnens delaktighet?  
- Ser vi spår av samarbeten med andra yrkeskategorier? 

 
Barnavdelningen upptar en ganska stor yta av biblioteket. Det finns en egen informationsdisk. 
Under vårt besök är den inte bemannad. Endast några få flickor i de yngre tonåren besöker 
barnavdelningen och de sitter och läser i en” läsgrop”. Bokhyllorna är låga för de mindre 
barnen och lite högre för de äldre. Jag tycker att det finns ett rikt utbud av medier för barn . 
Det känns trevligt, men kanske inte så unikt. 
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      Foto Alice Thorburn 
 
 
Nästan alla bilderböcker är numera frontade och uppdelade efter genrer. Man ser tydligt alla 
bilderböckerna och det ser lockande ut. Hyllorna har inga gavlar och jag funderar om 
böckerna inte lätt ramlar ur hyllorna när ivriga barn är där och letar… Det finns ett femtontal 
genrer. Genremärkningen är tydlig. Symbolerna är i svartvitt och ungefär som siluetter. Det 
finns också en tydlig förklaring av vad de olika symbolerna betyder. Jag tycker att det 
systemet verkar bra. Efter att man förändrat sin exponering till mer frontade böcker har 
lånestatistiken ökat med 30%. Förutom böcker finns filmer och TV-spel till hemlån. 
 
Biblioteket arbetar mycket med att erbjuda olika program. Barnavdelningens personal bildar 
ett ”children’s library team”, men ingen är utbildad barnbibliotekarie. Annemieke Schoen 
menade att det inte går att rekrytera barnbibliotekarier längre. Jag minns från vårt förra besök 
att den dåvarande barnbibliotekarien berättade mycket engagerat om programverksamheten 
och visade även prov på hur det kunde gå till att levandegöra bilderböcker. Nu fanns inte tid 
till denna fördjupning och frågan är om programverksamheten kring böcker fortfarande är lika 
aktiv. 
 
Astrid Lindgren-jubileet är uppmärksammat med en liten utställning.  Det märks också att 
julen är i antågande. S:t Nicholas-dagen firas den 6 december och det finns böcker och pynt 
kring detta tema. Men jag kan inte se att några spår av att barnen är involverade eller har 
påverkat biblioteket på något sätt. 
 
Hur gick det med den spännande bibliotekskatalogen?   
Vi efterlyste den och folk såg ut som frågetecken.  Ingen verkade förstå vad vi pratade om. 
Det hela kändes mycket märkligt. Vi var ju i alla fall två personer som var av den bestämda 
uppfattningen att vi hade sett något intressant som vi verkligen ville fördjupa oss i. Det kan vi 
inte ha inbillat oss! 
 
Jag måste fortsätta mina efterforskningar… 
 
Biblioteket har i alla fall en särskild avdelning på hemsidan kallad Kids. Där finns 
sökmöjlighet i ”KidsZone” i bibliotekskatalogen, boktips, länksamling och mycket 
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information om olika aktiviteter som den nationella högläsningsdagen, datorspelsdagar, 
författarbesök och teater. Motsvarande avdelning finns för ungdomar. Utformningen för barn 
och ungdomar är samma som för vuxna, utförlig information i stram form utan några extra 
anpassningar. Se www.bibliotheekvelsen.nl.  
 
Ingrid Källström Nilsson 
Rum för barn, Kulturhuset, Stockholm 
 
 
Besök på biblioteket i Heerhugowaard den 29 november  
 
Heerhugowaard är en ort som ligger en timmes tågresa från Amsterdam och har 47 000 
invånare. Biblioteket är nybyggt och ligger i anslutning till ett kommunhus. Nedersta planet i 
huset rymmer bland annat ett café och är öppet även då själva biblioteket inte är det. Till 
bibliotekets tre våningar fälls en trappa ner under öppettiderna och det finns även en hiss. De 
två nedersta biblioteksvåningarna rymmer vuxenavdelningarna och på den tredje finns 
barnavdelningen. Dessutom finns högst upp en mindre fjärde våning, även den för barnen. Se 
biblioteket i genomskärning på http://www.bibliotheekheerhugowaard.nl/index.htm. 
Biblioteket är genomgående byggt med mycket glas och mörka material. Varje plan är en helt 
öppen, kvadratisk yta där olika avdelningar placerats ut runt den mittpunkt som utgörs av hiss 
och trappor. Rum i rummet skapas med hjälp av bokhyllor – framför allt på barnavdelningen 
men även bland vuxenböckerna.  
 
