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Abstract:  The aim of this study is to investigate the needs and wishes of 10-13-
  year old children, so called tweens, when it comes to their local library. 
  What kind of library do the children want?  How does the mission and 
  different functions for the children's library of today correspond to the 
  needs of the children? Children of this certain age have been interviewed 
  in focus groups where they have had freedom to “create” their own  
  library and discuss what they consider important in a library. Skot- 
  Hansen, Rasmussen & Jochumsen's model (2011) with four important 
  spaces for a library - performative space, learning space, inspiration 
  space and meeting space has been part of analyzing the result. These 
  four different areas for the library have been divided into three 
  functions: a place for being, a place for learning and a place for creating. 
  The result of the thesis shows, among others, that even though many of 
  the aims of the libraries and the results of research correspond to the 
  ideas and needs of the children, one of the most important functions for 
  the children is the library as a place to relax, a quiet room, where they 
  can dive into their books and other media, which has not been discussed 
  in the research I have taken  part of.  Furthermore, there are good  
  examples around the world of libraries where the children have been the 
  creators and I think that most of the ideas the children come up with are 
  possible to realize. 
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1. Inledning 
 
Jag fascineras mycket av barn i åldern ca 10-13 år, de som på senare tid kommit att 
kallas ”tweens”. Det är en ålder där fantasin och spontaniteten fortfarande har en stark 
förankring i barnen, samtidigt som de blivit relativt stora och har en förmåga till 
diskussioner och samtal på en annan nivå än tidigare – de förstår en hel del om hur 
samhället runt omkring fungerar och har uppnått en nivå av självständighet som hjälper 
dem att göra egna val och fatta beslut. Begreppet ”tweens” har uppkommit som en 
beskrivning för dessa barn som befinner sig mellan (jfr engelskans ”between”) mindre 
barn och tonåringar (jfr engelskans ”teenagers” eller ”teens”). 
 
I den här åldern befinner sig många barn i ”slukaråldern”, där de kan bli helt uppslukade 
i böckernas värld och plöja igenom mängder av böcker. Biblioteket skulle kunna vara en 
angelägen plats för de här barnen på fritiden. Trots det så ser man ofta, när man går in i 
ett barnbibliotek, fokus på en miljö för mindre barn i förskoleåldern, med små fina 
pallar, gosedjur, tilltalande boktråg med mera. För de minsta barnen finns det även ofta 
många olika aktiviteter på biblioteket med till exempel sagostunder och teater, så jag 
undrar vad som finns eller skulle behöva finnas för de mellanstora barnen. Tweens är 
tillräckligt stora för att kunna föra en dialog med, för att se vad de har för behov och 
önskemål. De här funderingarna fanns hos mig inför mitt val av uppsatsämne och 
förstärktes när jag läste Rydsjö, Limberg och Hultgrens kapitel ”Det samtida 
barnbiblioteket – ett bibliotek i barnens tjänst” i antologin ”Barnet, platsen, tiden – 
Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld”. De tre författarna efterlyser där en 
bredare forskning när det gäller äldre barn som ”kulturvarelser” och studier av 
barnbiblioteket som ”plats för varierade verksamheter med inriktning på det handlande 
barnet och barns fritidsanvändning av bibliotek” (Rydsjö, Hultgren & Limberg 2010, s. 
284). 
 
De här generella tankarna om tweens plats i biblioteket är intressanta att sätta i relation 
till hur bibliotekens roll ser ut idag. Mycket har hänt inom bibliotekens verksamhet de 
senaste decennierna, till stor del på grund av den snabba tekniska utvecklingen med en 
uppsjö av olika medier att ta till sig information genom. Biblioteken har inte längre 
samma roll som en fysisk plats för medie- och informationsförmedling, när många av 
dessa behov kan skötas digitalt hemifrån. I Statens medieråds rapport ”Ungar & Medier 
2012/13” (2013) kan man läsa att 86% av 9-12-åringar har egen mobiltelefon varav 
62% har en smart telefon. Vidare har nära 100% av barnen tillgång till internet hemma 
och 30 % har en egen internetuppkoppling (Ungar & medier 2012/13, s. 6-11). Större 
fokus har därför kommit att läggas på biblioteket som en mötesplats och ett angeläget 
nav i samhället vilket öppnar upp för nya möjligheter att se på hur biblioteket kan se ut 
för tweens idag. 
 
I samband med bibliotekens nya funktion i samhället idag uppkommer diskussioner på 
biblioteken om vad som är bibliotekets uppgifter gentemot barnen på biblioteket. Jag 
jobbar på bibliotek och ser en osäkerhet bland kollegor när det gäller vilket uppdrag och 
vilka mål man har för barnverksamheten. Ska man ha pyssel på bibliotek? Är det ok 
med datorspel till utlåning?Är biblioteket en plats för lärande, informationsinhämtande 
och/eller upplevelser? 
 
För att kunna hitta sin nya roll i dagens och framtidens samhälle tror jag att 
barnbiblioteket måste få med barnen i utformandet av biblioteket, så att det blir en 
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angelägen plats för dem. Jag tror tweens skulle kunna vara flitiga biblioteksbesökare om 
man skapar en plats som tilltalar dem. 
 
Vi behöver även fundera på vilken syn på barn och barndom vi har när vi skapar en 
plats för barn på biblioteket. Är det vi som är vuxna som bäst vet vad barnen behöver 
eller ska barnen själva vara delaktiga i skapande av verksamheten? Ett nytt bibliotek 
som har haft liknande tankar om tweens och bibliotek är TioTretton, som öppnade i 
Kulturhuset i Stockholm för drygt två år sedan. Jag fick möjlighet att göra mina 
fältstudier under utbildningen på TioTretton, vilket ledde mig vidare i mina tankar kring 
ämnesval inför uppsatsen. TioTretton är ett bibliotek som skapats med hjälp av barns 
tankar och önskningar om hur ett bibliotek ska se ut för att tilltala dem. De har som mål 
att vara ett nytt slags bibliotek för tio-trettonåringar, en grupp som de anser ofta blivit 
eftersatt när det gäller biblioteksverksamhet. Deras mål är en verksamhet i interaktion 
med barnen. Förundersökningen inför skapandet av TioTretton gav svar på många av de 
frågor som jag ställt om hur barn vill ha sitt bibliotek. Men det här bibliotekets roll är 
lite annorlunda än ett lokalt folkbibliotek eftersom de är ett centralt bibliotek för hela 
Stockholm och barn kommer från många delar av Stockholm för att besöka det. Barnen 
har en stor och inspirerande egen avdelning, där det inte finns några barn i andra åldrar 
eller vuxna. En avdelning bara för sin egen åldersgrupp kan vara uppskattat i den här 
åldern, men på många lokala bibliotek är det inte fysiskt möjligt att åstadkomma. 
 
För att få en lokal förankring i min forskningsfråga vill jag i min diskussion resonera 
kring barnens behov och önskemål i förhållande till de möjligheter som kan finnas på 
ett lokalt bibliotek. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Barn i 10-13-årsåldern, så kallade tweens, är en grupp som ofta kommer i skymundan 
på det lokala folkbiblioteket. Det är en grupp med stor potential som besökare av 
biblioteket, bland annat på grund av att slukaråldern infinner sig i det här åldersspannet 
och att de ofta har ett stort intresse för fritidsaktiviteter efter skolan. Trots detta har jag 
erfarenhet av att utrymmen och verksamhet ofta inte är så tydlig och utarbetad som den 
skulle kunna vara för de här barnen. Tweens är relativt stora barn och kan föra fram sina 
egna synpunkter. Därför vore det intressant att höra från barnen själva vad de har för 
önskemål och behov på sitt lokala bibliotek och vad forskningen säger om bibliotekets 
uppdrag och funktion för den här åldersgruppen. 
 
Forskningen ger oss många visioner om hur framtidens bibliotek ska se ut, bland annat 
tar flera magisteruppsatser under senare år upp bibliotekets funktion som en mötesplats 
eller som ett offentligt vardagsrum. Vidare ser man ofta diskussioner om biblioteket som 
ett ställe för upplevelser och aktivitet. Vissa av dessa forskningsresultat och teorier vill 
jag redogöra för i uppsatsen och ställa i relation till önskningar från tweens. För att 
genomföra förändringar på lokala bibliotek måste teorier om bibliotekets viktiga 
funktioner i dagens samhälle vara förankrade i de möjligheter, bland annat vad gäller 
resurser, lokaler och kompetens, som finns på de lokala biblioteken. Jag vill även 
undersöka och resonera kring om barnens önskningar är rimliga i förhållande till 
förutsättningar som kan finnas lokalt. Barns möjligheter att själva påverka sitt bibliotek 
är en viktig fråga för uppsatsen. Jag har upplevt att det kan finnas en osäkerhet bland 
bibliotekarier om vad de ska satsa på för barn i mellanåldern på biblioteket, vilket 
barnens svar i uppsatsen förhoppningsvis till viss del kan råda bot på – och ge svar på 
hur biblioteket kan stärka sin roll som en givande plats för tweens. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
2.1. Syfte 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur barn i 10 till 13-årsåldern önskar att 
bibliotek för dem ska utformas och analysera hur väl barnens tankar stämmer överens 
med forskning om barnbibliotekets roll och funktioner. 
 
En ålderavgränsning till 10 till 13-åringar, så kallade tweens, görs, eftersom det är en 
ålder som biblioteken ofta saknar speciell verksamhet och utrymme för. 
 

 2.2. Frågeställningar 
 

• Vad har tweens för behov och önskemål när det gäller sitt lokala bibliotek? Vad 
tycker de att det ska finnas för medier och aktiviteter och hur tycker de miljön 
ska vara utformad? 

• Hur väl överensstämmer resultat från forskning om barnbibliotekets funktioner 
med det barnen önskar sig? 

• Är det möjligt för barnens önskemål att realiseras på det lokala biblioteket? 
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3. Tidigare forskning 
 
Som bakgrund till min studie om tankar och önskningar från tweens när det gäller det 
lokala folkbiblioteket vill jag undersöka vad som studerats när det gäller dagens och 
framtidens bibliotek för barn eller tweens i forskningen. Det finns två huvudspår  som 
jag tycker är relevanta utifrån mitt syfte: 

• Syn på barn och barns delaktighet: Det har funnits olika syn på barn genom 
tiderna och jag tittar här närmare på hur olika syn på barn och barndom 
speglar forskning om barnbibliotek och hur det har påverkat barnbibliotekets 
utformning och verksamhet förr och nu. Jag vill också se hur barn kan vara 
med och påverka hur ett bibliotek för deras ålder ska se ut och presenterar i 
korthet några projekt där barnens egna tankar fått ta stor plats. Genom att ta 
del av barnens önskningar och behov i andra projekt kan jag skapa mig en 
uppfattning i fråga om det som framkommer i min undersökning verkar vara 
tankar som lite mer generellt återkommer även bland andra barn som fått 
liknande frågeställningar. 

• Barnbibliotekets roll och uppdrag: När det lokala biblioteket bygger upp sin 
verksamhet för barn finns det forskning om barnbibliotekets roll och uppdrag 
att ta del av och luta sig mot för att skapa ett aktuellt och relevant bibliotek. 
Jag tittar i det här avsnittet närmare på vad den forskningen säger om 
barnbibliotekets roll och uppdrag, för att kunna se hur forskningens tankar 
stämmer överens med resultatet från barnen i min undersökning.  
 

3.1. Syn på barn och barns delaktighet 
 
Beroende på vilken syn som finns på barn på det lokala biblioteket kan möjligheterna 
till deras delaktighet i att skapa ett biblioteksrum och verksamhet se olika ut. Utifrån 
detta är det intressant att se vad forskningen säger om syn på barn och därefter gå vidare 
till exempel på projekt där barn fått en betydande roll i skapande av barnavdelningar 
eller hela bibliotek. 
 

 3.1.1. Olika syn på barn 
 
En grundläggande fråga, för att förklara vilken barnverksamhet som finns på det lokala 
biblioteket, är vilken syn man har på barn. Det finns två olika perspektiv som tas upp i 
den litteratur som rör syn på barn, nämligen ”ett barnperspektiv” och ”barns 
perspektiv”. I en del verksamhet är det den vuxnes perspektiv på barn, ett sk ”barn-
perspektiv”, som styr verksamheten, men biblioteken kan också låta barnens egna 
perspektiv, hur barnen själva ser på saken, ett ”barns perspektiv”, styra verksamheten. 
  
I antologin ”Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld” 
skriver flera olika författare om barnperspektiv kontra barns perspektiv och olika syn på 
barndom, bland andra Barbro Johansson (Johansson 2010, s. 23-46) och Rasmussen och 
Jochumsen (Rasmussen & Jochumsen 2010, s. 216-237). Johansson skriver om hur 
barnsynen förändrats från1900-talet till idag. Idag finns många olika förhållningssätt till 
barn och barns egna perspektiv får mer utrymme i samhället. Barns (egna) perspektiv 
visar hur de individuella barnen vill ha det i en given situation medan barnperspektiv är 
en ställning som vuxna intar för att tänka på barnens bästa. Johansson skriver vidare att 
det sägs att vi idag mer än någonsin förr försöker sätta oss in i barns egna perspektiv 
(Johansson 2010, s. 23-24). Rasmussen och Jochumsen delger oss en historisk bild av 
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barnbiblioteket där barn kring 40-50-talet sågs som vuxna i miniatyr, med samma 
inredning i barnbiblioteket som i vuxenbiblioteket, men i mindre storlek (Rasmussen & 
Jochumsen 2010, s. 216-218). Med den barnsyn som fanns då, såg man på barn som 
becomings, det vill säga personer som är i en process att bli någon, en vuxen. Till viss 
del gällde den här synen även de vuxna i och med den förmyndarroll som fanns på 
biblioteket under den här tidsperioden. I 1960-talets biblioteksdesign, exempelvis 
Stadsbiblioteket i Lyngby, framträder ”becomings”-inställningen mindre tydligt, 
designen tilltalar barnen mer och är mer experimentell. Barnen ses som individer med 
egna behov och preferenser, som ”beings” och inte som ”små vuxna” (ibid., s. 219-221). 
 
