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Länk till inspelad föreläsning finns via http://barnfuturumbibl.wordpress.com/ladda-ner/   
 
Synen på barn 
Jag ville visa den här bilden eftersom det för några veckor sedan, den 4 december, var 100 år sedan 
det första barnbiblioteket öppnades i Sverige, Stockholms barn- och ungdomsbibliotek på 
Drottninggatan 65 med Valfrid Palmgren som initiativtagare. Det hade funnits små samlingar 
ungdomsböcker på en del av de församlingsbibliotek, arbetarbibliotek och andra 
folkrörelsebibliotek som fanns i början av 1900-talet men det var det första biblioteket där 
verksamheten var helt inriktad på barn och ungdomar och utgick från deras behov.  
 
Finns det då någon koppling, utom den tidsmässiga, mellan Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek och det som vi nu ska fortsätta att prata om? Det finns många likheter som vi 
tyvärr inte har tid att ta upp nu. Men den största skillnaden gäller synen på barnen.  
 
Forskarna brukar tala om fyra sätt att se på barn: 
Barnet som 

1) ett oskrivet blad eller ett tomt kärl som ska fyllas av de vuxna 
2) oskyldigt och i behov av skydd från den grymma omvärlden 
3) natur, allt finns redan i barnet och de vuxnas uppgift är att ”vattna fröet” 
4) kompetent och starkt och med egen drift att ”kunskapa” i samspel med omgivningen 

 
Valfrid Palmgren hade väl närmast den syn på barn som beskrivs i första punkten, det man brukar 
kalla en normativ barnsyn, möjligen också den tredje punkten. Hon (och de flesta andra vid den här 
tiden) ville uppfostra barnen, medan den moderna barnsynen innebär att vi ser på barnen som fullt 
kompetenta att göra sina egna val i alla avseenden (ibland lite väl naivt kan jag tycka) och vi vill 
exempelvis att barnen ska få välja sin läsning fritt. Ingen av de här punkterna kan dock renodlas, de 
flesta av oss kan väl känna igen vår barnsyn i alla fyra punkterna. Det handlar mera om var 
tyngdpunkten ligger. 
 
Men man kan säga att Valfrid Palmgren ändå på flera sätt gav uttryck för ett barnperspektiv långt 
innan det ordet fanns och långt innan barnkonventionen var påtänkt. ”Det bästa till barnen”, styrde 
inredningen och verksamheten på Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. Förhoppningsvis 
kommer det så småningom en utförligare skrift om Valfrid Palmgren, där hennes syn på barn och 
bibliotek kan tas upp lite utförligare.  
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Barnperspektivet 
Vi har alltså en uppfordrande tradition att förvalta. Men nu ska jag lämna den historiska aspekten 
och börja i en annan ända. 
 
BO:s rapport 2009 
Barnombudsmannens rapport 2009, Kom närmare – om att överbrygga avståndet mellan barn och 
vuxna, väckte en viss uppmärksamhet när den publicerades. I en enkät till barn i skolår 5 och 8 om 
barns rättigheter ställdes frågan: Var finns det vuxna som respekterar dig och tar dig på allvar när du 
har något viktigt att säga? Bara 24 % av barnen tyckte att det på biblioteket fanns sådana vuxna. I 
den diskussion som sedan fördes bl.a. på Biblist framhölls det bl.a. att erfarenheterna på biblioteken 
är annorlunda och att man har mycket god kontakt med barnen. 
 
Rapporten väckte alltså direkt försvarsinstinkterna och det tyckte jag och flera andra konsulenter 
var synd. Även om jag kan hålla med flera av debattörerna, är det ändå ett memento att så många 
som en fjärdedel av barnen svarar, att de inte förväntar sig att de vuxna på biblioteket ska lyssna på 
dem. På många bibliotek och i många kommuner arbetar man med Barnkonventionen och 
bemötandet av barnen men det är kanske så att inte all personal på alla bibliotek alltid bemöter alla 
barn på allra bästa sätt! Det finns all anledning att ta resultatet på allvar och arbeta för att förbättra 
situationen! Barnkonventionen fyllde 22 år den 20 november 2011 och i den mån den inte är 
implementerad är det dags att göra det! 
 