Barnavdelningen skiljer sig markant från de andra våningarna. Genomtänkt användning av 
färg och form är mycket framträdande med bokhyllor och skyltning i olika färger, och den 
centralt placerade infodisken som en svängd organisk form i orange. Indelningen av böckerna 
och rummet är tematisk. Utöver böcker, filmer och datorspel finns också en mängd 
pedagogiska leksaker, spel och pussel för utlåning, och Monique Mosch, ansvarig 
barnbibliotekarie, berättar att man också tänkt nytt kring kompetensen hos de anställda: Hon 
samarbetar nu med flera deltidsanställda med andra kompetenser än bibliotekariens, lärare, 
konststuderande, fritidspedagoger, men det är Monique som planerar och håller ihop 
barnverksamheten. 
    
Involvera barnen – att anta ett barnperspektiv 
Inför byggandet av det nya biblioteket gick man mycket noggrant till väga för att försäkra sig 
om barns deltagande i utformningen av rummet. Barn mellan 8 och 12 år i alla de 12 skolor 
som ingår i bibliotekets område fick berätta om vad de ville ha i biblioteket och därefter 
bildades så kallade ”masterclasses” med ca 12 specialintresserade barn i varje. Dessa fick 
fördjupa sig i någon aspekt tillsammans med olika yrkesverksamma vuxna, exempelvis en 
arkitekt, en journalist eller en marknadsförare. Arkitekten Hans van Heejswijk har lyssnat 
mycket på barnens synpunkter och bland annat byggt den lilla, fjärde våningen just för att de 
önskat den. Den rymmer avdelningen Droemen – Drömmar, och böckerna som står där är 
bland annat fantasy och sagor. Här finns soffor att sträcka ut sig i och väggar av glas så att 
man kan se långt ut över det platta landskapet åt olika håll, och såväl det som avdelningens 
namn och inriktning var barnens önskemål.  
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     Foto Alice Thorburn 
 
 
Flera av barnens åsikter återspeglas även i övrigt i biblioteksrummet, bland annat i de olika 
avdelningarnas namn: Natuur – Natur, Woonkamer – Vardagsrum, Doen – Göra och De 
wereld en ik – Världen och jag. Avdelningarna är olika både till utformning och innehåll. 
Woonkamer innehåller skönlitteratur och har en avskild läshörna samt en hel del spel och 
annat lekrelaterat, medan Natuur är mer skolinriktad, och bland bokhyllor med facklitteratur 
finns bord att arbeta vid och datorer att söka information i. Här finns möjlighet att avskärma 
en del av rummet genom att flytta bokhyllorna (de var dock tunga), och detta grepp med att 
skapa hemliga rum i rummet återkom på flera ställen och var också något som barnen hade 
önskat. Ett par av de hemliga rummen hade mjuka kuddar och ”säckar” att sitta på, andra hade 
gradänger. De kan användas både av barnen och av personalen för mindre grupper. Det finns 
också ett lite större rum för klassbesök. Likaså hade barnen ett önskemål om att kunna se vad 
de anställda och cheferna på biblioteket egentligen gjorde – och följaktligen kan man nu titta 
in genom glasrutor från biblioteket till de anställdas arbets- och konferensrum liksom till 
bibliotekschefens rum! 
    
