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Inledning 

Vikten av att inte enbart ha ett barnperspektiv (den vuxnes kunskap 

om barn och vad de önskar) vid ett biblioteks förändringsarbete utan 

i högsta grad utgå från barns perspektiv (kunskap som kommer 

direkt från barn om vad de önskar) kan inte nog understrykas1. Flera 

är de rapporter, uppsatser och skrifter som lyft detta2. Den skrift du 

nu håller i din hand handlar om just det här: barnens delaktighet i 

arbetet med ett förnyat Stadsbibliotek.  

 Ett nytt Stadsbibliotek i Stockholms stad har det varit tal om i 

flera omgångar. Under 2013/2014 tillsattes en utredning som 

syftade till att på nytt undersöka möjligheterna för att denna gång 

förnya Stadsbiblioteket inom befintlig byggnad. Ett komplicerat 

arbete som kräver stor noggrannhet. En del i detta stora projekt 

handlar om att ta tillvara barnens tankar, idéer och känslor inför 

Stadsbiblioteket och delprojektet Barnbiblioteket – när barnen 

själva får bestämma sjösattes. Det fem månader långa projektets 

syfte var att utifrån barns (0-12 år) funderingar och önskemål 

sammanställa ett underlag för arbetet med en ny barnavdelning på 

Stadsbiblioteket i synnerhet och ett underlag för arbetet med 

kommande ombyggnationer av biblioteken inom Stockholms 

stadsbibliotek, SSB, i allmänhet.  

 Att utforma ett barnbibliotek kan göras på olika sätt. Man kan 

fråga forskningen, fråga yrkesverksamma, observera och fråga 

användare3. Dessa metoder kan också sägas representera 

barnperspektivet och barns perspektiv på en skala, där det senare 

perspektivet tillgodoses i metoden fråga användarna/barnen. För att 

bygga ett så bra barnbibliotek som möjligt behövs dock flera 

tillvägagångssätt och de två perspektiven integreras. Projektet består 

därför av tre delar: en kort kunskapsöversikt över barn och 

bibliotek, en sammanfattning av tidigare projekt inom SSB samt 

andra relevanta projekt utanför SSB som tagit intryck från barnen 

själva, samt en dokumentation av detta projekts arbete tillsammans 

med den externa konsulten och barnkulturdesignern Lina Lagström 

med att utarbeta metoder för och genomföra playshops med barn 0-

12 år.  

                                                 
1
 Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2011) 

2
 Exempelvis: Evemalm, K & Gäre, A (2010); Tjeder, J & Wiker, A-C (2011); 

Bibliotekslagen (1996:1596); Svenska Unescorådet (2006), Unescos 

Folkbiblioteksmanifest (1994); ”På barn och ungdomars villkor - Svensk 

Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 

ungdomsverksamhet” (2005); Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets 

rättigheter 1989). 
3
 Evemalm, K & Gäre, A (2010) 
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Ursprungligen var tanken att i denna presentation också 

redogöra för hur samarbetet med arkitekten för Förnyat 

Stadsbibliotek sett ut. På grund av förseningar i tidsplanen har dock 

samarbetet först initierats ungefär samtidigt som detta dokument 

skrivs. Därför kommer denna del i presentationen utgå. En kort 

redogörelse presenteras istället i slutrapporten för projektet. 

I denna presentation ges läsaren först en introduktion till varför 

barnbiblioteket är så viktigt och varför projektet Barnbiblioteket när 

barnen själva får bestämma är nödvändigt i dagens biblioteksvärld. 

Som bilagor till dokumentet återfinns också en sammanfattning av 

de projekt som tidigare gjorts inom SSB samt korta redogörelser för 

andra, liknande projekt inom Sverige.  

Redogörelsen för behov, tankar, känslor och idéer kring 

barnbiblioteket hos målgrupperna4 är samlade i det separata 

dokumentet Barnbiblioteket när barnen själva får bestämma – 

Sammanställning och resultat av playshopar. Här återfinns också en 

redogörelse för tillvägagångssätt och metoder för playshoparna. 

Resultaten från playshoparna diskuteras både utifrån de 

undersökningar som gjorts inom projektet samt utifrån underlaget i 

det dokument du nu läser.  

Ambitionen för projektet har varit att arbeta med barns 

delaktighet på en organisatorisk nivå, men detta förutsätter att de 

två kompletterande dokumenten till fullo används i det praktiska 

arbetet med det förnyade Stadsbiblioteket, ett arbete som alltså 

pågår i detta nu. 