FN:s barnkonvention och På barns och ungdomars villkor 
Som grund för vårt arbete på barnbiblioteken ligger förstås FN:s konvention om barnets rättigheter 
och de rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet, På barns och 
ungdomars villkor, som Svensk Biblioteksförening antog 2003 och som utgår från 
Barnkonventionen. Barnkonventionen handlar om att barnperspektivet ska genomsyra alla 
samhällsinsatser och På barns och ungdomars villkor är en tillämpning av de adekvata artiklarna i 
konventionen i en bibliotekssammanhang. Själva rubriken På barns och ungdomars villkor 
signalerar ett perspektivskifte, från ett institutions/biblioteksperspektiv till ett 
användar/barnperspektiv.  
 
Men vad är då ett ”barnperspektiv”? Det fordrar en närmare förklaring. Forskningen skiljer på två 
begrepp, barnperspektivet och barnets perspektiv.  
 
Barnperspektivet 
Man kan säga att barnperspektivet innebär att vuxna tolkar vad barn behöver, vad som passar barn 
och vad barn bör ha tillgång till, d.v.s. vuxna gör sig till talespersoner för barn och barns intressen. 
Eftersom barn inte har tillräckligt starka röster och mycket få fora där de kan uttrycka sina åsikter, 
behöver de ”ombudsmän” som tar tillvara deras intressen. De flesta bibliotek lägger verkligen ett 
barnperspektiv på verksamheten och tar i stor utsträckning hänsyn till barns särskilda behov. Vi har 
t.ex. för det mesta lägre hyllor på barnavdelningarna (dock inte alltid!). Men biblioteken är inte 
heller alltid så medvetna och konsekventa som man skulle önska. Titta på kvittona som besökarna 
får! Det borde väl vara rimligt att man kan förstå när böckerna ska lämnas tillbaka? (Även vuxna 
har ju problem med de här kvittona!) (Avsikten är inte att peka ut Stockholms stadsbibliotek, i stort 
sett alla biblioteks kvitton ser ut så här.) På ett bibliotek, som jag har besökt, hade man lagt enkla 
lappar på utlåningsautomaten med texten: Den här boken ska lämnas tillbaka den 25 januari. Det 
visar på ett användarperspektiv!  
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Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv är barnets egna uttryckta åsikter och önskemål. Detta är betydligt svårare att 
tillgodose för då måste man hitta former för att fråga barn och samarbeta med barn, och på få 
bibliotek har barns synpunkter verkligen tillåtits påverka verksamheten. Men försök har gjorts och 
här måste alla erfarenheter tas tillvara och utvärderas eftersom det är viktigt att båda perspektiven 
används. Efter det att På barns och ungdomars villkor hade formulerats har ganska många bibliotek 
arbetat med att omsätta barns perspektiv i det dagliga arbetet genom att exempelvis låta barn 
medverka vid bokinköp eller att låta ungdomar utforma en ungdomshörna. Det är inte alltid så lätt 
att hitta bra former för det men det är en ödesfråga! Dagens och morgondagens unga kommer inte 
att nöja sig med att ta del av våra erbjudanden utan vill vara medskapande.  
 
Barnperspektivet – barns behov   
Jag kommer ändå mest att prata om barnperspektivet eftersom det finns så mycket som återstår att 
göra även i den delen men i slutet tar jag också upp barns perspektiv. Jag utgår från de olika resurser 
vi har, rummet, medierna och kompetensen.   
 
Rummet 
Det första och mest konkreta är att barn behöver utrymme. Det är självklart, de har ett stort 
rörelsebehov, de kommer ofta till biblioteket i grupp och med dem följer annat/andra som kräver 
utrymme, vuxna, småsyskon, barnvagnar. Men tyvärr är det många bibliotek, även nybyggda, som 
har små barnavdelningar t.ex. Bibliotek Forum Nacka, som annars är ett så bra och nytänkt 
bibliotek. Ett bra exempel på ett bibliotek som har tagit konsekvenserna av att barn står för hälften 
av lånen är Fittja bibliotek, där hälften av ytan är avsedd för barnen, hälften av medieanslaget är 
avsatt för barnmedier och hälften av personalen arbetar med barnen. Det är dock ett ganska litet 
bibliotek, vilket naturligtvis gör det lättare.   
 