Hur knyta samman upplevelse med biblioteket – barns delaktighet 
När biblioteket byggdes utgick man från Howard Gardners teori om multipla intelligenser. 
Istället för att bara ta hänsyn till den verbal-lingvistiska och den logisk-matematiska 
intelligensen ville man också med det nya biblioteksrummet stimulera övriga intelligenser: 
musikalisk-rytmisk, kroppslig-kinetisk, visuell-spatial, interpersonell, intrapersonell och 
naturvetenskaplig. När skolbarnen tillfrågades om vad de ville ha av biblioteket blev det 
också tydligt att flera av intelligenserna var inblandade. Barnen önskade sig:  
 

• Lugn och ro  
• Äventyr och experiment 
• Skapande 
• Rörelse 
• Roligt lärande 
• Mys och möten 
 



 13

Utifrån dessa ledord arbetades ovanstående fem avdelningar ut. Woonkamer har att göra med 
Lugn och ro och med Rörelse, Droemen med Lugn och ro och Mys och möten. Natuur och De 
wereld en ik är Roligt lärande, medan Doen täcker Skapande samt Äventyr och experiment. 
De går självklart in i varandra, men det är slående hur väl miljön i Heerhugowaards bibliotek 
också kommunicerar vad just den delen av rummet är till för, såväl genom färger och form 
som genom de böcker och andra saker (spel, leksaker, CD-skivor) som finns där. På det sättet 
kan också flera olika behov tillgodoses samtidigt: såväl trygghet som överraskning, såväl läsa 
som lära och leka. 
 
Innanför Doen-avdelningen finns en verkstad där man tar emot grupper och genomför olika 
projekt. Det finns också i själva biblioteksrummet en slags koja i trä som bildar ett 
utställningsrum. Det rummet är bara barnens och är öppet för deras egna utställningar, som 
byts ut kontinuerligt. Men även på andra ställen i rummet finns dokumentation av olika 
projekt barn har genomfört i form av foton, teckningar och olika typer av byggen som finns på 
väggar och i bokhyllor. Det är ett bibliotek där det verkligen syns att barn använder det – spår 
av användandet finns överallt. 
 
 

     Foto Alice Thorburn 
 
 
När biblioteket flyttade fick barn vara med och bära över sina favoritböcker från det förra 
biblioteket till det nya och inbjöds även till en ”sneak preview” kvällen innan det öppnade på 
riktigt. Då fick barnen inspektera biblioteket och se hur det de varit med om att planera blivit i 
verkligheten och dessutom känna att de var viktiga för biblioteket och att biblioteket var till 
för dem. Efter öppnandet har intresserade barn också gått runt i biblioteket och fotograferat 
olika inspirerande platser samt sökt efter information. Detta resulterade sedan i en utställning. 
Det har också i samarbete med barn publicerats tre nummer av tidningen Biebkidz – en tidning 
om bibliotek av barn, där barnen bland annat följt bygget och berättat vad de vill ha ut av 
biblioteket.   
 
Via genomskärningsbilden på bibliotekets webbplats kan man nå barnavdelningens olika 
teman och under varje tema finns allmän information och information om aktiviteter, boktips 
och länkar. Där finns också information för vuxna om exempelvis lässvårigheter. Tilltalet är 
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direkt och tonen är glad och där finns små rörliga figurer och kommentarer i kanten. Tyvärr 
har man där inte skilt på målgrupperna barn och vuxna och textmängderna är bitvis alltför 
omfattande, kompakta och inte så lättlästa. 
 
Alice Thorburn 
Stockholms stadsbibliotek                    
 
 
Sammanfattning 
 
I Amsterdams nya stadsbibliotek har ambitionerna för barnavdelningen från början varit höga. 
Både de scenarier som skapades i The Library of 100 Talents och i de planer som Ingrid 
Källström Nilsson och Lena Lundgren fick ta del av under besöket i Amsterdam 2005 fanns 
många spännande idéer som kunde ha resulterat i en verkligt framåtsyftande och nyskapande 
barnavdelning. Barnavdelningen har i stället, som vi ser det, kommit i kläm mellan andra 
hänsyn, som dels har att göra med bibliotekets roll i samhället som manifestation för politisk 
och kulturell prestige, dels beror på en organisationsform som möjligen passar övriga 
avdelningar men som inte är ändamålsenlig för barnavdelningen.  
 