De olika synerna på barn hänger nära samman med hur barn kan få uppleva att de kan 
påverka sin egen situation, vilken egenmakt de har. Johansson vill visa hur vuxna som 
jobbar med barn kan främja barnens egenmakt, genom s k ”empowerment”. 
Empowerment kan beskrivas som att överlåta egenmakten till barnen, till exempel låta 
individens önskningar och efterfrågningar råda i biblioteket utan påverkan och utan att 
se på barnet ur ett vuxet perspektiv, vilket skulle kunna innehålla tankar om ”god” 
litteratur och att vilja ”lotsa barnen rätt”. Det finns många faktorer som kan påverka en 
individs grad av egenmakt och i förhållande till biblioteket kan det vara avstånd till 
bibliotek, lättillgänglighet, lätta att hitta och trygg miljö. Vi kan alltså underlätta 
möjlighet till egenmakt för missgynnade grupper, som barn, genom förbättring av dessa 
faktorer (Johansson 2010, s. 27-28). 
 
Johansson följde det läsfrämjande utvecklingsprojektet MVG under ett år. MVG står 
för ”Metodutveckling, Visioner, Grunder” och var 2007-2008 ett 
metodutvecklingsprojekt som bedrevs av regionbiblioteket i Västra Götaland och 
Halland, Länsbibliotek Sörmland samt Svenska Barnboksinstitutet. Hon såg i kontakten 
med deltagande barnbibliotekarier i projektet att bibliotekarierna satte barnens egna 
önskemål och tankar högt i sitt arbete – de hade ett uttalat barnperspektiv. Att se det 
individuella barnet ansågs viktigt. Bibliotekarierna ville gärna ses som en ”annan sorts 
vuxen” som inte har krav på prestation och som barn och ungdomar känner sig trygga 
att ställa alla möjliga frågor till. Den här inställningen kände bibliotekarierna kunde 
komma i konflikt i samarbete med lärare – biblioteket vill stå för att lustfyllt läsande, 
som har ett egenvärde i sig utan krav på prestation eller inlärningsmoment och skolan 
har kunskapsmål att nå som kräver mer styrning i läsandet (ibid, s. 28-33). Johansson 
kom fram till att bibliotekariernas förhållningssätt gentemot barn även gäller andra 
besökare. Det viktiga är inte att inta ett barnperspektiv utan ”den andres perspektiv”, 
vilket gäller alla besökare och deras speciella förutsättningar. Även rummet (arkitektur 
och inredning) har betydelse för barnens empowerment och delaktighet i 
biblioteksrummet. Hur välkomnande entrén är, om katalogen är användarvänlig, om 
rummet inbjuder till olika aktiviteter med mera får betydelse för hur lätt för barnen kan 
ta rummet i besittning. Bibliotekariers barnperspektiv blir med andra ord även ett 
materialiserat barnperspektiv (ibid, .s 40-43). 
 
3.1.2 Barns delaktighet 
 
Barns delaktighet i verksamheten på bibliotek har under senaste åren fått allt större roll i 
forskning kring barn och bibliotek. Ett av Amira Sofie Sandins fokus i ”Barnbibliotek 
och lässtimulans” är barns delaktighet på bibliotek. Hon hänvisar där till att det finns 
riktlinjer för barns delaktighet i biblioteket både i IFLA:s riktlinjer för 
barnbiblioteksverksamhet och i ”På barns och ungdomars villkor” (riktlinjer för barn- 
och ungdomsverksamhet på biblioteket utifrån Barnkonventionen) (Sandin 2011, s. 
195). Barns delaktighet i biblioteket är också ett av de prioriterade områdena för 
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Kulturrådet när det gäller vilka barnbiblioteksprojekt som ska beviljas pengar (ibid, s. 
86). Sandin presenterar två olika modeller med olika steg av delaktighet att ha som 
referensram vid arbete med barns delaktighet, Harts modell och Shiers modell (ibid, s. 
179-188). För att barn ska känna en verklig delaktighet, måste deras idéer få utslag i 
verkligheten. Empowerment och delaktighet är sammanflätade och ger känslor av 
engagemang och glädje hos barnen (ibid, s. 193). De modeller Sandin presenterar 
tillsammans med andra tankar kring barn och delaktighet kan vara bra att läsa och ta till 
sig som en förberedelse inför olika barnprojekt på biblioteket. 
 
Det finns idag exempel på flera projekt för skapande av barnbibliotek där ett 
barnperspektiv varit rådande, där barnens egna tankar och idéer varit utgångspunkt för 
arbetet med biblioteket. Jag har valt ut tre projekt som visar på barns tankar om 
bibliotek och delaktighet vid skapande av nya bibliotek – Library of 100 talents i 
Heerhugowaard, Nederländerna, Bibliotek TioTretton i kulturhuset i Stockholm och 
projektet Mars Express 2020 i Jönköpings, Skånes och Västra Götalands län. 
Det finns både likheter och skillnader mellan dessa projekt. I Library of 100 talents och 
Mars Express 2020 rör det sig om det lokala biblioteket och hur barnen i bibliotekets 
omgivning vill utforma verksamheten där tillsammans med bibliotekarier. Bibliotek 
TioTretton är ett bibliotek som vänder sig till alla barn i Stockholms kommun, med 
mindre fokus på den närmsta lokala tillhörigheten. Det biblioteket är mer 
specialutformat och endast öppet för barn i åldern 10-13 år. 
 

      Library of 100 talents, Heerhugowaard, Nederländerna 
      I orten Heerhugowaard i nordvästra Nederländerna byggdes 2006 ett nytt bibliotek där 

barn i stor utsträckning fick vara med och utforma barnavdelningen. Projektet började 
med att en montessoriskola på orten tillfrågades om att vara med i en nationell 
bibliotekstävling under parollen ”Library of 100 talents”.  De 100 talangerna syftar både 
på Reggio Emilias filosofi om barns många ”språk” och Howard Gardners teori om 
barns multipla intelligenser. Reggio Emilias filosofi bygger på att ett barn har ”100 och 
åter 100 språk”, som de oftast blir berövade i skolan där endast ett par ”språk” (uttryck) 
främjas. Förutom att uttrycka sig i ord kan barnen uttrycka sig i konst, rörelse, känslor 
med mera. Gardner har liknande teorier och anser att det finns åtta intelligenser, det vill 
säga olika sätt att uttrycka sig och förstå världen. De åtta intelligenserna definieras som 
lingvistisk, musikalisk, visuell, social, kroppslig, logisk-matematisk, självkännedom och 
naturintelligens (Bertrams & Mosch 2011, s. 118-124). 
 
Med ovan beskrivna teoretiska utgångspunkt skapade montessoriskolan en modell av ett 
barnbibliotek som vann den nationella tävlingen. Barnens idéer användes sedan när det 
nya biblioteket i Heerhugowaard byggdes 2006. Modellen utgick från ett cirkulärt 
centralt rum där det fanns plats för att mötas, låna, lämna böcker, få information med 
mera. Kring det rummet ”strålar” olika aktivitetsrum ut, där det finns plats för olika 
aktiviteter uttryckt med olika intelligensers och talangers hjälp (ibid., s. 118). 

  
Bilden ovan visar den vinnande modellen i tävlingen ”Library of 100 talents” (Bertram & Mosch 2011) 
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I januari 2013 fick jag och en bibliotekskollega möjlighet att åka till Library of 100 
talents på studiebesök. Vi fick då förklarat för oss hur biblioteket bygger på barnens 
ursprungliga plan och att de fortfarande har ”masterclasses”, det vill säga 
referensgrupper med barn som ständigt är med i utvecklingen av barnbiblioteket – sk 
biebkidz. Under själva utformandet av biblioteket deltog ca 250 barn i åldern 11-12 år 
aktivt och engagerade sig i olika grupper efter personligt intresse. Exempel på innehåll i 
olika grupper: 
 

• Kommunikation – hur kommunicerar barn och bibliotekarier på bästa sätt? 
• Design – hur ska möblerna i biblioteket se ut och kännas? 
• Program – vad skulle biblioteket erbjuda för aktiviteter och hur skulle de 

inhysas? (ibid, s. 125-126) 
 
Några av idéerna som barnen kom med var ”mysiga” rum, små läsrum, temahörnor, fritt 
internet, inspirerande miljöer och även ett ”chill” rum utan föräldrar, gratis chokladbar, 
musik, levande djur med mera (Bertrams & Mosch 2009, s. 5). Biblioteket har byggts 
upp i ständig dialog mellan barnens intressen, projektledaren på biblioteket och 
arkitekter. Bland annat består biblioteket idag av en stor myshörna (en enda stor divan) 
på översta våningen med utsikt över staden. Själva barnbiblioteket är uppdelat i olika 
temaavdelningar enligt barnens önskemål – vardagsrummet, ”doen” göra- delen (med 
datorer, böcker, spel med mera), världen och jag och ”naturen”. Det finns även små rum 
där man kan vara avstängd från resten av biblioteket. 
 
Bibliotek TioTretton 
Även i Sverige finns det exempel på bibliotek där barn fått vara med vid utformandet av 
rummet och verksamheten. Bibliotek TioTretton är ett bibliotek i Kulturhuset i 
Stockholm som öppnades 2011 och är, som titeln antyder, till för barn i åldern tio till 
tretton år. Endast barn i tio-tretton-årsåldern är välkomna in i biblioteksrummet – 
föräldrar, lärare, syskon med flera får inte komma in. Enligt dåvarande chefen för 
barnverksamheten, Katti Hoflin, saknades det ett bra bibliotek för barn i åldern tio-
tretton år. Den här åldersgruppen hade inte något bra eget utrymme på Rum för barn, 
som vände sig till åldern 0 till ca 10 år, och för ungdomsträffpunkten Lava var de för 
unga. Med hjälp av barnens tankar från en förundersökning växte bibliotekets 
utformande och verksamhet fram (Thunberg & Ågren 2007, s. 1). 
 
I förundersökningen har det i första skedet gjorts en kartläggning av barnens 
fritidsintressen – vad de gör hemma, med kompisar och med familjen – och vad de har 
för vanor när det gäller läsande, boktips och biblioteket. Barnen har även fått beskriva 
hur deras drömplats att vara på på fritiden ser ut och vad som skulle finnas på 
biblioteket för att det skulle vara intressant att vistas där på fritiden. Svaren på frågorna 
om hur deras drömplats att vara på fritiden och hur biblioteket skulle se ut för att de 
skulle vistas där fick liknande svar och kommentarerna slogs därför ihop. Det ledde till 
att ramarna för biblioteket blev att det skulle vara utformat som det ställe de helst skulle 
vilja tillbringa sin fritid (ibid, s. 2-4). 
 
Många av barnen i TioTrettons förstudie nämnde flera faktorer som stämmer på ett 
klassiskt bibliotek – de vill ha en lugn och skön miljö. Det ska finnas sköna läsplatser 
och det kom flera förslag till inredningsdetaljer – bokhyllor i en stor cirkel, målning i 
taket, mysiga tapeter och coola soffor. När det gäller beståndet så tycker barnen det är 
viktigt att de böcker, serier med mera som man gillar finns inne när man vill låna dem. 
En del barn har svårt att föreställa sig hur deras drömbibliotek kan tänkas se ut och vara 



8 

när de inte har några speciella referenser utan tänker på hur deras lokala bibliotek ser ut. 
Andra barn låter fantasin flöda och önskar bollhav, kyl med läsk, träningsrum med 
mera. Bland några barn är det viktigt att de själva får vara med och bestämma på 
biblioteket, att de har något att säga till om. I enkäten har barnen kunnat kryssa i många 
olika aktiviteter som de är intresserade av på biblioteket, bland annat har göra film och 
musik, läsa, måla och rita, använda datorer och laga mat kommit högt upp bland 
barnens önskningar (ibid, s. 2-9). 
 
Under våren 2012 hade jag förmånen att få göra mina fältstudier på bibliotek TioTretton 
och kan efter det konstatera att barnens önskemål om utformning och verksamhet fått ta 
stor plats. Rummet är inbjudande och mysigt med sköna sitt- och läsplatser, flera 
bokhyllor är runda, det finns en musikstudio, möjlighet till filmredigering, kök, verkstad 
med mera. När det gäller bokinköp så köps det som barnen önskar in och det finns 
väldigt många exemplar av de populära böckerna, så att barnen ska hitta det de önskar. 
 
2020 Mars Express – spaning efter morgondagens barn- och ungdomsbibliotek 
Från 2003 till 2007 pågick projektet 2020 Mars Express, som var ett samarbete mellan 
tre län – Skåne, Jönköping och Västra Götaland. Projektet skulle försöka svara på 
frågan hur ett barnbibliotek ska se ut för att leva upp till de krav, behov och 
förväntningar som barn och ungdomar kommer att ha och de krav som samhället 
kommer att ställa år 2020. Inspiration till projektet kom under en resa till Holland där 
projektet ”Bibliotheken 2040” studerades – ett projekt med liknande frågeställning (och 
som bland annat mynnade ut i den nationella tävlingen ”Library of 100 talents”, 
författarens anmärkning) (Gullstrand 2007, s. 1). Även här var ett av huvudmålen att 
skapa möjligheter för barn och ungdomar att påverka utformningen av sina lokala 
bibliotek. Barnen uppmuntrades att fantisera och komma med nya idéer, långt ifrån det 
traditionella biblioteket – att ”spränga sina gränser”. Alla tre län hade samma mål för 
projektet, men valde olika sätt att genomföra det. 
 
Exempel på hur arbetet genomfördes i de tre olika regionerna var bland annat: 

• Workshops med kulturpedagoger i Simrishamn (Skåne län) där barn i åldern 
8-12 fick rita, måla och beskriva sina önskade biblioteksmiljöer. Idéerna 
kategoriseras sedan efter Howard Gardners teorier om åtta intelligenser. 

• En verklig ”Extreme makeover” i Råslätts bibliotek (Jönköpings län) med 
inredning från 70-talet, där barnens idéer omvandlades till verklighet. I 
samarbete med scenograf fick ungdomar ge biblioteket ett nytt uttryck, bland 
annat i form av en träkoja på småbarnsavdelningen, café vid ingången med 
mera. 