Barn vill också ha ställen att krypa in i, tänk kojor! Detta är något som Tor Svae, konstnären som 
gör utställningarna på Junibacken, alltid framhåller.  
 
Barn har fysiska begränsningar, bl.a. är de kortare än vuxna. Studenterna vid BHS AnnaCarin Elf 
och Nancy Petrén satte knäskydd på knäna och gick in i ett bibliotek för att se vad barnen ser. De 
gjorde då en del intressanta upptäckter, bl.a. att skyltarna sitter för högt (ofta även den som hänvisar 
till barnavdelningen!) och att barn inte ser de roliga bilderna på bilderböckernas omslag eftersom de 
flesta bilderbokstråg har en hög kant i framkanten. (De flesta bilderböcker har författare och titel 
överst på omslaget och bilden på den nedre delen.) På Bibliotek Forum Nacka har bilderbokstrågen 
plexiglas i framkanten så att barnen ser böckerna. Detta borde bli standard! 
 
Tyvärr kan det vara svårt att hävda barns behov av utrymme, det kan komma i konflikt med vuxnas 
behov. Men desto viktigare är det att även chefen har ett barnperspektiv och hävdar barnens 
intressen! 
 
Medierna 
Barns begränsade läsförmåga tar vi sedan gammalt hänsyn till. Vi har böcker för olika åldrar och av 
olika svårighetsgrad. Vi har böcker för nybörjarläsare och lättlästa böcker för äldre barn. Vi  
har Äppelhyllor för barn med läshinder.  
 
Däremot är vi sämre på att inse konsekvenserna av att barns har en begränsad förståelse i olika 
avseenden. Biblioteket har en hög abstraktionsnivå som även många vuxna har svårt för. Ett 
exempel är förstås klassifikationssystemet och sättet vi ställer upp böckerna på. Det finns en 
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växande medvetenhet om detta och på många bibliotek gör man egna kategorier eeller teman, t.ex. 
ställer upp tama och vilda djur tillsammans och ger avdelningarna nya, mera lättförståeliga 
beteckningar. I DOFF-projektet gjorde vi ett förslag till beteckningar, som åtminstone kan vara till 
hjälp och kanske få ett nationellt genomslag. De finns på bokstickor, som säljs av Btj. Vi gjorde 
även en uppsättning genresymboler för skönlitteraturen, som Eurobib säljer. De finns även som 
knubbetiketter och det finns en affisch där symbolerna förklaras. Det finns flera andra system men 
de här har den fördelen att både beteckningarna och genrerna testades på barn innan de fastställdes.  
 
Ett bra sätt att få underlag för en mera lättförståelig uppställning är att samla in frågor, både från 
barn och vuxna! Då får man veta både vad besökarna frågar efter och hur de frågar. 
 
Kompetensen/bemötandet 
Måste bibliotekspersonalen ta hänsyn till och bemöta barn på något särskilt sätt? Jag hör ofta att alla 
besökare på biblioteket ska få ett bra bemötande och att alla individuella behov ska tillgodoses och 
att det därför inte finns någon anledning att behandla barn på något särskilt sätt. Jag håller 
naturligtvis med om att alla besökare ska få ett bra bemötande men jag anser att det finns aspekter 
som man måste ta hänsyn till när det gäller barn. Vad är det som skiljer barn från vuxna?  
 
Barn kan ha svårt att få fram sina frågor och formulera vad de menar (se Barn frågar – kan 
biblioteket svara?1). Ofta behöver man börja prata med dem lite allmänt först. När det gäller barn 
måste ”det sociala mötet” komma före ”frågemötet”2 Man måste etablera en kontakt innan de 
kommer sig för att fråga. Det enklaste sättet att etablera detta möte är att hälsa på dem (hälsa på alla 
barn!) så att de känner sig sedda och välkomna och att fråga dem om de har hittat vad de sökte.  
 