 

 

Varför barnbibliotek? - Om barn, 
bibliotek och läsning 

Barnbiblioteket har traditionellt sett betraktats som en sorts miniatyr 

av ett vuxenbibliotek, med en läsesal och en utlåningssal. 

Barnbiblioteket kan säkert också tyckas vara en variant av det 

bibliotek som riktar sig mot vuxna, men skiljer sig när det gäller 

lokaler, medier och metoder. Barnbiblioteket har gått från att vara 

just en läsesal till att vara ett levande bibliotek, men det är först på 

senare år som barnen själva har fått vara en del av processen att 

skapa ett barnbibliotek. Barnbiblioteket som rum har från 1970-talet 

och framåt gått i bräschen för det övriga folkbiblioteket, med färger, 

former, exponering och aktiviteter. Här har ett barnperspektiv funnits, 

men sällan barns perspektiv5.  För att kunna ge en bild av vad 

                                                 
4
 Målgrupperna är indelade efter hur SSBs verksamhet är upplagd, och är således 

följande: 0-2 år, 3-5 år, 6-9 år, 9-12 år.  
5
 Nilsson, S. (2005)  
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barnbiblioteket är för något utifrån barnens ögon och kunna ge en 

kontext till redovisningen av resultatet för detta delprojekt följer här 

en kort genomgång av forskningen kring barn, bibliotek och 

läsning. 

 

Barn och läsning 
I forskningsrapporten Barn berättar6

  redogörs för 10-åringars syn 

på läsning och bibliotek. Där menar forskarna att barns läsning inte 

minskat7
 men att läsvanorna däremot ändrats samtidigt som 

medieanvändningen också tagit nya former. Vidare visar 

forskningen att flickor och pojkars läsvanor skiljer sig åt: flickor 

läser mer än pojkar och det sociala könet kan spela ganska stor roll 

för barns relation till läsningen. Hemmiljön är en annan aspekt som 

också tycks avgörande för barns läsning. En annan viktig 

förutsättning för barns läsande och lärande är att det grundar sig i 

barnens egna erfarenheter. När läsningen kopplas till prestation, kan 

även det försvåra läsutvecklingen.  

 Intervjuerna med barnen visar att det flesta påstår att de tycker 

om att läsa och att läsning för barnen främst handlar om 

skönlitterära tryckta böcker. Spännande böcker med bra intriger och 

med karaktärer som barnen kan identifiera sig med tycks mest 

populärt. En bra läsmiljö är för barnen mysig, skön, tyst och de ska 

gärna kunna äta eller dricka något samtidigt8. Läsningen blir ett sätt 

att fly vardagen och appellerar till barnens alla sinnen. 

 För de allra minsta barnen handlar ”läsningen” om att skapa sig 

ett språk att använda i kommunikationen med omvärlden. Att tala 

med spädbarn, att läsa för dem och att koppla samman bilder med 

ord (som exempelvis i pekböcker) är väldigt viktigt för barnens 

förmåga att lära sig kommunicera och samspela med andra 

människor9. Spädbarn kommunicerar med alla sinnen och använder 

sig av dessa – ögonkontakt, ljud och gester – för att förstå själva 

akten att läsa10. Vidare visar forskningen att de två faktorer som i 

hög grad påverkar föräldrars läsning för sina barn är 

biblioteksbesök och medlemskap i en bokklubb. 

Barnens tre bibliotek. Läsning av fiktionsböcker i slukaråldern11
 

av Kristian Wåhlin & Maj Asplund Carlsson visar på tre sociala 

kontexter som barns läsning relateras till: ”familjebiblioteket” 

                                                 
6
 Hedemark, Å. (2011)   

7
 Läsförståelse tycks dock ha försämrats hos 15-åringar i Sverige, se Pisa-

rapporten 2012: http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616   
8
 Øster, A. & Weinrich, T. (2000)   

9
 Sundberg, U. (2000) 

10
 Molin, L. (2010) 

11
 Wåhlin, K. & Asplund Carlsson, M. (1994)   
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(föräldrars och syskons läsning), ”kompisbiblioteket” (böcker som 

köps till barnen eller som lånas från kompisar) samt 

”samhällsbiblioteket” (de böcker som barn lånar från biblioteket 

och skolan). I studien visar de också hur viktigt det är för barnen att 

få tillfällen att prata kring böcker och de pekar särskilt ut skolan, 

med raster och lektioner, som viktig för att möjliggöra samtal om 

läsning. I Barn berättar förklarar barnen att de får lästips främst 

från kompisar, syskon och föräldrar, men också från biblioteket 

(genom skyltningar med mera) och bibliotekarien (både folk- och 

skolbibliotekarien). Den vanligaste och viktigaste gruppen för att få 

boktips är dock kompisar. 
 