• I Skövde, Härryda och Mölndal (Västra Götalands län) fick barn från 
förskoleålder till högstadieålder besöka olika byggnader och miljöer med 
olika stil för att fundera på olika arkitektur och dess signaler. Vad är det som 
gör att man känner sig välkommen eller inte i ett rum? (ibid., s. 1-4) 

 
Sandin tar upp Mars Express som ett exempel på ett projekt med hög delaktighetsnivå 
eftersom barnen här har varit involverade från början (Sandin 2011, s. 92). Mars express 
når enligt Sandin nivå 4 (involveras i beslutsfattande, reellt inflytande och 
påverkansmöjligheter) enligt Shiers modell och nivå 5 (samråd och informerad 
delaktighet) eller 6 (vuxeninitierat med delat beslutsfattande) enligt Harts modell (ibid, 
s. 185,188). 
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En slutsats som framkommit efter Mars Express-projektet är att även om man kan 
använda sig av barns tankar från andra, liknande projekt så når man bästa resultat 
genom att göra arbetet i direkt samarbete med barn och ungdomar i den egna 
kommunen. Behov och levnadsvillkor kan variera stort mellan olika biblioteks 
närområden (ibid., s. 11). 
 

 3.2. Barnbibliotekets roll och uppdrag 
 
Förändringar i samhället påverkar också bibliotekets roll i samhället. Från att ha varit en 
sorterad boksamling ska biblioteket idag verka utifrån behov som finns i dagens 
samhälle vad gäller kunskap, upplevelser och informationsinhämtande. Barnbibliotekets 
roll i samhället har belysts av olika forskare och flera teorier finns om vilka funktioner 
som är viktiga i framtidens barnbibliotek. Eftersom forskningsresultat används för att 
utveckla bibliotekens verksamhet är det intressant att veta vad som finns skrivet om 
barnbibliotekets roll och senare diskutera hur det passar ihop med hur barnen i min 
undersökning uttrycker att de vill ha barnbiblioteket. 
 

 3.2.1. Modeller och funktioner för biblioteket inom forskningen 
 
Andersson och Skot-Hansens teori från 1990-talet om bibliotekets roll i samhället, med 
modellen över folkbibliotekets huvudfunktioner: kulturcentrum, kunskapscentrum, 
informationscentrum och socialt centrum var en tidig modell där bibliotekets olika 
funktioner i samhället konkretiserades (Andersson & Skot-Hansen 1994). Modellen 
omarbetades tillsammans med Rasmussen och Jochumsen 2010 och är intressant att titta 
på i förhållande till barns önskningar om bibliotekets funktioner. Jag använder den 
omarbetade modellen i viss mån för att analysera mina resultat mot och beskriver den 
lite närmare i kapitel fyra, ”Teoretiska utgångspunkter”. 
 
I den danska rapporten ”Fremtidens biblioteksbetjening av børn” diskuteras 
barnbibliotekets roll i samhället i förhållande till information, kunskap och upplevelser. 
Den här utredningen om barnbibliotekens framtid kom till på uppdrag av det danska 
kulturministeriet, som en följd av siffror på att barnens besök på bibliotek sjönk 
drastiskt mellan åren 1998 och 2004. Det framkom även att det behövdes satsas på barn 
i åldern 8-12 år eftersom de verkade vara den grupp som inte fick sina behov 
tillgodosedda av biblioteket, samtidigt som de är i en viktig period i livet för läsning 
(Fremtidens biblioteksbetjening af børn 2008, s. 11). Utredningen slår fast att 
biblioteket än idag är en av de viktigaste kulturinstitutionerna för barn i det lokala 
samhället. Framtidens bibliotek måste erbjuda brett utbud när det gäller olika media, 
både virtuellt och fysiskt på plats i biblioteket (ibid., s.17). Men bibliotekets legitimitet 
vilar inte längre lika starkt på att användarna här får tillgång till böcker och andra 
medier de inte annars får tag på. Biblioteket måste därför finna en ny legitimitet och roll 
i samhället och kulturministeriets rapports slutsats är i korta drag att barnbiblioteket ska 
vara en plats för att vara, lära och göra - "ett vaerested, ett laerested och et verksted" 
(ibid., s. 11-31). 
 
Rasmussen och Jochumsen skriver i ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, 
ungdomar och biblioteksrummet” om barnbibliotekets roll och utgår från ett historisk 
perspektiv och går igenom förändringar i samhället som leder till vilka funktioner som 
är viktiga i barnbiblioteket idag och i framtiden. För att sammanfatta förändringen som 
skett i barnbiblioteken hänvisar de till en vision som i biblioteksvärlden kan 
sammanfattas "from collection to connection". Biblioteken var tidigare främst en 
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samling böcker, men för att vara aktuella idag så måste biblioteken vara levande platser 
där besökarna har en mer aktiv roll - fokus flyttas från samlingarna till användarna 
(Rasmussen & Jochumsen 2010, s. 213-237). Rasmussen och Jochumsen resonerar 
kring det starka fokus som nu för tiden finns på biblioteken som en plats att vara på. En 
plats där man spenderar tid utan att nödvändigtvis låna med sig något hem. Är 
användarna intresserade av ett upplevelsebaserat bibliotek? Enligt Rasmussen och 
Jochumsen så tyder många undersökningar, där besökare tillfrågats, på att besökarna i 
första hand vill ha ett bibliotek som stöder allmänbildning och där service och närhet 
har stor betydelse. Ser man däremot till statistiska siffror över biblioteksanvändande så 
framkommer det att bara hälften av de som besöker biblioteket lånar med sig media 
hem. Det betyder att den andra hälften spenderar tid på biblioteket och att biblioteket 
som upplevelsecentrum kan vara av stor betydelse för den gruppen. (ibid., s. 227). 
 
När Rasmussen och Jochumsen ger exempel på bibliotek som utformats efter Danmarks 
kulturministeriums rapport framträder bland annat leken som ett element som fått fäste i 
barnbiblioteket i Danmark. På Hjörrings bibliotek finns det ett sagoträd där man kan 
klättra och höra berättelser och läsrör för både lek och läsning. På Vejles bibliotek kan 
man leka i Pippis hus och klä ut sig som riddare och prinsessor i riddarhuset (ibid, 
s.229). 
 
Även Beth Juncker har tagit fasta på lekteori och ägnar en stor del av sin text ”Barns 
bibliotek – nya villkor, nya utmaningar, nya teorier, nya begrepp” i antologin ”Barnet, 
platsen, tiden” till lekteori och hur den kan anammas för att barn ska hitta till 
biblioteket. Juncker beskriver hur dagens tweens skiljer sig mycket från barn bakåt i 
tiden. Tweens idag har andra villkor än industrisamhällets barn; de är bland annat 
konsumenter och de är reklam- och trendmedvetna (Juncker 2010, s. 253). De söker 
lust- och nöjesfyllda väger till kunskap - vägar som tidigare förknippats med 
underhållning och ytlighet. Där industrikulturens läsare förknippade koncentration och 
fördjupning med lugn och ro anser Juncker att upplevelsekulturens användare 
förknippar koncentration och fördjupning med ljud (ibid., s. 251). Enligt Juncker kan 
lekteorin bli ett svar på hur man  kan möta dessa tweens inom kultursektorn. Barnen 
värderar sina upplevelser med känslorna ”roligt” eller ”tråkigt”. Lek kan, enligt Juncker, 
ses som en självständig kulturform, som vi kan hänge oss åt vid kulturella och 
konstnärliga aktiviteter. Den kulturella aktivitetens värde kan inte avgöras av någon 
annan än den som upplever den (ibid., s. 251-260). Det finns inga konkreta exempel på 
hur man kan jobba med lekteori och tweens i barnbiblioteket i Junckers text, men en 
teori framträder om att det är genom leken, det vill säga ”det särskilda liv som vi hänger 
oss åt när vi för en stund prioriterar kulturella och konstnärliga upplevelser och 
aktiviteter” (ibid, s. 258) vi kan få ett forum för tweens på biblioteket. 
 
Eftersom många olika användare vistas på biblioteket är biblioteket en öppen och 
tillgänglig mötesplats i lokalsamhället, på ett sätt som inte förekommer på många andra 
platser i samhället idag. Biblioteket får en viktig roll som mötesplats och kännetecknas 
av en väldigt bred besökarskara. Rasmussen och Jochumsen hänvisar till 
biblioteksforskaren Ragnar Audunsons tankar om betydelsen av biblioteket som 
en ”lågintensiv mötesplats”, det vill säga en plats där vi inte bara möter människor med 
samma intressen och bakgrund som oss själva, utan där alla människor med olika 
bakgrund och intressen möts. I och med att vi på biblioteket möter både människor som 
liknar oss själva och människor som vi annars inte möter i så stor utsträckning 
medverkar biblioteksrummet till att skapa ”generaliserad tillit”. Genom att vi möter 
människor som i en del avseenden skiljer sig från oss, så får vi större förståelse för 
olikheter och större förmåga att lita på människor som vi annars inte stöter på. 
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(Rasmussen & Jochumsen 2010, s. 128). Det är ett resultat som man kan gå miste om 
när man skapar biblioteksrum för väldigt avgränsade åldersgrupper, som i bibliotek 
TioTretton, där verksamheten bara vänder sig till en speciell kategori, barn mellan tio 
och tretton år. 
 
3.2.2. Praktiska exempel på biblioteksverksamhet med inspiration från teori om 
nya funktioner 
 
Dansk biblioteksförening har gett ut boken ”Library space : inspiration for buildings 
and design”. I kapitlet som behandlar design på barnbiblioteket hänvisas till tre riktlinjer 
för barnbiblioteket från ”Framtidens biblioteksbetjäning för barn” som berör den fysiska 
gestaltningen av barnbiblioteket; 1. Biblioteket ska skapa förundran och inspiration, 2. 
Barn leker – på biblioteket och 3.Biblioteket stöder lärande och utbildning (Library 
space: Inspiration for building and design 2009, s. 96). De övergripande målsättningarna 
som kommittén kommit fram till är att barnbiblioteket ska vara ett ställe att vara, lära 
och göra och det ges här exempel från Danmark och USA hur dessa roller kan komma 
till uttryck i verkligheten. Viktiga faktorer är att utrymmet i barnbiblioteket ska vara 
inbjudande och erbjuda en atmosfär där man gärna spenderar mycket tid. Det är också 
viktigt enligt utredningen att det finns plats för lugna hörnor för läsning, studier och 
kontemplation, men även utrymme för dialog, lärande och lek (ibid, s. 96). 
 
I Aalborg har man löst utmaningen med att få plats med bibliotekets olika roller på 
barnavdelningen genom att ha ett rum för lärande, ett rum för läsning, ett rum för spel 
(Tv-spel) och ett utrymme för musik och film. I rummet för lärande är medierna i 
rummet fokuserade på lärande – där står alla faktaböcker, det finns internetdatorer, 
scanner och skrivare. Det är även i det här rummet som man kan få läxhjälp som en del 
av bibliotekets utbud av tjänster. Läsrummet är fyllt av skönlitteratur och läshörnor. 
Biblioteket har även en bokklubb som håller till här. Som utgångspunkt till alla de olika 
utrymmen med olika funktioner finns en ”market square” med ett litet café och 
informationsdisk. Man har åstadkommit en inbjudande atmosfär i bibliotekets entréplan 
genom att flytta ner de flesta böckerna till källarplanet och vid entréplanet på så sätt 
kunna ha många öppna ytor och skylta med böcker, så att man kan lockas av fina 
framsidor och inte bara se bokryggar (ibid, s. 88-89). 
 
I White Plains, som är en förort till New York, har det satsats på bibliotekets roll som 
mötesplats och dess centrala funktion för stadskärnans utveckling. I USA har det funnits 
problem med att stadskärnor urholkas när affärer, biografer med mera flyttar ut till 
shoppingcenter. White Plains hade det problemet och en satsning gjordes på biblioteket 
för att få en levande stadskärna. Bibliotekschefen i White Plains ville satsa på ett 
bibliotek som barn skulle tjata på sina föräldrar att få gå till – ett ställe där de vill vara, 
en placemaker. White Plains har lyckats med det genom att skapa ett bibliotek långt 
ifrån de traditionella biblioteken. Inredningen har förändrats markant. Själva ingången 
till barnavdelningen, ”the Trove” (skattkistan), är gjord som ett sprängt hål i en 
tegelvägg med gigantiska böcker runt omkring. I själva rummet fortsätter den mysiga 
känslan med träd, slingrande växter, en grotta med filmvisning mm. Läshörnan, ”the 
Sailaway”, är utformat som aktern på ett piratskepp. Mediainnehållet i biblioteket har 
inte förändrats markant – böcker finns det fortfarande minst lika många. Enligt 
bibliotekschef Sandra Miranda har inte bibliotekets funktioner förändrats utan det är 
främst hur biblioteket kommunicerar med sina användare som har förändrats. (ibid., s. 
85-87). 
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3.3 Sammanfattande iakttagelser 
 
I den litteratur och forskning jag tagit del av kan man se att det under senare år finns ett 
stort fokus kring frågan om hur barnbiblioteket ska se ut för att vara en angelägen plats 
för barnen i dagens samhälle – en plats för möten och ett ställe där man kan vara, lära 
och göra. 
 
Forskningen gäller i de flesta fall gruppen barn som helhet, men i de projekt där 
bibliotek skapats eller gjorts om för barn och tillsammans med barn har tweens ofta en 
framträdande roll, som i bibliotek TioTretton, ”Library of 100 talents” i Nederländerna 
och till viss del i 2020 Mars Express. De här projekten ger en konkret bild av hur 
barnens delaktighet kan se ut  på biblioteket. 
 