Barnen ska alltså känna sig väl till mods och det innebär också att det ska vara roligt på biblioteket! 
Det kan åstadkommas på många olika sätt men en enkel men verkningsfull variant är att se till att 
barn känner igen sig. Barn har ett oerhört behov av att skapa mening och igenkännande är ett viktigt 
inslag i meningsskapande. Barnen blir glada av att känna igen exempelvis figurer och bilder. 
Studenterna AnnaCarin Elf  och Nancy Petrén noterade under sina observationer att 6-åringar i en 
förskolegrupp hade stor glädje av att visa varandra bilderböcker som de kände igen, eller trodde att 
de kände igen. De delade en gemensam upplevelse.3 OBS att det inte måste betyda att man sätter 
upp barnboksillustrationer överallt. Man kan t.ex. som Halmstads stadsbibliotek skapa en figur som 
finns på barnavdelningen och som återkommer på allt informationsmaterial. 
 
Men det är också viktigt att barnen känner igen personalen, att de så långt det går möter samma 
personal och att personalen har namn och ansikten exempelvis på hemsidan. 
 
Barns perspektiv – barns egen vilja 
Att utveckla barnperspektivet handlar om att vi ska använda våra kunskaper om barn och försöka 
komma ihåg hur det var att vara barn. Men att använda barns perspektiv, d.v.s. ta reda på vad barn 
tycker och tänker fordrar lite större ansträngning och metoderna är inte så givna. 
 
Det enklaste är att ha en bra vardaglig dialog med barnen, systematiskt ta tillvara det man får veta 
och diskutera det i personalgruppen.  
                                                 
1 Barn frågar – kan biblioteket svara?: om referensarbete för barn och ungdomar (2000). Lena Lundgren et al. 

Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. S. 33ff., s. 57ff. 
2     Ibid. S. 29.  
3  Elf, AnnaCarin & Petrén, Nancy. ”Kolla vad jag hittade!”: förskolebarns bilderbokssökning med samspel i fokus.    

 BHS 2004:73.  
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Frågeinsamling är en annan enkel metod, som Flemingbergs bibliotek har använt vid flera 
tillfällen.4 
 
Fokusgrupper, där en grupp på 6 – 10 barn träffs vid ett tillfälle och pratar om biblioteket är en bra 
metod. Referensgrupper och klubbar, där en grupp barn träffas flera gånger och diskuterar och 
ibland även arbetar rent konkret med något, är också användbara metoder. Överhuvudtaget är det 
bra om barnen får göra något praktiskt, bygga modeller, rita och måla, skriva. I projektet 2020 Mars 
Express5 prövades flera olika modeller, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper.  
 
Enkäter är däremot svårt att använda när det gäller barn och mycket få sådana är gjorda. 
Konsulenten i Umeå Gunilla Brinck har samlat in enkäter till barn och henne kan ni kontakta om ni 
vill ha exempel. 
 
Biblioteket i Heerhugowaard i Nederländerna6 är ett bibliotek där barns synpunkter och förslag 
tagits tillvara med olika metoder och även tillgodosetts i ovanligt hög grad. Arkitekten var 
införstådd med att han förväntades använda barnens idéer. Exempelvis ville barnen kunna se ut över 
det platta landskapet runt samhället och därför byggdes en liten extra våning allra överst i huset, 
som en del av barnavdelningen.  
 
 
Konsekvenser 
Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas angelägna! Barn måste komma till biblioteket av 
egen kraft och vilja.   
 
Använd ett holistiskt synsätt, se hela barnet och barnet i dess sammanhang. Det går inte att skilja på 
lärande – läsande – skrivande eller på barns lärande i skolan och på sin fritid. Barn utvecklas och lär 
sig hela tiden. (Jag är mycket kritisk mot att barnavdelningar/barnverksamhet delas upp i olika spår, 
typ Läsa, Lära, Möta!)   
 
Men glöm inte att se individen, de enstaka barnen. Författaren Bodil Malmsten, bland många andra, 
har vittnat om vilken stor betydelse biblioteket (i Vällingby) spelade för henne när hon var ung. 
Hon skriver t.o.m. att biblioteket räddade livet på henne!  
 