Barn och bibliotek 
Hur barn använder och kan använda biblioteksrummet är en i högsta 

grad relevant fråga för detta projekt. Under 2013 och 2014 

genomfördes ett flertal observationer i biblioteksrummet på 17 

bibliotek runt om i landet.12 Observationerna visade att ganska få 

aktiviteter utfördes av barn och unga, trots att denna målgrupp är en 

av de mest prioriterade målgrupperna på Sveriges bibliotek. Den 

vanligaste aktiviteten för barn i biblioteksrummet är enligt studien 

att sitta i grupp (två eller flera barn) och använda medier. Därnäst 

kommer titta/browsa i grupp och stå eller gå i grupp. Det går dock 

inte att utläsa i vilket sammanhang barnen besöker biblioteket 

(skola eller fritid), men flest aktiviteter har observerats på 

eftermiddagar, vilket skulle kunna tyda på att barnen besöker 

biblioteket på fritiden. Observationerna väcker frågor kring vad ett 

biblioteksbesök ska innebära för barn, en fråga som detta projekt 

åtminstone delvis hoppas kunna ge svar på.   
 

Biblioteket och det pedagogiska rummet 

Det finns olika tankar och teorier kring barnbibliotekets utformning 

som ofta förknippas med olika typer av pedagogiker. Reggio 

Emilia-pedagogiken fokuserar på att miljön ska vara lättillgänglig, 

pedagogisk och utgå från varje barns behov. Här ser man miljön 

som den tredje pedagogen. Montessoripedagogiken eftersträvar 

även den en tilltalande miljö och en situation som är anpassad efter 

barns behov, men arbetar till skillnad från Reggio Emilia-

pedagogiken med särskilt utformat undervisningsmaterial. En tredje 

viktig teori kring skapandet av rum är Howard Gardners13 teori om 

att människor har flera olika typer av intelligenser som påverkar hur 

människor lär sig saker och uppfattar världen. I överförandet av 

                                                 
12

 Ögland. M. (2014) 
13

 Gardner, Howard (2001) 
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detta till biblioteksrummet handlar det alltså om att barnen ska ha 

tillgång till en mängd olika verktyg för att skapa sin 

biblioteksupplevelse.14 Enligt miljöpsykologen Cassidy kan en för 

enkel och stilren miljö faktiskt minska vår nyfiken för omvärlden15.  

Det ska vara ljust, luftigt och flexibelt16. Men viktigast av allt är att 

det är mysigt17. 

 När det gäller rummet så tycks det, som ovan nämnts, finnas en 

annan experimentlusta på barnbiblioteken än på vuxenbiblioteken. 

Experimentlustan är upplevelsebetonad och handlar om att nyttja 

digitala lösningar (exempelvis rida på en ”HyperHest” eller jobba 

med typer av andra animationer). Exempel på denna typ av 

bibliotek är Det runde rum i Frederikshavn, The Cerritos Library i 

Los Angeles och Det næsten bogløse børnebibliotek i Aalborg. 

Gemensamt för dessa bibliotek är dock att det är biblioteket som i 

mångt och mycket styr vilka upplevelser barnen ska få när de är där. 

Barnens delaktighet och möjlighet att själva skapa upplevelser tas 

inte tillvara i särskilt hög utsträckning. Där är istället Kulturhusets 

TioTretton ett bättre exempel, där biblioteket erbjuder barnen att ta 

egna initiativ och skapa sina egna upplevelser.18 

Biblioteksrummet möts av många utmaningar varav en i många 

fall är informationsdisken: den är en del av barnbiblioteket som 

enligt vissa studier är något som skapar distans mellan 

bibliotekspersonalen och barnen19. Om ett barnbibliotek fortfarande 

ska ha en informationsdisk gäller det att bygga bort den eventuella 

barriär som informationsdisken kan utgöra. Barn har i flera studier20 

förespråkat ett barnbibliotek fritt från informationsdiskar, där 

bibliotekarierna istället går runt med en surfplatta för att hjälpa till, 

eller där det finns mikrofoner i rummen för att bibliotekarierna på 

en gång ska höra om någon i biblioteket har en fråga.   

Den pedagogiska miljön är oerhört viktigt. När man talar om 

barn och hur barn rör sig i ett rum – springer, hoppar och så vidare, 

tenderar man att lägga fokus på en problematisering av individen. 