En annan konkretisering av forskningsresultaten är exemplen från Danmark och USA 
där man visat hur funktionerna och riktlinjerna från ”Fremtidens biblioteksbetjening af 
børn” kan följas i verkligheten. I de här biblioteksexemplen finns ingen information om 
i hur stor grad grad, om någon alls, som barn varit med och påverkat utformandet av 
verksamheten. Det hade varit intressant att se hur barn kan involveras när 
forskningsresultat är med och påverkar utformandet av nya barnavdelningar. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska utgångspunkter jag använder för analys av mitt empiriska material 
kommer från forskare i Danmark och deras arbete med det framtida barnbiblioteket som 
pågått under senaste åren (ca 2008-2010). Att jag valt Danmarks rapporter, modeller och 
riktlinjer är för att jag i Danmark hittat en forskning som är inriktad på bibliotekets roll i 
dagens samhälle, med tydliga funktioner för just barnbiblioteket. ”På barns och 
ungdomars villkor” (2003) är en svensk utredning genom Svensk biblioteksförening 
som arbetat med att få fram riktlinjer för barnbiblioteket som stöder barns rättigheter 
enligt barnkonventionen. Det är bra riktlinjer för barnverksamheten på bibliotek, men 
den danska forskningen ger en tydlighet i funktioner som det bör satsas på i ett framtida 
barnbibliotek och lämpar sig väl som teoretisk ram för uppsatsen. 
 

 4.1. En ny modell för bibliotekets olika ”rum” 
 
Rapporten ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” (2008) talar om barnbiblioteket 
som en plats att vara i, lära sig och göra (verkstad). Som grund för de här tankarna finns 
delvis de danska bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen – att främja upplysning, 
utbildning och kulturell aktivitet genom aktiv förmedling av böcker, andra medier och 
kulturupplevelser (ibid., s. 14-15). De kan knytas samman med barnbibliotekets 
funktioner för framtiden: 

• Ett ställe att vara: fokus på upplevelse. Biblioteket är ett tryggt frirum, utan krav 
på någon bestämd användning men med fokus på sinnesupplevelser och sociala 
aktiviteter. 

• Ett ställe för att lära sig: fokus på upplysning och utbildning. Barnen kan söka 
kunskap, få läxhjälp och lära sig informationssökning på internet. 

• Ett ställe för att göra och vara skapande (en verkstad): fokus på kulturell 
aktivitet och kommunikation. 

 
Av uppdelningen ovan ser man att bibliotekslagens uppdrag för bibliotek återfinns 
under alla punkter, men blir tydligast i funktionen lära. De andra funktionerna – att vara 
och att göra - är inte lika tydligt förknippade till bibliotekslagen, men kan båda två 
kopplas till den breda formuleringen ”kulturell aktivitet”. Den svenska bibliotekslagen 
ger biblioteken i Sverige i stort sett samma uppdrag som i Danmark och gör det därför 
möjligt att utgå från de danska teorierna. Uppdraget för svenska bibliotek enligt lagen är 
att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt (SFS 2013:801). 
 
Som en fortsättning av arbetet med ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” har en 
utredning kallad ”Folkebiblioteket i videnskapssamhället” gjorts och en ny modell har 
vid det arbetet utarbetats för att kartlägga funktionerna i vetenskapssamhällets 
folkbibliotek. Modellen är skapad av Skot-Hansen, Rasmussen och Jochumsen och kan 
ses som en uppdatering av Skot-Hansen och Anderssons modell från 1990-talet som då 
gjordes för att beskriva det lokala bibliotekets olika funktioner (Andersson & Skot-
Hansen, 1994). 
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Figur 1: Beskrivning av bibliotekens funktioner i det lokala samhället (Andersson & Skot-Hansen, 1994) 

 

 
Figur 2: Den utvecklade modellen av det lokala bibliotekets funktioner av Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard 
Rasmussen och Henrik Jochumsen (Folkebibliotekerna i vidensamfunnet 2010) 

 
Vid jämförande mellan de två modellerna kan man se en utveckling från ett bibliotek 
där besökaren tar del av utbudet som ges mot ett bibliotek där aktivitet är mer centralt. 
Bibliotekets funktioner består i den senare modellen av fyra rum för olika slags 
händelser och besökaren är aktiv genom att skapa, utforska, delta och bli inspirerad, 
vilket ligger i linje med funktionerna att vara, att lära och att göra. 
 
4.2. Analytiskt verktyg gentemot mina resultat 
De olika utrymmena i figur 2 ovan beskrivs som ett lärorum, ett mötesrum, ett rum för 
utförande och ett inspirationsrum. Ett ställe för att lära sig kan direkt återfinnas i ett 
lärorum (learning space), ett ställe att vara kan vara både ett mötesrum (meeting space) 
och inspirationsrum (inspiration space) och ett ställe för att göra (en verkstad) kan vara 
både ett rum för utförande (performative space) och ett rum för inspiration. Som helhet 
täcker funktionerna/rummen i Skot-Hansen, Rasmussen och Jørgensens modell och 
funktionerna/rummen från barnrapporten samma områden, men för att analysera mitt 
empiriska material från barnen väljer jag att utgå från funktionerna att vara, lära och 
göra. De funktionerna går tydligast att hitta i barnens svar och har i speciellt valts ut för 
att beskriva barnbiblioteket och dess framtida funktioner. 
 
Utifrån de tre huvudfunktionerna för barnbiblioteket, en plats att vara, lära och göra, så 
har den danska kommittén, efter en bakgrundsanalys, ställt upp tio riktlinjer för barnens 
framtida bibliotek. Av de tio riktlinjerna behandlar fem punkter samarbete mellan skola 
och bibliotek, ledningens uppdrag och ansvar, hur biblioteket når ut utanför biblioteket 
och vilka kompetenser som behövs hos personalen. Två av dessa riktlinjer rör frågan om 
personalens kompetens. De riktlinjerna skulle kunna vara intressanta att titta på i 
förhållande till barnens behov och önskemål, men eftersom frågan ligger lite utanför 
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min problemformulering, så tar jag inte upp den aspekten i den här analysen. De andra 
tre riktlinjerna har inte heller någon koppling till min problemformulering för uppsatsen 
och jag fokuserar därför på återstående fem relevanta riktlinjer. 
 
2. Biblioteket ska skapa förundran och inspiration 
Inredningen i biblioteket ska vara attraktiv för barnen och inbjuda till att använda olika 
sinnen. Det ska finnas utrymme för lek, lärande, berättande, multimedia med mera. 
 
3. Biblioteken utvecklar sitt nätutbud 
Utveckla sitt virtuella utbud för barn för att ge barn goda upplevelser på nätet och få 
utveckla sin multimodala kompetens. 
 
4. Barn leker – på biblioteket 
Kommittén värdesätter lekkulturen och målet är att leken ska blir en självständig 
aktivitet på biblioteket. Personalen ska ha kunskap om både elektroniska och 
traditionella leksaker och kunna förmedla sina kunskaper till barn och deras föräldrar. 
 
5. Biblioteket ger barn läsupplevelser och läsfärdigheter 
Hjälpa barn till positiva möten med litteratur och göra barn till bättre läsare. 
 
7. Biblioteket skapar gemenskap – också för de som är utanför 
Biblioteket ska möta barn med särskilda behov och erbjuder dem möjligheter till 
utveckling i sitt lärande och sina kulturella och sociala resurser. 
 
(Fremtidens biblioteksbetjening af børn, s. 42-78) 
 
Riktlinjerna har tagits fram för att matcha barnens vardagsliv, mediebehov och de 
kulturella behov barn har i fråga om social inkludering, utbildning, goda läsfärdigheter 
och lek (Fremtidens biblioteksbetjening af børn, s. 17). Utredningen bakom 
rapporten ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” kom till med anledning av resultatet 
från den danska ”Kulturvaneundersøgelsen 2004”. Den visade att barns medievanor har 
förändrats och även sättet barn använder bibliotek på. Man har sett att barn är mer på 
fritidsaktiviteter än tidigare och det är de som inte är på fritidsaktiviteter som brukar 
komma mest till biblioteket (ibid., s. 8). 
  
Med hjälp av ovanstående teorier om funktioner och riktlinjer för barnbiblioteket, 
analyserar jag resultatet från min undersökning, för att se hur väl barnens önskningar 
och behov stämmer överens med det forskarna anser vara relevanta funktioner i ett 
modernt barnbibliotek. 
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5. Metod 
 
5.1. Val av metod 
 
Under den pilotstudie som jag genomförde inför mitt uppsatsskrivande valde jag som 
metod att genomföra individuella intervjuer med ett par barn om deras syn på 
biblioteket. Det var intressant att höra hur de upplevde biblioteket, men ibland blev 
svaren ganska korta och svåra att ”spinna vidare” på. Barnen svarade med ett fåtal ord 
och hade svårt att utveckla svaren. För att komma vidare blev det lätt att jag styrde 
samtalet för mycket med mina följdfrågor. Jag har därför i min undersökning för 
uppsatsen valt att använda mig av fokusgrupper, med förhoppningen om att barnen kan 
få hjälp av dynamiken i gruppen, när de är osäkra på vad de ska svara. En bredare skala 
av idéer kan ta form under samtalen, åsikter som kommer fram i gruppen kan prövas 
och omformuleras. Fokusgrupper beskrivs av Wibeck (2010) som en grupp av 
människor som får diskutera ett bestämt ämne under en mer eller mindre begränsad tid. 
Intervjuaren fungerar som samtalsledare och har en mindre framträdande roll än vid 
individuella intervjuer (Wibeck 2010, s. 11). 
 
Genom fokusgrupper når man också fler barn, och deras åsikter, än genom enskilda 
intervjuer. Till skillnad från enkätinsamling får man samtidigt möjlighet att gå in lite 
mer på djupet i frågeställningarna. Det blir möjligt att få både bredd och djup under en 
relativt kort tid. 
 
Som intervjuare av barn kan det vara svårt att låta bli att lägga orden i mun på barnen 
när tystnad och osäkerhet uppstår. I fokusgruppen kan intervjuaren få en mindre 
framträdande och styrande roll. Wibeck (2010) skriver att fokusgrupper är en lämplig 
metod när man vill att diskussionen ska flöda relativt fritt mellan deltagarna och där 
intervjuarens roll inte är är lika stor (Wibeck 2010, s. 11). Det är också den största 
anledningen för mig att använda mig av fokusgrupper som metod. Jag har valt en semi-
strukturerad fokusgruppsintervju. Fokus för intervjun är inte hur barnen kommer fram 
till sina svar utan själva innehållet i svaren. För att få fram svar på frågeställningarna 
kan inte samtalet bli alltför fritt utan kräver en viss styrning av intervjuaren. Samtidigt 
måste barnens spontanitet och kreativitet få råda för att få givande resultat. Enligt 
Wibeck är de största fördelarna med en ostrukturerad fokusgrupp att deltagarnas egna 
intressen kan analyseras (ibid., s. 57) och det har varit ett viktigt fokus för min uppsats. 
Därför är metoden en blandning av strukturerad och ostrukturerad intervju, så kallad 
semi- strukturerad. 
 

 5.2. Urval 
 
Fokusgruppsintervjuerna har ägt rum i en stadsdel i en storstad. Barnen som deltar 
kommer från en närbelägen skola och har efter information från mig anmält intresse för 
att delta i studien. Sammanlagt har 10 barn deltagit i fokusgrupperna. 
 
Jag har presenterat min uppsatsidé i de aktuella klasserna och lämnat ut en talong som 
föräldrarna måste skriva under för att deras barn ska kunna delta. Jag hade hoppats på 
ett större intresse bland barnen för att delta i undersökningen. Min förhoppning var att 
sätta ihop en grupp med en blandning av barn som ofta besöker biblioteket, de som 
aldrig besöker biblioteket och de som besöker biblioteket då och då. Men de barn som 
anmält intresse för att vara med i undersökningen är oftast de som redan läser mycket 
och är flitiga biblioteksanvändare. Det innebär att även om jag får ett barns perspektiv 
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på biblioteket, så saknas det till viss del tankar från de som inte brukar besöka 
biblioteket så ofta. Jag har med några barn i undersökningen som inte besöker 
biblioteket så ofta på fritiden och jag har även frågat de barn som kommer till 
biblioteket vad de tror skulle kunna locka nya barnbesökare till biblioteket. Jag är 
medveten om det här dilemmat och att det får konsekvenser för mitt resultat av studien. 
Resultatet får därför tolkas utifrån det urval av deltagare som funnits för studien.   
 
För att få en bredd på idéer och olika förslag på bibliotekets utformning och verksamhet 
har jag träffat tre fokusgrupper med 3-4 barn i varje grupp. Enligt Wibeck (Wibeck 
2010, s. 62) ska inte en fokusgrupp bestå av färre än fyra deltagare eftersom deltagarna i 
en grupp om tre ofta blir medlare mellan de andra två. Om det är fler än sex deltagare 
kan lätt subgrupper bildas och det kan också blir svårare för lite osäkra personer att 
uttrycka sin åsikt. En liten grupp ger varje deltagare större del av livsrummet. I den 
första klassen jag kontaktade anmälde sig endast tre barn som intresserade. Jag ville 
helst intervjua 4 barn med tanke på Wibecks tankar om att en fokusgrupp helst ska bestå 
av minst 4 personer. Jag beslöt mig för att intervjua gruppen ändå och vara uppmärksam 
på om gruppen styrdes för mycket av någon eller ett par inom gruppen. Eftersom 
gruppen fungerade mycket bra och kom med mycket intressanta tankar och åsikter 
bestämde jag mig för att använda mig av resultatet från den gruppen. 
Även grupp 3 kom att bestå av tre barn eftersom ett av barnen i den gruppen var sjukt 
vid intervjutillfället. Jag upplevde att alla barn fick möjlighet och kunde uttrycka sina 
tankar även i den gruppen. 
 
Eftersom alla barn gick i samma klass eller i parallellklasser kände de varandra väl 
innan intervjutillfället. Grupperna behövde inte sättas ihop av mig eller lärare eftersom 
det bara blev en grupp inom varje klass. Därför har inga tankar om interpersonella 
faktorer eller demografiska variabler varit inblandade vid utformningen av grupperna. 
Wibeck skriver om dessa faktorers påverkan på fokusgruppen. Hon skriver att det ofta 
underlättar om gruppen har samma socio-ekonomiska bakgrund och kunskap och 
utbildning (ibid., s. 29). 
 