Man har en verksamhet som är traditionell i den meningen att den innebär erbjudanden till 
barnen, som de kan utnyttja om de och/eller deras föräldrar får information om den. 
Barnavdelningen samverkar för närvarande inte med barn och barns medverkan syns 
följaktligen inte heller i rummet. Barns egna uttryck syns i det material som skapas under 
verkstäder av olika slag i ateljén och som ställs ut i dess glasmontrar. Under vårt besök såg vi 
inga andra spår av pågående samarbete med förskolor och skolor. På en barnavdelning behövs 
en kontinuerlig verksamhet och ett dagligt arbete med att skapa ständig förändring och nya 
upplevelser, som inte tillgodoses av programmen. Det finns så att säga något mellan den rena 
utlåningen av medier och programverksamheten. Några personer måste ha ansvar, 
befogenheter och kompetens att åstadkomma detta för att barnavdelningen ska kunna ta vara 
på möjligheterna, hitta nya verksamhetsformer och vara attraktiv och välbesökt även efter det 
första årets nyhetsvärde.  
 
I Velsen kan man säga att den stora barnavdelningen, genreindelningen och den generösa 
exponeringen av böckernas framsidor visar ett medvetet barnperspektiv. Barn får ta plats och 
man tar hänsyn till hur barn letar efter böcker. Däremot syns inte barns medverkan i 
biblioteket och såvitt vi kunde se ger inte biblioteket barnen några speciella upplevelser utom 
genom de fysiska böckerna. De barn som kommer till biblioteket på egen hand på sin fritid 
hittar inget som retar deras nyfikenhet eller engagerar dem. Den breda programverksamheten 
för och med barn kan dock tänkas stå för en sådan ambition.  
 
I Heerhugowaards bibliotek syns tydligt både barnperspektivet, barns deltagande i 
verksamheten och ambitionen att ge barnen spännande upplevelser i biblioteket. Vi upplevde 
att Monique Mosch och hennes medarbetare i ovanligt hög grad, i jämförelse med både de 
holländska bibliotek vi har besökt och de nordiska bibliotek vi känner till, har uppnått 
intentionerna i FN:s barnkonvention och den svenska tillämpningen På barns och ungdomars 
villkor. Barn tas på allvar och deras engagemang i biblioteket får konsekvenser som de själva 
och alla andra besökare kan se. Barnen hade t.o.m. fått påverka utformningen byggnaden, den 
lilla översta våningen med utsikt över hela Heerhugowaard är ett exempel på det. Vi kunde se 
att barnens synpunkter inte behöver stå i vägen för en spännande arkitektonisk utformning 
utan tvärt om kan utnyttjas just för detta ändamål om arkitekten är intresserad. Vi förstod 
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också att detta var resultatet av en stark viljeinriktning från Monique Moschs sida tillsammans 
med barnteamets sammanlagda kompetens.   
                 
De tre bibliotekens webbplatser är konventionellt uppbyggda och medger ingen interaktivitet 
från besökarnas sida. Det är dock stor skillnad mellan biblioteken från Amsterdams nästan 
obefintliga material för barn och ungdomar över Velsens ganska innehållsrika men strama 
webbplats till Heerhugowaards lockande och trevliga webbplats med mycket material. 
Bibliotekens hemsidor för barn och ungdomar speglar ambitionerna för, inriktningen på och 
utformningen av de fysiska biblioteken. 
 
Det är uppenbart att det förberedelsearbete, som gjordes inför byggandet av det nya 
stadsbiblioteket i Amsterdam, var värdefullt och initierade en diskussion om framtidens 
barnbibliotek i Holland, även om de konkreta resultaten inte har blivit så många eller så 
tydliga. I de nordiska länderna har vi en motsvarande diskussion, men den tar sig olika uttryck 
i de olika länderna. Seminariet i Amsterdam visade, att vi ändå ingår i samma bibliotekskultur 
och har stort utbyte av varandras erfarenheter och tankar. Svårigheterna att gå från goda 
tankar och idéer till förverkligande är dock påtagliga och innebär stora utmaningar för 
barnbibliotekarierna, som måste vara pådrivande i detta arbete. För barnens bästa!  
 
 
2008-01-25 
Lena Lundgren 
Regionbibliotek Stockholm 
lena.lundgren@kultur.stockholm.se 