Istället handlar det om att se individen i dess närmiljö – hur är 

miljön formad och hur påverkar den individens beteende?21 Det är 

alltså viktigt att ett barnbibliotek består av flera element som kan 

inspirera och väcka fantasin, och det gäller barn i alla åldrar. För de 

små barnen är det viktigt att miljön är välkomnande, entusiastisk 

                                                 
14

 Pahlmblad, H. & Ulmius, P. (2005).  
15

 Ekblom, C. & Pelling, M. (2006) 
16

 Espensen, S. & Samuelsson, T. (2008) 
17

 Johansson, V. & Molander, L. (2006) 
18

 Gustafsson, L. (2012) 
19

 Lundgren, L. et al. (2000) 
20

 Se bland andra Hultgren, F (2015) 
21

 Nordin-Hultman, E. (2004) 
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och stödjande22. En bra pedagogisk miljö kräver alltså en möjlighet 

för barn med olika preferenser att trivas i rummet.  
 

Bibliotekets betydelse för barnen och hur barnen 

använder det 

Biblioteket kan betyda mycket för barn, exempelvis som en plats att 

vara sig själv på och samtidigt kunna bli någon annan. Flera av de 

studier som gjorts med barn på bibliotek visar att böckerna, 

personalen och inte minst rummet är det viktigaste för att barnen 

ska trivas på biblioteket.  

 Barn påverkas starkt i sitt biblioteksanvändande av hur de egna 

föräldrarna använder biblioteket. Hur barnen söker information och 

använder sig av biblioteket beror alltså mer på deras förebilder än 

barnens ålder23. Hur biblioteket uppfattas skiljer sig således inte 

bara mellan olika grupper utan också inom samma grupp. 

Undersökningar visar till exempel både att småbarnsföräldrar 

stundtals kan uppleva biblioteksbesök som kravfyllda samtidigt som 

det upplevs som en trygg plats för barnen24.  

 Ser man till hur barnen använder sig av biblioteket skiljer det sig 

mellan ytterstad och innerstad. I ytterstaden tycks det finnas ett 

större behov av att använda biblioteket som en mötesplats där 

barnen kan umgås med andra barn, men också skapa en djupare 

kontakt med bibliotekarien. Elin Harryson och Evelina Joëlson 

lyfter i sin magisteruppsats25
 hur några mångspråkiga barn ser på 

bibliotek de har i sin närhet. De utgår från Anderssons och Skot-

Hansens modell över folkbiblioteket som bestående av fyra 

funktioner: socialt centrum, kulturcentrum, kunskapscentrum och 

informationscentrum. I studien kommer de fram till att biblioteken 

är ytterst viktiga för barnen både som en plats för lugn och ro, men 

även som en plats för att umgås och prata på. Biblioteket fungerar 

också som en kunskapskälla där de bland annat kan utveckla sina 

språkkunskaper och ett informationscentrum där de kan lära sig hur 

de frågar efter böcker med mera. Biblioteket är viktigt för att barnen 

ska kunna utveckla och tillgodose sina behov och en slutsats som 

uppsatsförfattarna drar är även här att biblioteken har stor möjlighet 

att främja barns läslust genom att lyfta barnens egna intressen, 

sociala kontext och engagera dem ytterligare i bibliotekens 

verksamhet. 

När barnen i studien Barn berättar fick frågan om vad de 

förknippar med ordet bibliotek, så blev svaret böcker och 

                                                 
22

 Molin, L. (2010) 
23

 Lans, A-S. (2006) 
24

 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007) 
25

 Harryson, E. & Joëlson, E. (2006)   
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bokrelaterade aktiviteter som att leta efter, låna och läsa böcker. 

Vidare associerar de biblioteket med lugn och stillhet, även om 

ingen av barnen blivit tillsagda att vara just lugna och stilla på 

biblioteket. De flesta barnen har en ganska traditionell syn på 

biblioteket, men vid intervjuerna framkommer också att de gör 

andra aktiviteter på biblioteket, såsom spela dataspel och lyssna på 

ljudböcker. Några av de intervjuade barnen i studien Barn berättar 

är med i bibliotekens bokklubbar och framhåller dem ofta som 

något roligt, positivt och som något som fått dem mer intresserade 

av att läsa. De flesta tycker dock att träffarna är för korta och för 

sällan (en timme varje eller varannan vecka är träffarna vanligtvis). 