Barnen i min grupp går i samma klass och har på många sätt därigenom liknande 
bakgrund. Att barnen sedan kan ha olika demografisk bakgrund anser jag vara positivt 
för min undersökning eftersom det är bra att barn med många olika slags bakgrund får 
göra sina röster hörda när det gäller önskemål gällande deras lokala bibliotek. Om jag 
hade använt mig av fler fokusgrupper med fler barn i varje grupp skulle det ha kunnat 
vara intressant att dela upp grupperna mer demografiskt för att ha möjlighet att jämföra 
önskningar mellan barn med olika bakgrund. 
 
Det var flest flickor som deltog i intervjuerna, vilket betyder att det inte är lika många 
pojkar som gett uttryck för sina behov. Det berodde på att flickorna var de som ville 
delta i undersökningen. De två pojkar som deltog var i samma grupp och tog stor del i 
diskussionen. Det hade varit intressant att ha en fokusgrupp med bara pojkar för att se 
hur diskussionen sett ut utan inblandning av flickornas tankar. Gruppen som var blandad 
med flickor och pojkar var den som blev fnittrigast och stökigast och fick ledas tillbaka 
till intervjufrågorna vid några tillfällen. Trots detta gav de många intressanta och 
genomtänkta svar. 
 
5.3. Upplägg och genomförande av fokusgruppsintervjun 
 
Alla tre fokusgrupper träffades under ca en timme i bibliotekets lokaler innan öppettid. 
De är vana att komma till biblioteket, vilket gör att det är en känd plats för alla. Om 
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moderatorn är på hemmaplan och inte deltagarna, kan diskussionen komma att föras 
mer på moderatorns villkor (Wibeck 2010, s. 32-33). Biblioteket är hemmaplan för mig, 
moderatorn, men jag upplever att det är en trygg plats även för barnen. På grund av 
temat för diskussionen ansåg jag att biblioteket var den mest lämpliga platsen för 
diskussionen. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. 
 
Ett stimulusmaterial kan, enligt Wibeck (ibid., s. 79), vara en bra metod i fokusgrupper 
för att sätta igång deltagarnas tankar kring ämnet för undersökningen. I mina 
fokusgrupper fick barnen en inledningsuppgift, som en kreativ igångsättare, bestående 
av ett papper där de fick brainstorma under några minuter med ord de tyckte är viktiga 
eller önskade i ett bibliotek. Efter att ha sammanställt barnens ord på ett blädderblock, 
fick barnen en planlösning på bibliotekets barnavdelning. På planen fick barnen skissa 
hur deras önskebibliotek skulle se ut. De fick gärna ta hjälp av orden från den tidigare 
brainstormingen. Verksamheten i rummet de skapade skulle vara för barn i alla åldrar, 
men för övrigt kunde de fantasifullt och utan gränser skapa det bibliotek de ville ha. 
 
I ett andra skede genomfördes intervjuer i fokusgrupperna. Samtalen hade sin 
utgångspunkt i frågorna som finns i min intervjuguide (bilaga 2), men i semi-
strukturerad form, där samtalet rörde sig relativt fritt så att barnen kunde styra in det på 
det som var viktigt för dem. För att inte komma alltför långt ifrån frågeställningen hade 
jag ett antal frågor att återkomma till när eller om de tappade fokus. Från att i 
inledningsuppgiften fantiserat fritt om hur de ville att biblioteket för barn borde se ut, 
fokuserade diskussionen på rimliga idéer och lösningar i barnbiblioteket, som inte är 
omöjliga eller alltför svåra att förverkliga. 
 

 5.4. Intervjuer med barn 
 
Vid intervjuer med barn är det extra viktigt att få barnen att känna sig bekväma och 
trygga under intervjun. Cederborg (2010, s. 51) skriver att barn innan intervjun bör få 
möjlighet att förstå hur intervjun går till och bygga upp förtroende för intervjuaren. När 
jag sökte barn att intervjua besökte jag klasserna de gick i för att prata om min uppsats, 
intervjuerna och vad jag skulle vilja veta  mer om från barnen. Eftersom de gick på en 
närliggande skola kände de sig bekväma med intervjumiljön i biblioteket och hade även 
träffat mig vid tidigare tillfällen. Vi började också samtalet på biblioteket genom att 
prata lite fritt om besöket och barnen pratade ofta genast om böcker och filmer de såg 
och gärna ville låna eller läsa. Stämningen kändes avslappnad och barnen var oftast 
mycket pratsamma. 
 
Cederborg skriver att barn kan, när de berättar, ta tid på sig att fundera över och 
utveckla sitt svar. Det gäller som intervjuare att låta barnen ta sin tid och berätta klart 
innan man går vidare till nästa frågeställning. För att få barnens egna svar är det 
lämpligt att använda så många öppna frågor som möjligt och komma med 
uppföljningsfrågor (ibid., s. 53). För att få ta del av barnets syn på saken och i så stor 
utsträckning som möjligt lyssna och inte tala själv kan man ibland ge instämmande 
kommentarer som ”hm” och ”jaha”. När man behöver förtydligande från barnen är det 
lämpligt att använda sig av ord barnen själva använt, till exempel ”Vad menade du 
med ….” för att inte själv tolka vad barnet sagt och menat (ibid., s. 59). Det här 
fenomenet kände jag tydligast av vid min pilotstudie där jag gjorde enskilda intervjuer. 
Det var svårt att inte fylla i barns svar när de tystnade och det var en stor anledning till 
att jag valde fokusgrupper som metod. På grund av att barnen kände varandra i 
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fokusgrupperna och kände sig hemma i biblioteket så blev det inte många tysta stunder 
under intervjuns gång. 
 
5.5. Forskningsetiska aspekter 
 
Barnen i mina intervjuer är 10-12 år. Eftersom de inte är myndiga måste tillstånd för 
deltagande i intervjun skrivas under av deras vårdnadshavare. Blankett för tillstånd som 
skrivits på av barnens vårdnadshavare finns med i uppsatsen som bilaga 1. Även om 
proceduren vid intervjuer med barn är lite omständligare än när man intervjuar vuxna, 
så har jag valt att få med barnens åsikter i min undersökning. Hur barn vill ha sitt 
bibliotek är själva kärnan i min frågeställning, vilket gör att det är nödvändigt att barnen 
är delaktiga i undersökningen. Barnens namn är fingerade i resultatredovisningen och 
jag har utelämnat namn på medverkande bibliotek och skola för att kunna bevara 
barnens anonymitet. 
 
Vid tillfället för intervjuerna arbetade jag på biblioteket där intervjuerna äger rum. Jag 
har träffat barnen tidigare, men endast sporadiskt och tror därför inte att vår tidigare 
kontakt påverkat resultatet nämnvärt. Barnen kändes avslappnade på intervjun, 
eventuellt för att de kände igen mig, vilket jag tycker var positivt. Min förförståelse för 
ämnet och mina tankar om barnens förväntade svar kan ha påverkat mig i 
intervjusituationen med barnen. Även om jag gjort mitt bästa för att inte påverka 
barnens svar, så är det möjligt att min förförståelse påverkat mig till vilka följdfrågor jag 
ställt och därmed även barnens svar. 
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6. Resultat och analys 
 

 6.1. Resultatredovisning 
 
Jag har träffat tre fokusgrupper med barn i åldern 10-12 för intervjuer. I grupp 1, där 
Minna, Ebba och Nina ingår, går barnen i femman, grupp 2, med barnen Elsa, Maja, Teo 
och Malte och grupp 3, med barnen Emelie, Olga och Stina, består av barn i fyran. Alla 
barnen kommer från en närbelägen skola. 
 
Minna, Ebba och Nadja i första gruppen besöker alla biblioteket 2-3 gånger i veckan på 
fritiden. Av barnen i grupp 2 besöker Elsa och Maja biblioteket ungefär en gång 
varannan vecka på fritiden, Malte oftast varje vecka (i samband med aktivitet i 
närheten) och Teo i stort sett aldrig. I Grupp 3 är alla tre storläsare, men Stina besöker 
inte biblioteket så ofta, ungefär någon gång i månaden. Olga kommer ibland till 
biblioteket en stund varje dag , men oftast några gånger i veckan. Emelie är minst en 
gång i veckan på biblioteket. 
 
Jag redovisar i det här avsnittet vad som framkommit i barnens diskussioner kring 
biblioteket och delar in deras svar, tankar och kommentarer i fem olika kategorier, som 
täcker det mesta av intervjuerna: 

• Rumsliga aspekter på biblioteket 

• Stämning, ljudnivå 

• Aktiviteter i biblioteket 

• Media och bestånd 

• Användarvänlighet och tydlighet 
 
Uppdelningen i de här fem kategorierna har gjorts efter att jag transkriberat intervjuerna 
och därefter gjort en innehållsanalys av transkriberingarna. Jag fann då de här olika 
kategorierna där man återfinner i stort sett alla barnens kommentarer. 
 

 6.1.1. Rumsliga aspekter på biblioteket 
 
En stor del av barnens diskussioner rör sig kring olika aspekter av hur själva rummet på 
biblioteket ska vara – den fysiska miljön. I den här kategorin räknar jag inte in de 
fysiska ting som även är bestånd och medier, utan hur rummet kring medierna är 
utformat. 
 
Ebba och Minna i grupp 1 tycker att det behövs fler möbler att sitta på, gärna mjuka 
soffor och fler kuddar. Minna tycker att ”..det blir lite hårt. Om man bara ska sitta och 
läsa en tidning eller nåt kan man ju sitta där, men annars...man vill ju liksom läsa en 
stund och så vill man ju ha det väldigt bekvämt”. 
 
I grupp två finns det väldigt stort fokus på inredningen i biblioteket och en 
mysighetskänsla. De nämner att de vill ha nya tapeter som är lite modernare och mysiga 
hörnor med ”massa kuddar och gosedjur” (Minna). Klassen som eleverna går i har varit 
på bibliotek TioTretton och är inspirerade av den miljön när de beskriver hur de vill att 
det ska se ut på biblioteket, bland annat vill de ha en lång mjuk sacosäcksoffa och en 
läshörna utformad som en trappa, likt läktaren i en amfiteater. Elsa tycker det är viktigt 
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med mycket mattor, gärna i glada färger för att täcka ett trist golv. Som det är i 
biblioteket idag, så finns den mysigaste hörnan med soffor och filt på golvet med 
gosedjur i hörnan med småbarnsböcker. Många av mina informanter vill inte gärna störa 
föräldrar och småbarn nere i den hörnan och de vill också gärna sitta i sin egen 
avdelning och ha det mysigt. I grupp två försöker barnen även komma på en indelning 
av rummet så att de själva kan få sin egen mysiga hörna för 9-13-åringar, småbarnen ha 
kvar sin hörna och de barn som är mitt emellan ca 6-9 få sitt hörn. De kommer på att det 
är svårt att få plats med allting och vill utöka biblioteket med ett loft eller extra rum för 
att allt ska få plats. 
Det är tydligt att de vill att biblioteket ska vara ett rum att känna sig inbjuden att vara i. 
Elsa säger att ”...just när man kommer in måste man verkligen få (känslan)...här vill jag 
vara, inte nu ska jag gå och läsa typ”. Hon vill också ha en lite mer fantasifull miljö med 
bland annat galgar som ser ut som grenar, för att de små barnen ”kan tycka att det också 
är lite mysigt”. Teo, som är den av barnen som kommer minst till biblioteket, skulle 
vilja ha mysig soffa, bord och sängar (som en madrasshörna). Då tror han att han skulle 
komma till biblioteket oftare. 
 
I grupp 3 är alla informanter bokslukare och alla önskar att det fanns ett tyst läsrum i 
biblioteket, ”så att man kan komma hit och läsa istället för att bara låna” (Emelie). 
Läshörnan ska vara tyst och mysigt, en myshörna, och gärna avgränsat från resten av 
biblioteket, där det inte alltid är så tyst. När jag uppmuntrar barnen att komma på alla 
möjliga idéer för biblioteket även om de är lite ovanliga, så kommer Olga med en idé 
om att bygga läsplatser av nät (lite som en hängmatta eller en nätklätterställning) uppe i 
luften längs väggarna där man kan krypa upp och läsa. Även de här barnen har varit på 
TioTretton och gillar läsplatserna som man där klättrar upp till – utmed fönstren. De 
tycker också om TioTrettons kreativa, roliga idéer, till exempel böcker som hänger i rep 
med klämmor ovanför sacosofforna. Inspirerade av TioTretton vill de även att 
myshörnorna ska vara för barn i deras egen ålder – att de kan avgränsas från de små 
barnen. De små barnen tycker de kan få ett avgränsat ”lekrum”. Sofforna som finns idag 
vill de gärna byta ut mot mjukare soffor och de vill också ha ”en massa mattor – det är 
mysigt” (Olga). 
 

 6.1.2. Stämning, ljudnivå på biblioteket 
 
Alla barnen uttrycker att de vill ha det lugnt på biblioteket. För många är biblioteket en 
plats att komma till för lugn och ro och så vill de att det ska fortsätta vara. De säger 
bland annat att ”det är alltid lugnt – det är skönt” (Minna) och ”...det är väldigt lugnt, så 
det är väl därför man kommer hit” (Ebba). Efter det första konstaterandet om att det är 
skönt med lugnet kommer en diskussion om att det är jobbigt med folk som pratar 
väldigt högt, men att de samtidigt inte vill att man blir tillsagd för att man pratar lite. De 
tycker att man ska kunna prata lågt med varandra. 
Barnen kommer med olika förslag till rummet för att få en bra stämning. Malte tycker 
man kan ha dimmer till lamporna, för en skapa en mysigare belysning – han tycker att 
det passar till en lugn och tyst miljö. Teo tycker att man kan ha ett öra på väggen för att 
se till att ljudvolymen inte blir för hög. 
 