Hela personalen måste inse vad barnperspektivet betyder och kräver. Alla barn måste alltid bli väl 
bemötta av alla på biblioteket! 
 
Prioritering måste betyda något. Om kommunen och/eller biblioteket har skrivningar om att barn 
och unga ska prioriteras, måste det betyda något! Vad det ska betyda på det enskilda biblioteket 
måste man diskutera och bestämma lokalt men man måste kunna visa en reell prioritering.  
 

                                                 
4     Se Lundgren, Lena (2011). Flemingsbergs bibliotek – i ständig utveckling. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 
5  Se www.barnensbibliotek.se/2020marsexpress/  
6  Se reserapport från projektet Det frågeorienterade biblioteket på Länsbibliotek Uppsalas webbplats  
       www.lul.se/templates/page____5181.aspx  
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Utvärdering 
Hur man kan mäta och utvärdera barnverksamheten har jag skrivit om i ett kapitel i boken Mäta och 
väga7, som Regionbibliotek Stockholm gav ut 2010. 
 
Dialog och frågeinsamlingar har jag redan nämnt. Observationer som metod har Regionbibliotek 
Stockholm arbetat ganska mycket med, och om ni vill veta mera kan ni kontakta Malin Ögland, som 
är utvecklingsledare och som just nu håller på med en studie om observationer. Fokusgrupper finns 
beskrivna i Ett steg till, Tvinningprojektets slutrapport.8 Täckningsgrad och taxonomier finns 
beskrivna i Mäta och väga.  
 
Taxonomi är ett sätt att mäta kvalitet genom att beskriva verksamheten i nivåer. Två exempel på 
taxonomier är Samarbete mellan BVC och bibliotek samt Barns delaktighet. Den förstnämnda är 
hämtad ur Mäta och väga. Barns delaktighet är hämtad ur boken Barnbibliotek och lässtimulans9, 
där Amira Sofie Sandin även på ett intressant sätt resonerar kring begreppet delaktighet och om vad 
det kan innebära med exempel från biblioteksprojekt. 
 
Framtidens barnbibliotek 
I det nordiska projektet Att sätta spår10 formulerade vi ett dokument om framtidens barnbibliotek. 
Vi menar att ledorden bör vara (barns) delaktighet, samtidighet (med barns liv, vardag och 
medielandskap) och ömsesidighet (i samarbetet med andra, barn och vuxna).  
 
Nästa steg 
Ett bra sätt att komma igång med arbetet med att utveckla barnperspektivet exempelvis på ett 
personalmöte, är följande: Gå ut i biblioteket i smågrupper under 5 min. och sök efter 3 eller 5 goda 
exempel på hur biblioteket redan nu använder barnperspektivet. Ge sedan 3 eller 5 exempel på hur 
biblioteket inte tillgodoser barnperspektivet. Samlas och diskutera vad ni har upptäckt och vad ni 
kan göra åt det! 
 
Diskutera vad ni ev. redan har gjort för att ta tillvara barns perspektiv. Hur gick det? Kan ni 
utveckla metoden/metoderna eller pröva någon ny? Om ni inte redan har prövat någon metod, 
vilken verkar passa er bäst? Gör det så enkelt som möjligt inledningsvis! 
 
 
De flesta texterna, som jag har nämnt och som är utgivna av Regionbibliotek Stockholm, finns att 
hämta på Regionbibliotek Stockholms webbplats http://regionbiblioteket.se under Publicerat. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Lena Lundgren tel 0708-300705  
lena.a.lundgren@gmail.com 
 

                                                 
7      Ögland, Malin, Lundgren, Lena & Wockatz, Kerstin (2010). Mäta och väga: om statistik och effektivitet på   
        folkbibliotek. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 
8      Ett steg till!: en metodbok för biblioteksutveckling: Tvinningprojekets slutrapport (2009). Stockholm:    
       Regionbibliotek Stockholm. 
9      Sandin, Amira Sofie (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Stockholm:  
       Regionbibliotek Stockholm. 
10  Framtidens barnbibliotek: samtidighet – delaktighet – ömsesidighet. Se http://regionbiblioteket.se under  
       Publicerat  