Eftersom barnen också gärna ser att det finns andra aktiviteter på biblioteket (se nästa 
kategori), så uppkommer det här en liten konflikt mellan att ha ett lugnt bibliotek och ett 
bibliotek med aktiviteter. I Grupp 2 kommer barnen fram till att det behövs ett annat 
utrymme för aktiviteter –  exempelvis datorer och spel – så att själva rummet för läsning 
kan få bevara sitt lugn. 
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 6.1.3. Aktiviteter i biblioteket 
 
Barnen är inte främmande för att ha andra aktiviteter i biblioteket än att sitta och läsa. 
Biblioteket har idag en filmklubb för åldern 10-13 år och erbjuder eftermiddagar där 
man kan sitta och spela spel i sagorummet tillsammans. Grupp 2 känner till aktiviteterna 
som finns eftersom de tidigare på terminen varit på besök på biblioteket med klassen 
och fått information om vad man kan göra. I grupp 1 är det ingen som känner till 
aktiviteterna, men en av tjejerna brukar ibland sitta i biblioteket och spela 
sällskapsspelen som köpts in. I Grupp 1 efterfrågas mer tydlighet i vad som finns att 
göra på biblioteket. De tycker alla att det låter bra med filmklubb och speleftermiddagar, 
men vill snabbt och enkelt hitta informationen. Idag finns det programblad med 
aktiviteter vid receptionen och affischer i lokalen med de olika programmen. Tydligt är 
att det måste vara enkelt för att barnen ska se och komma till aktiviteter. De efterfrågar 
en anslagstavla inne i biblioteket, där man snabbt kan se vilka aktiviteter som finns just 
idag eller den här veckan. De önskar också att filmklubb och spelkväll skulle vara varje 
vecka, så är det enklare att komma ihåg. De vill inte behöva leta efter informationen 
utan bara veta att det, exempelvis, är filmvisning varje onsdag. 
 
Ebba: ”Ibland om det är nåt man vill göra då blir det så här...man måste kolla tiden, 
vilken dag...” 
Intervjuare: ”Det ska vara enkelt?” 
Alla: ”Ja” 
Ebba: ”För då kan man bara gå dit.” 
 
Grupp 2 tar upp problemet jag nämnde ovan under stämning och ljudnivå - att det är 
svårt att ha aktiviteter i ett rum där det ska vara lugnt. De vill gärna ha ett extra rum till 
aktiviteter. Malte beskriver det som ”..ett rum bredvid biblioteket där man kan göra 
andra saker – där kan man ha ipads, där kan man ha datorn, där kan man ju leka, där kan 
man ha fest!” I grupp 1 har alla uttryckt att de skulle vilja ha ett speciellt tyst och mysigt 
läsrum, så en uppdelning av tysta och mer ljudliga aktiviteter nämns av de flesta, men 
med olika lösningar. 
 
Barnen vill gärna ha fler aktiviteter och nämner bland annat bokklubb där man tipsar om 
böcker, en dräkthörna för att klä ut sig, musikhörna med instrument, skrivarkurs, 
tipspromenader, filmklubb där barnen väljer film och tipsar om filmer och pratar om 
filmerna efter visningen. 
När Elsa berättar om vad hon gör på biblioteket säger hon.. ”låna böcker å så. Ja, ibland 
sätter jag mig å läser lite, men det jag önskar är att det var mer man kunde göra än att 
läsa, typ rita, spela spel på datorn, lyssna på musik...” 
 
I Grupp 1 kommer vi in på andra aktiviteter de håller på med på sin fritid och jag undrar 
om de har tid att även gå på aktiviteter på biblioteket. Alla svarar att de, trots många 
aktiviteter i veckan, tycker att de har tid och önskan att gå på aktiviteter på biblioteket. 
Bäst tycker de att det är om aktiviteterna är direkt efter skolan för då är det oftast som 
lugnast och då är de i närheten. Barnen i Grupp 1 går alla väldigt ofta till biblioteket. 
Jag frågar dem vad de tror skulle behöva förändras på biblioteket för att barn som aldrig 
går till biblioteket skulle vilja komma dit. De tror alla att olika slags aktiviteter skulle 
locka en bredare skara barnbesökare. Ebba säger ”just det här med aktiviteter, alltså att 
man kanske har...” och Minna fyller i ”...att det finns annat än bara böcker”. 
 
I grupp 3 är alla barnen intresserade av att läsa, så den aktiviteten (inklusive låna) är den 
viktigaste för de här barnen på biblioteket. Olga vill att det ska finnas ett filmrum, där 
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det kan visas film – till exempel att man visar veckans film och att den går hela veckan. 
Eftersom Stina är rädd för att filmerna som visas skulle vara för läskiga föreslås att det 
kan visas en lite läskigare film och en ”snällare” film (exempelvis Bamse eller Alfons – 
barnens förslag) varje vecka.  Stina kommer på att hon gärna skulle vilja ha en 
bokklubb på biblioteket, helst med fantasyböcker. Alla i grupp 3 är intresserade av den 
idén och tycker man ska tipsa om böcker för varandra och få information om 
nyutkomna eller kommande böcker. Den som håller i klubben kan gärna läsa lite ur en 
bok varje gång. De tänker även på att bokklubben bör passa barn som inte läser så 
avancerade och tjocka böcker och tycker att både tunnare och tjockare böcker ska 
presenteras. 
 

 6.1.4. Media och bestånd 
 
Barnen i Grupp 1 är alla väldigt ofta på biblioteket och lånar mycket böcker. 
Nina brukar leta efter ca tre böcker och sen låna med dom hem. Ebba och Minna lånar 
också, men inte i lika stor utsträckning och de spenderar mer tid på biblioteket. 
Alla barnen i mina intervjuer tycker att det är viktigt att det finns många exemplar av de 
mest populära böckerna. De råkar ofta ut för att de är utlånade. Olga i grupp 3 säger 
att ”vissa böcker kan ju vara här jättelänge, utan att någon lånar dom,  så ”dom behöver 
man inte ha flera av”, men önskar fler exemplar av populära titlar som ”Dagbok för alla 
mina fans”. I Grupp 2 kommer idéer om att man kan ha en tipsarhylla där barn ger 
varandra lästips. De böckerna som det tipsas om kan köpas in i fler exemplar. Alla barn 
i grupp 3 vill ha mycket böcker på biblioteket. De vill gärna ha en speciell pockethylla 
eftersom de läser mycket pocket och tycker att de är bättre. De säger att pocket är 
roligare att läsa och om jag uppfattat barnen rätt, så är det själva formatet de gillar 
bättre. Det verkade också som om de upplevde att innehållet var bättre (även om det är 
samma, förf. anmärkning). 
 
De flesta av barnen skulle vilja ha större tillgång till datorerna – i dagsläget finns det 
bara datorer på vuxenavdelningen. De vet inte ens om att de får använda datorerna på 
vuxenavdelningen. Även ipads önskas av några barn och de börjar diskutera att det 
måste vara tidsbegränsning på dem så att alla kan låna dem. 
 
I grupp 2 kommer Maja på att det måste finnas fler filmer och alla andra instämmer. De 
tycker att det finns alldeles för lite film och speciellt för deras ålder. De önskar att 
biblioteket hade fler och nyare filmer. Barnen i Grupp 3 vill också att det ska finnas fler 
filmer. 
 

 6.1.5. Användarvänlighet och tydlighet 
 
Ett av barnen i fokusgrupp 1 är rullstolsburen och ritar i sin planlösning över en önskad 
barnavdelning in en ramp där det idag bara finns trappsteg mellan avdelningarna. Det är 
till avdelningen med faktaböcker för barn och ungdomsböcker där det endast är 
trappsteg. I grupp 3 är ett barn nära vän till informanten i Grupp 1 som är rullstolsburen 
och hon tar också upp hur otillgängligt biblioteket är med trappor på flera ställen. 
 
I grupp 1 diskuteras utlåningsautomaternas placering och de tycker att det är bra att de 
står mitt i rummet och nära receptionen, så att personalen ser om någon behöver hjälp. 
Eftersom en del personer lånar mycket böcker eller är ovana vid automaterna kan det 
ibland ta för lång tid att vänta på sin tur vid automaterna, tycker både Nina, Minna och 
Ebba. En idé de får är att ha en automat i vuxenavdelningen och en i barnavdelningen 
(idag står båda i barnavdelningen eftersom det är rummet med entré och reception). 
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Även Emelie i Grupp 3 påpekar att det är bra med automaternas placering nära 
informationsdisken. 
När barnen kommer med hela klassen tycker de att det behövs mer personal, men när de 
kommer på fritiden brukar det vara lugnare. Om det är alltför lång kö till 
informationsdisken kan det bli så att de inte frågar efter en bok som de tänkt fråga efter 
utan hellre låter det vara. Malte efterfrågar en sökdator på barnavdelningen så att man 
själv kan hitta böcker. Det instämmer andra barn i att ”det var smart”. Även Ebba i 
Grupp 3 efterfrågar en sökdator för barn, så att man själv kan kolla om boken man söker 
är inne. 
 
Under intervjuns gång nämner barnen i grupp 1 flera gånger att de önskar en större 
tydlighet när det gäller öppettider, information om aktiviteter, var man hittar spel med 
mera. De vill även gärna ha en klocka på väggen som syns tydligare, kanske t o m två, 
så att de lätt kan se när det är dags att gå hem. Uppenbart är att barnen inte vill behöva 
leta efter någon information utan de vill hitta den utan stor ansträngning. Även barnen i 
Grupp 3 pratar om att det är svårt att hitta information. De önskar att de kunde få email 
eller sms när något ska hända på biblioteket och också sms eller email med boktips. Jag 
undrar då om de känner till att biblioteket har en Facebooksida med information om vad 
som händer och boktips. Barnen svarar att de har ju inte Facebook. 
 
I Grupp 2 säger Teo att det är bra om man lätt kan hitta den sorts böcker som man är 
intresserad av, ”att djurböcker kan ha typ en kanin och skräckböcker en lieman”. 
Biblioteket har idag ett liknande system med symboler på ryggen på kapitelböcker för 
Hcf och Hcg och det tycker de är bra. Stina i grupp 3 tycker att böcker som är roliga ska 
stå tillsammans och att böcker som är spännande ska stå tillsammans, så att man lättare 
hittar det man vill ha. 
 
I grupp 3 vill barnen gärna att skyltningen ska vara mer aktiv. Böcker som skyltas och 
inte lånats efter en vecka bör bytas ut. De har också en diskussion om det är populära 
böcker som ska vara på skylthyllan eller ej. Emelie säger att eftersom de populära 
böckerna ändå lånas, så är det inte lika viktigt att man visar att de finns. Att det är bra att 
få tips på andra böcker som kan annars själv inte hade hittat. En blandning mellan 
populära böcker och personalens tips av inte lika kända böcker kommer de fram till är 
det bästa. De uppskattar också olika slags temaskyltning, tex Halloweenböcker eller ett 
bord med veckans roliga böcker. 
 

 6.1.6. Sammanfattning av resultatet 
 
Barnen har i sina diskussioner och svar på mina frågor om vad de tycker är viktigt och 
önskar sig på bibliotek kommit med många tankar och synpunkter, som jag här 
sammanfattar i korta drag. 
 
För barnen är det viktigt att biblioteket är inbjudande, att det är en plats där det är 
trevligt att vara. Mysigt är ett ord som många barn använder och som exempel på 
mysighetsfaktorer nämner de bland annat fina mattor, mjuka soffor, fina tapeter, en stor 
säng, många kuddar med mera. 
 
Alla barn jag pratat med gillar att det är tyst på biblioteket, så att man kan sitta och läsa i 
lugn och ro. Samtidigt så är de positiva till många andra aktiviteter på biblioteket, 
exempelvis filmvisning, speldagar och bokklubb, men vill avgränsa aktiviteter som inte 
är helt tysta från tyst läsning, så att de inte stör varandra. 
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När det gäller medier önskas fler populära filmer, fler exemplar av populära böcker och 
tillgång till ipads och datorer. Datorerna ska både vara till för sökning i katalogen och 
för andra aktiviteter som spel och sociala medier. 
 
Information som ges på biblioteket om aktiviteter för barn ska vara lättöverskådlig, 
gärna på en tavla innanför entrén. Där ska det tydligt stå vad som händer ”idag” 
eller ”den här veckan”. 
 
6.2. Analys 
 
De önskningar barnen jag träffat uttrycker för sitt bibliotek kan fördelas över samtliga 
fyra funktioner – ”create” (performative space), ”explore” (learning space), ”excite” 
(inspiration space) och ”participate” (meeting space) - som Skot-Hansen, Rasmussen 
och Jochumsen beskriver i sin modell över hur ett aktuellt bibliotek i dagens samhälle 
bör se ut (se teoriavsnittet s. 13). Barnen vill både ha möjlighet att skapa på egen hand i 
form av workshops av olika slag, träffa andra barn i olika aktiviteter eller bara ses och 
vara på biblioteket, och lära sig nytt, bland annat genom datoranvändning. ”Learning 
space” är det utrymme som är minst representerat i barnens svar. De flesta aktiviteter 
inbegriper något slags lärande, men det är inte något som barnen framhäver i sina svar. 
En funktion som för barnen är viktig och som jag inte riktigt kan placera i Skot-Hanson, 
Rasmussen & Jochumsens modell är ett utrymme (space) för rekreation, återhämtning, 
förströelse. Funktionerna i deras modell är alla mera aktiva, skapande och utåtriktade. 
 
Efter att ha konstaterat att alla funktioner från Skot-Hansen, Rasmussen & Jochumsens 
modell finns med bland barnens önskningar och behov, går jag vidare genom att jämföra 
barnens önskningar och tankar om bibliotek med de tre uppgifterna för ett barnbibliotek 
enligt ”Fremtidens biblioteksbetjening av børn” – ett rum att vara i (et vaerested), ett 
rum för att lära sig (et laerested) och ett rum där man gör (et verksted) (2008, s. 11-31). 
Funktionerna överlappar ibland varandra och därför kan en del av barnens svar hamna 
under flera funktioner. Jag kommer även att jämföra med fem av de tio riktlinjerna för 
barnverksamhet enligt samma rapport för att se under vilka riktlinjer barnens tankar och 
önskningar främst finns. 
 

 6.2.1. Ett rum att vara i – et vaerested 
 
Funktionen ”ett rum att vara i” är mycket framträdande bland barnen i min 
undersökning. De sätter stort fokus på hur det ska se ut i biblioteket – att det ska vara 
mysigt och inbjudande, bland annat säger Elsa ”...just när man kommer in måste man 
verkligen få (känslan)...här vill jag vara, inte nu ska jag gå och läsa typ”. Barnen ger 
många förslag på sätt att förbättra bibliotekets fysiska rum, så att det blir trivsammare 
att vara i. De vill ha fler möbler att sitta på, gärna mjuka soffor och fler kuddar som 
bidrar till mysiga hörnor. Eftersom de vill stanna på biblioteket lite längre så vill de ha 
en tyst läshörna där det är mysigt. Vidare önskar de en inredning med tapeter som är 
moderna och många mattor i glada färger, istället för det ”trista golvet” som finns idag. 
Miljön i rummet ska vara fantasifull, bland annat kommer de med förslag på klädkrokar 
som ser ut som grenar och ett barn önskar dimmerbelysning för att få en mysigare miljö 
att vara i. 
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6.2.2. Ett rum för att lära sig – et laerested 
 
När det gäller funktionen som behandlar biblioteket som ett rum för att lära sig, så är det 
inget som eleverna spontant har med sig bland idéer och önskemål för biblioteket. 
Barnen har vid intervjuerna uppmuntrats att tänka på hur de vill ha biblioteket som ett 
ställe de besöker på fritiden, så aspekter kring skolbesök har de inte reflekterat kring. 
Men lärande är något som ständigt sker vid olika aktiviteter, även vid fritidsläsande och 
medverkan i workshops och aktiviteter på biblioteket. Det går därför att indirekt hitta 
lärandefunktionen i flera av barnens svar. Flera barn vill ha möjlighet till att läsa i lugn 
och ro. Det finns intresse för att medverka i filmklubb och andra workshops, som 
skrivarkurs och boktipsarklubb. Barnen vill gärna ha tillgång till datorer och ipads och 
ett önskemål kommer om en musikhörna med instrument. 
 
Lärandefunktionen är en grundläggande funktion på biblioteket som tydligt finns med i 
bibliotekslagen (SFS 2013:208). I min undersökning framkommer att barnen inte i första 
hand förknippar biblioteket som ett ställe för lärande utan ett ställe för lugn och ro, 
upplevelser och rekreation - åtminstone när det handlar om bibliotekets roll på fritiden. 
Lärandefunktionen finns ständigt i olika aktiviteter för alla människor, både på 
biblioteket och i andra delar av vårt liv, men inte som en uttalad önskad funktion för 
barnen på biblioteket. 
 

 6.2.3. Ett rum för att göra – et verksted 
 
Många av de aktiviteter som kan läggas under en lärofunktion hör även hemma under 
den mer kreativa funktionen ”göra”. Barnen vill göra saker på biblioteket, men eftersom 
läsningen är det som framträder som det starkaste önskemålet, vill inte barnen att de 
andra aktiviteterna ska störa läsningen utan fysiskt särskiljas på något sätt – till exempel 
genom ett eget aktivitetsrum där man kan ha ipads, dator och leka. De specifika 
aktiviteter som barnen i min undersökning nämner är musikhörna med instrument, 
möjlighet att spela datorspel, en dräkthörna för utklädning, skrivarkurs, tipspromenader, 
bokklubb, filmklubb och möjlighet till att rita. Elsa säger uttryckligen att ”det jag önskar 
är att det var mer man kunde göra än att läsa – typ rita, spela spel på datorn, lyssna på 
musik...” 
 
Vara, lära och göra-funktionerna är beroende av varandra och många av barnens 
aktiviteter passar i flera av kategorierna. Många av de önskemål som barnen uttryckt 
passar inte under någon av funktionerna vara, lära och göra utan handlar mer om 
medieinnehållet på biblioteket, det vill säga material som man vill komma och låna med 
sig hem och som inte nödvändigtvis har med det fysiska rummet att göra. Den här 
funktionen, bibliotekets bestånd och utlåning, är en grundläggande funktion på 
biblioteket och jag återkommer i diskussionsdelen till frågan huruvida den funktionen 
borde finnas med som en särskild uppgift för biblioteket jämte att vara, att lära och att 
göra. 
 

 6.2.4. Analys utifrån riktlinjer för barnverksamhet enligt ”Fremtidens 
biblioteksbetjening af børn” 
 
De tre biblioteksfunktionerna vaerested, laerested och verksted följs i den danska 
rapporten av 10 definierade riktlinjer för barnverksamheten på biblioteken. Jag har valt 
de 5 riktlinjer som är relevanta för min uppsats syfte, att se vilken möjlighet det finns 
för tweens önskningar och behov att komma till uttryck i det lokala biblioteket. Under 
varje riktlinje jämför jag barnens önskningar med forskningens tankar. 
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2. Biblioteket ska skapa förundran och inspiration 
Inredningen i biblioteket ska vara attraktiv för barnen och inbjuda till att använda olika sinnen. Det ska 
finnas utrymme för lek, lärande, berättande, multimedia etc. 
 
Resultatet från min undersökning visar tydligt hur viktigt det är för barnen att 
biblioteket är ett rum där de tycker det är trevligt att vara och inte bara är ett rum där de 
går in och lånar böcker. De önskar mysiga läsplatser och vill gärna få tillgång till 
datorer, filmvisningar, boktipsande, musik och utklädning. 
 
3. Biblioteken utvecklar sitt nätutbud 
Utveckla sitt virtuella utbud för barn för att ge barn goda upplevelser på nätet och få utveckla sin 
multimodala kompetens. 
 
I barnavdelningen idag finns inte någon dator alls. Det finns en tydlig önskan från 
majoriteten att få tillgång till datorer, och även ipads – både för eget katalogsökande och 
för underhållning i form av spelande med mera. 
 
4. Barn leker – på biblioteket 
Kommittén värdesätter lekkulturen och målet är att leken ska blir en självständig aktivitet på biblioteket. 
Personalen ska ha kunskap om både elektroniska och traditionella leksaker och kunna förmedla sina 
kunskaper till barn och deras föräldrar. 
 
Även under den här rubriken återfinns barnens önskan om att kunna spela spel på 
datorer. De uppskattar även brädspel som finns på biblioteket idag och kommer med 
önskningar om utklädningskläder. 
 
5. Biblioteket ger barn läsupplevelser och läsfärdigheter 
Hjälpa barn till positiva möten med litteratur och göra barn till bättre läsare. 
 
Böckerna på biblioteket är viktiga för majoriteten av barnen i fokusgrupperna. De flesta 
barnen är aktiva läsare och kanske hade resultatet blivit annorlunda i en grupp med barn 
som inte läser lika mycket. De som läser mycket vill ha boktips av personalen, gärna 
böcker som det inte talas så mycket om och som de behöver hjälp för att hitta. Annars 
vill barnen genomgående ha många exemplar av populära böcker, så att det man vill 
låna inte alltid är utlånat. Ett barn som inte besöker biblioteket så ofta uttrycker att det 
är bra om böcker är märkta med vad de handlar om, till exempel spänning eller djur, så 
kan man lättare hitta en bok man vill läsa. 
 
7. Biblioteket skapar gemenskap – också för de som är utanför 
Biblioteket ska möta barn med särskilda behov och erbjuder dem möjligheter till utveckling i sitt lärande 
och sina kulturella och sociala resurser. (Framtidens biblioteksbetjäning av barn, s. 42-78) 
 
Diskussionerna i fokusgrupperna kom inte så mycket in på barn med särskilda behov, 
men eftersom en informant var rullstolsburen, så poängterades vikten av att alla kan ta 
sig överallt i rummet. Idag finns det trappor i biblioteket, så att rullstolsburna inte kan 
komma till barnfaktaavdelningen och ungdomsböckerna. De barn som var i 
fokusgrupperna och ofta går till biblioteket trodde att barn som inte så ofta besökte 
biblioteket skulle komma oftare om fler aktiviteter erbjöds, som exempelvis film- och 
spelkvällar. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
När barnen i fokusgrupperna kom till biblioteket för att diskutera vad som är viktigt för 
dem på ett bibliotek, tycks de ha haft en ganska traditionell syn på vad ett bibliotek är 
och hur deras lokala folkbibliotek ska se ut. Det är inte så förvånande eftersom de inte 
är studerande som ifrågasätter bibliotekets möjligheter och funktioner utan helt enkelt 
unga användare som förväntar sig att få ut det av biblioteket som de är vana vid sedan 
tidigare. För att få fram ett bra resultat med möjlighet till nytänkande upplevde jag att 
barnen behövde bli uppmuntrade att tänka fritt och kreativt på möjligheter som kan 
finnas i biblioteksrummet och samtidigt diskutera vad som är viktigt i just ett bibliotek, 
för att få en kreativitet kopplad till bibliotekets funktioner. En del av barnens erfarenhet 
av bibliotek TioTretton hjälpte dem att vidga sina ramar för vad ett bibliotek kan vara 
och innehålla. 
 

 7.1. Önskas: Mysigt, tyst och inbjudande bibliotek med roliga 
aktiviteter 
 
För de flesta av barnen i min undersökning är det viktigt att bibliotekslokalen är 
inbjudande och mysig. De nämner att färger, kuddar och mattor är viktigt för att få en 
bra känsla. Jag upplever att de här rumsliga detaljerna är viktiga för att de ska känna sig 
hemma på biblioteket och vilja spendera tid där, istället för att bara komma in och låna 
några böcker och sedan gå igen. Några barn berättar att det kan vara både ensamt att 
sitta hemma, när ingen annan är hemma, och att det kan vara stökigt med mycket ljud 
när syskon är hemma och då kan biblioteket vara en bra plats att gå till. En plats där de 
kan känna sig hemma i en mysig och lugn miljö utan några speciella krav. 
Den lugna miljön i biblioteket tar alla barn i fokusgrupperna upp. Biblioteket har i ett 
långt historiskt perspektiv förknippats med en plats där det ska vara tyst och jag vet att 
många barn fortfarande idag förknippar biblioteket med tystnad. Att tystnaden för 
barnen är en egenskap som de gillar och i så hög grad tycker är viktigt att ha kvar på 
biblioteket var något som till viss del överraskade mig. Barnen vill även gärna ha 
aktiviteter på biblioteket, men aktiviteterna, till exempel skrivarverkstad, bokklubb och 
filmklubb, får inte störa den lugna atmosfären i biblioteket utan ska ske i annat rum om 
det är en ljudlig aktivitet. 
 
Barnen upplever att det är ett problem att få reda på vad som händer på biblioteket. 
Biblioteket förmedlar information många olika vägar, till exempel på affischer, digitalt, 
via hemsidan och facebook, men det barnen helst önskar är en enkel tydlighet när det 
gäller info. De vill gärna ha en tavla i biblioteket där det står uppradat vad som händer 
just den här dagen och veckan. Barn pumpas idag med information från en massa olika 
kanaler. Svaren jag fått från barnen på hur information bäst ges om verksamheten på 
biblioteket tyder på att de inte vill fundera på var de kan hitta information. De har inte 
facebook och vill inte leta på hemsidan, utan vill få den enkelt och tydligt serverad på 
en specifik plats i det fysiska biblioteket. Den här upplysningen från barnen känns 
väldigt värdefull eftersom det gav feedback på att lågt deltagande i bibliotekets 
aktiviteter med stor sannolikhet inte består av ointresse utan av att de har svårt att läsa 
av informationen i rummet och på nätet. 
 
I biblioteket finns mängder av barnböcker, men barnen uppger att de ändå ofta inte 
hittar den bok de söker. De böcker som är populära är för det mesta utlånade, även om 
det finns flera exemplar av boken. Barnen efterfrågar ännu fler exemplar av populära 
titlar och gärna fler aktuella barnfilmer för deras ålder. Att det inte finns tillräckligt med 
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exemplar av populära böcker är något som personalen är medveten om. Det är ett 
resursdilemma att få medieanslaget att räcka till för de olika gruppernas önskemål. En 
del titlar är också bara populära under en väldigt kort tid och står sedan outnyttjade i 
flera exemplar på hyllan. Skyltningen tycker många barn är viktig på biblioteket och de 
tycker att personalen ska bli bättre på att byta ut böcker som stått skyltade länge utan att 
lånas. 
 
När jag jämför mina resultat med beskrivningar över vad barn i andra projekt önskat sig, 
så är det många behov och önskningar som sammanfaller. Barnen i TioTrettons 
förstudie har lämnat många svar som liknar de i min undersökning: mysiga läsplatser, 
inbjudande inredning, många exemplar av populära böcker med mera. Jag kan även 
jämföra mitt resultat med Svensk biblioteksförenings studie ”Barn berättar” (Hedemark 
2011). I ”Barn berättar” har 10-åringar i Sverige blivit intervjuade angående deras syn 
på läsning och bibliotek. Svaren i den studien visar att de flesta av barnen uppskattar 
lugnet på biblioteket, att de gärna vill ha mysiga läsplatser och sköna soffor och fler 
exemplar och tydligare skyltning av populära böcker. Biblioteket förknippas främst med 
böcker, men även i vissa fall med dataspel och filmer och beskrivs ofta med positiva 
adjektiv som ”roligt, mysigt och spännande” (ibid, s. 32-44). Det verkar finnas många 
önskningar som med stor sannolikhet gäller de flesta barn i den här åldern och man kan 
förmodligen lära sig mycket av att titta på liknande studier när man planerar att anpassa 
det egna biblioteket till dagens tio- till trettonåringar. Men jag håller med slutsatsen som 
projektet Mars Express kom fram till och som även projektledare från Library of 100 
talents framhöll, att trots likheter mellan barn i olika projekt och undersökningar är det 
bäst att alltid genomföra förändringar i direkt samarbete med barn och ungdomar i den 
egna kommunen. Alla bibliotek ser olika ut och har olika förutsättningar, både fysiskt, 
ekonomiskt och demografiskt. 
 

 7.2. Barnens önskemål och behov i förhållande till resultat från 
tidigare forskning 
 
Barnen i min undersökning har fokus på upplevelser och underhållning när det gäller 
bibliotekets önskvärda funktioner. Den av folkbibliotekets funktioner som inte 
framträder så tydligt bland barnens svar är lärandefunktionen. Det kommer naturligt in 
en lärandeaspekt i deras aktiviteter, men det är ingen specifik önskan från barnen. 
Lärandefunktionen hör på många sätt ihop med bibliotekets roll som stöd för studier och 
folkbildning – en funktion som inte spontant uttrycks av barnen när de tänker på en 
plats där de vill spendera sin fritid. 
 
I de olika utredningarna kring barnbibliotekets framtid ser jag ett tydligt fokus på 
aktivitet, interaktivitet och kreativitet i barnbiblioteket. Det är spännande funktioner, 
som i mångt och mycket stämmer överens med barnens önskemål. Något alla barn i 
fokusgrupperna tar upp och som jag inte tycker poängteras i tidigare forskning är 
bibliotekets funktion som ett rum för att ta det lugnt. Jag uppfattar att de önskar 
ett ”tredje rum” med hemmakänsla, där det finns möjlighet att ta det lugnt utan att 
prestera och ständigt vara aktiv. Det önskemålet var det starkaste från barnen i min 
studie och jag tycker därför det önskemålet är viktigt att komma ihåg och inte glömma 
bort i debatten om biblioteksrummet. Tystnaden är ett skäl till att många barn går till 
biblioteket och den egenskapen återfinns inte på så många andra platser i dagens 
samhälle. Barnen har även önskemål om aktiviteter i biblioteket, men tycker att de bör 
särskiljas från det lugna biblioteksrummet. 
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Även om det är viktigt för barnen med ett inbjudande och inspirerande biblioteksrum, så 
utgör olika aspekter av den lånefunktion biblioteket har en stor del av barnens svar om 
vad de önskar av biblioteket. De pratar om hur de lätt ska kunna använda automaten och 
att de vill hitta de böcker och annan media de söker. Så trots att bibliotekets funktion 
som upplevelse- och lärocenter blivit mer central idag, så får man inte glömma den 
funktion som funnits genom alla tider – en samling media att låna med hem. 
 
Lekteorin tar stor plats i forskning om framtidens barnbibliotek. Jag har nämnt den med 
hänvisning till Junckers tankar och riktlinjer för det framtida danska barnbiblioteket och 
jag tycker att det är en intressant teori. Men om man utgår från barnens behov, så är det 
viktigt att leken kan samspela med andra funktioner som till exempel en lugn plats att 
vara på. Junckers teori om att barn av idag koncentrerar sig bäst när det är lite stimmigt 
stämmer inte överens med mina informanters önskningar för biblioteket. Om vi ska ta 
del av lekteorin när vi bygger upp våra barnavdelningar, så tror jag det är viktigt med en 
debatt om vad lek innebär. Jag tror det finns möjlighet att skapa en kreativ och lekfull 
miljö utan att biblioteket blir en ny lekborg. Om man definierar lek som kreativa och 
roliga sätt att utöva konstnärliga och kreativa aktiviteter, så anser jag att ”leken” redan 
finns med i våra biblioteks verksamheter. På grund av barnens önskningar så tycker jag 
det är viktigt att tänka på att dela upp stillsamma kreativa aktiviteter och mer utåtriktade 
aktiviteter. Det kan bli motsägelsefullt att gå och hyscha på barn i ett rum där man ställt 
leksaker som uppmuntrar en högljudd lek. 
 
Barnen i min undersökning har önskemål om att till viss del vara avskärmade från 
småbarn och vuxna, men en viktig funktion för det lokala folkbiblioteket enligt 
Audunson är den ”lågintensiva” mötesplatsen, vilket kan vara bra att ha med i tankarna 
vid utformande av nya bibliotek. Det finns speciella bibliotek för specifika 
åldersgrupper, men de tycker jag snarare kan ses som speciella kulturinstitutioner och 
inte som ett öppet folkbibliotek. Folkbiblioteket är speciellt eftersom det är öppet för 
alla och man möter människor i alla åldrar, med olika etnicitet, olika livssituationer med 
mera. 
 
7.3. Barnens möjligheter att vara med och utforma det lokala 
biblioteket 
 
Barnen i mina fokusgrupper har kommit med många relevanta och kreativa idéer till hur 
de vill ha sitt lokala bibliotek. En del av idéerna kräver inte så stor insats för att 
realisera, till exempel en anslagstavla med enbart information om vad som händer för 
barn just den här dagen eller veckan och mer aktiv skyltning med bra lästips från 
bibliotekariernas sida. Man kan även ganska lätt göra mindre förändringar i miljön för 
att göra rummet tilltalande, bland annat genom inköp av kuddar och några små mattor. 
Önskemålen angående media har jag tagit upp lite tidigare under diskussionen – 
personalen är ofta medveten om att fler exemplar av populära böcker behövs, men det 
kan vara svårt att få medieanslaget att räcka till för alla gruppers önskemål. 
Förhoppningsvis kan studier bland besökarna ändå göra att det finns möjlighet att göra 
smärre förändringar inom budgeten för att möta besökarnas behov. 
 
En av de största utmaningarna på mindre bibliotek, i förhållande till barnens önskemål, 
är att både kunna erbjuda aktiva program och en tyst läsemiljö, eftersom lokalerna inte 
alltid går att dela in på det viset. Om det är en biblioteksenhet med närhet mellan flera 
bibliotek, kan biblioteken satsa på olika inriktning för att hitta ett sätt att möta olika 
behov utan att behöva stora lokaler eller renoveringar. Exempelvis kan ett bibliotek ha 
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mer verksamhet för mindre barn och ett annat för större barn eller så kan ett bibliotek ha 
mer aktiv verksamhet med program och ett annat inredas som ett mysigt och tyst 
vardagsrum. 
 
Ett exempel på bra samarbete mellan personal och barns önskemål kan man se i 
biblioteket ”Library of 100 talents” i Heerhugowaard där man lyckats att få med barnen 
aktivt i skapandet av biblioteket, vilket i slutändan även påverkade vuxenavdelningens 
utformning. Det kan vara svårt att sätta gränser för vad som passar på biblioteket när 
man öppnar upp för barns kreativitet och önskemål på biblioteket, men vid samarbete 
och kontinuerlig dialog mellan personal och barn kan man hitta bra vägar. Barnen i 
Heerhugowaard har hela tiden varit aktiva skapare kring bibliotekets verksamhet, men 
personalen har haft en tydlig vision om bibliotekets grundtanke och uppdrag som all 
verksamhet ska kretsa kring – berättelsen. Berättelsen kan uttryckas på många olika sätt 
(utgångspunkt i Reggio Emilia och Howard Gardners teorier) och man uppmuntrar olika 
intelligensers plats i biblioteket. På grund av att biblioteket och dess personal alltid 
utgår från berättelsen i all verksamhet tappar inte biblioteket sin röda tråd och de kan 
alltid motivera sin verksamhet. 
 
Bibliotek TioTretton hade stora möjligheter att lyssna på barnen eftersom de stod med 
ett helt tomt, nytt biblioteksrum och fick möjlighet att inreda från start. Bemötande är en 
av TioTrettons viktigaste funktioner och att lyssna på barnen ingår förstås i den 
funktionen. Barnen får önska vilka böcker som ska köpas in och i stort sett alla 
önskemål tillgodoses. 
 
Att lyssna på barn inför en nybyggnad eller ombyggnad av ett bibliotek verkar vara den 
största möjligheten att möta barns önskemål. Personal jag mött på biblioteket i 
Nederländerna underströk många gånger under mitt besöks gång vikten av att verkligen 
lyssna på barnen och att kämpa för att deras åsikter gör sig hörda och befästs även hos 
berörda arkitekter när arbetet ska genomföras. En inledande fokusgruppintervju med 
barn är inte så svår att genomföra, utan utmaningen ligger i att barnens önskningar finns 
med hela tiden under processen med projektledare, arkitekter med flera. På ”Library of 
100 talents” slutade inte barnens delaktighet när biblioteket var klart utan barngrupperna 
finns kvar som levande referensgrupper som träffas med jämna mellanrum. 
 
Ett dilemma som jag ser i min undersökning är att flickor är mycket mer benägna att 
tacka ja till att vara med i intervjuer och liknande erfarenheter har projektet ”Barn 
berättar” och TioTretton haft. Det deltagande man haft är därför ofta baserat på flickors 
deltagande och barn som använder biblioteket. Målsättningen för barns delaktighet i 
bibliotekets verksamhet ska gälla alla barn, så att biblioteket är angeläget även för de 
som inte hittat dit ännu. Det skulle vara bra att utveckla metoder för hur man kan göra 
dagens ”icke-användare” delaktiga i projekt på barnbiblioteket. 
 

 För att få med barns perspektiv vid utformandet av en barnavdelning på det lokala 
biblioteket, tror jag det är bra med ett inledande samtal mellan personal och barn om 
vilket uppdrag folkbiblioteket har och vilka funktioner som är viktiga eller önskvärda i 
biblioteket. På så sätt får barnen ramar för vad som kan rymmas inom ett bibliotek och 
därifrån kan de tänka fritt och kreativt kring verksamheten och biblioteksrummet. För 
att inte vara låsta vid deras tidigare erfarenheter av bibliotek kan barnen, precis som i en 
del av 2020 Mars Express-projektet, besöka olika slags bibliotek och kulturcenter för att 
bredda sin förförståelse. Jag märkte att barnen i mina fokusgrupper i början hade svårt 
att tänka utanför det bibliotek de är vana vid. När de kom på att de varit på bibliotek 
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TioTretton fick de fler idéer om vad ett bibliotek kan vara. Jag tror därför det är viktigt 
att låta barnen vidga sina vyer innan de delger personal vad de önskar med sitt bibliotek. 
 
I ett bibliotek som inte står inför en nybyggnation brukar oftast besökarnas tankar om 
biblioteket komma in genom en ”tyck till”-låda eller utvärderingar. När man känner till 
önskemål från olika grupper på det lokala biblioteket så får man större möjlighet att 
utforma biblioteket i ”rätt” riktning – även om det bara kan ske med små medel. Att 
göra undersökningar i den omfattning jag gjort för att lyssna på barnen kräver tid, men 
om det finns möjlighet att satsa lite resurser på fokusgruppsintervjuer, så tror jag att det 
skulle kunna förbättra och göra verksamheten mer angelägen för de specifika grupperna, 
i det här fallet tweens. 
 
Avslutningsvis så tror jag att det skulle vara mycket fruktsamt för lokala bibliotek att ta 
vara på idéer från tweens i sitt närområde för att få ett bibliotek som är attraktivt för den 
målgruppen. Barnen i mina fokusgrupper visade stort engagemang och kreativitet till  
att fundera på hur deras bibliotek skulle kunna se ut och jag tror att man med stor 
sannolikhet kan anta att det ser liknande ut runt om i landet. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Jag heter Märta och skriver en uppsats vid bibliotekshögskolan i Borås om 
bibliotek och barn. Den ska handla om vad barn i åldern 10-13 tänker om sitt 
lokala bibliotek och hur de önskar att deras drömbibliotek skulle vara. Vad är 
viktigt på ett bibliotek? Hur ska det se ut? 
 
Jag jobbar även på barnens närmsta bibliotek, så min förhoppning är att det 
kanske kan gå att genomföra några av tankarna i verkligheten så småningom 
på biblioteket. 
 
Till min undersökning behöver jag barn som vill och kan ställa upp på samtal i 
fokusgrupper. En grupp kommer omfatta ca 4-5 barn. Medverkan är förstås 
frivillig, men om ditt barn är intresserat av att ställa upp, så behöver jag 
förälders påskrift hemifrån innan jag samlar grupperna. 
Barnens medverkan kommer att behandlas anonymt med fingerade namn. 
 
Ditt barn behöver inte vara en flitig biblioteksbesökare – jag vill gärna få åsikter 
både från barn som brukar gå till biblioteket på fritiden och de som inte gör det. 
 
Om det här känns ok för dig - skriv under talongen nedan och skicka tillbaka till 
skolan. 
 
Tack! 
 
Hälsningar, 
Märta Linnros 
 
Studerande på bibliotekshögskolan och barnbibliotekarie på ______ bibliotek 
 

 
 
Mitt barn _______________________________ får delta i fokusgruppintervjuer. 
  Barnets namn 
 
_________________________________     ______________ 
Underskrift                 Datum 
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Fokusgrupper – intervjuguide 
 
Jag introducerar samtalet/intervjun genom att presentera mig och berätta om vad de ska 
komma att göra och syftet med fokusgrupperna. Förklara att de gärna får diskutera det 
de svarar med varandra. Finns inget rätt eller fel svar! 
 
 
1.Som en uppvärmare för att få igång tankar och kreativitet bland deltagarna i gruppen 
får de några introducerande uppgifter, ”stimulus material”. 
 
a) Deltagarna får under några minuter brainstorma om vad som är viktigt för dem med 
ett bibliotek. De jobbar individuellt och skriver ner ord på ett eget papper. 
 
Tillsammans skriver vi upp ord som barnen kommit fram till på ett blädderblock. 
 
b) Nu får barnen varsin plan över barnbiblioteksrummet. Med hjälp av orden de kommit 
fram till i föregående övning får de möblera sitt drömbibliotek. Ska få vara kreativt och 
ganska gränslöst i fantasin men med fokus på biblioteksverksamhet och utrymme för 
både stora och små barn. 
 
 
2. Efter den här tankeigångsättande uppvärmningen fortsätter vi med diskussion om 
biblioteket för 10-13-åriga barn. 
 
Frågor att hjälpa barnen med på traven: 
 
Hur ofta kommer ni till biblioteket? Hur länge brukar ni vara här? 
Hur långt har ni hit? 
 
Varför kommer ni hit? Varför kommer ni inte hit? 
Vad gör ni här? 
Speciella aktiviteter som ni gillar? 
 
Hur skulle ni vilja att det såg ut på biblioteket? Vad skulle få er att vilja gå hit oftare? 
 
Hur ser era ritade drömbibliotek ut? Diskutera med varandra vad som är viktigast i ett 
bibliotek. Vad tror ni skulle kunna gå att förändra här på biblioteket för att 10-13-åringar 
skulle vilja gå hit mer? 
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