Fika eller mellanmål uppskattas av alla barnen och bidrar till att 

göra det mer mysigt. Studien konkluderar att bibliotekens 

bokklubbar och liknande är viktiga kanaler för barnens samtal kring 

böcker och läsning. Barnen tillfrågades också under intervjuerna om 

vad de anser att biblioteken skulle kunna göra för att få fler barn 

intresserade av att läsa: göra mer reklam för bibliotekets verksamhet 

genom affischer, spela in boktips som visas på skärmar, låta barnen 

få bestämma vilka böcker som ska köpas in och göra utställningar 

om böcker. Barnen vill också själva vara mer aktiva genom att 

skriva egna berättelser och få möjlighet att prata mer med varandra 

om böckerna de läst.  

För de allra minsta barnen har biblioteket en viktig uppgift i att 

stimulera språkutvecklingen. Lena Molin skriver i sin 

inspirationsbok Baby på bibblan26 att biblioteken måste arbeta aktivt 

med programverksamhet där de små barnen och föräldrarna 

tillsammans ges möjlighet att läsa, ramsa och sjunga med varandra. 

Bibliotekens småbarnsprogram ska således inte vara ”passiva 

underhållningsprogram”. Studier27 som gjorts med 

småbarnsföräldrar visar att de önskar sig ett bibliotek som är 

praktiskt, tryggt och säkert samt mysigt. De efterfrågar ett eget 

utrymme för sig och sina små barn, gärna med mjuka sittplatser och 

mattor. I anslutning till biblioteket ska det finnas ett kafé. Flera 

aktiviteter av typen rim och ramsor efterfrågas. För småbarn och 

deras föräldrar är det viktigaste att det är lugnt, att det finns sköna 

möbler att sitta i och att det ska finnas konstnärliga utsmyckningar28. 

 I samband med framtagandet av ny stadsplan i Rinkeby gjorde 

Sweco en barnkonsekvensanalys av stadsdelen som visar att barn 

och unga, men särskilt barn under 12 år i Rinkeby verkligen 

uppskattar biblioteket som en lugn och trygg plats med vuxen 

närvaro, där de kan träffa kompisar och umgås utan att vara med i 

                                                 
26

 Molin, L. (2010) 
27

 Zetterström, Å. (2006); Holmström, J. (2009) 
28

 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007) 
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någon förening eller liknande29. Återigen är alltså lugnet och 

tryggheten några av de viktigaste skälen för barnen att besöka 

biblioteket.  

 

Bibliotekets syfte 

Biblioteket är det överlägset vanligaste sättet för barnen att få tillgång 

till böcker och andra medier för läsning. Läsarnas marknad, 

marknadens läsare – en forskningsantologi30
 pekar på att biblioteken 

har tillhandahållit den senaste lästa boken för 49 % av de tillfrågade 9- 

till 14-åringarna. 

Barnbiblioteket kan sägas vara den fysiska plats där barnet 

möter berättelsen. Samtidigt föds barnen in i en värld som i högsta 

grad är vuxendefinierad 31, och därför är det viktigt att se biblioteket 

som en helhet, där barnen inte enbart förpassas till en särskild del av 

byggnaden. 

 Forskaren Barbro Johansson32 menar att barnbibliotekets mål inte 

är läsning kopplat till lärande utan läsning som ett egenvärde och som 

något lustfyllt. Biblioteket ses här som en kravlös plats där 

bibliotekarien är en annan sorts vuxen. Samtidigt finns kopplingen till 

lärandet genom att både biblioteket och skolan delar uppfattningen att 

det finns en nytta med att barn kan läsa. På så sätt har biblioteket ett 

dubbelt syfte när det gäller läsfrämjande verksamhet, något som skulle 

kunna återspeglas i rummet. 

Den danska rapporten Fremtidens biblioteksbetjening av børn33 

beskriver hur barnbiblioteket bör vara uppdelat efter tre 

fokusområden: barnbiblioteket ska vara ett ställe för barn att vara 

på, ett ställe för att lära och ett ställe för att göra något 

tillsammans.34 I rapporten uppmärksammas vikten av arbetet med 

både tryckta och digitala medier och det påpekas att 

biblioteksanvändningen tycks ha blivit uppdelad i två: 

användningen av den fysiska miljön och användningen av den 

digitala. Här visar rapporten att barn ofta förknippar tryckta medier 

med undervisning och skola samt i vissa fall läsning av romaner. 

TV- och filmtittande, spel och digitala medier associeras å andra 

sidan till upplevelser. Här finns alltså goda skäl att koppla samman 

olika typer av medier för att barnen ska ha möjlighet att utveckla så 

kallade multimodala kompetenser och för att biblioteket ska kunna 

fungera som en bro mellan den formella utbildningen och det 

informella lärandet. En flexibel miljö pekas ut av flera studier som 

                                                 
29

 Barnkonsekvensanalys Rinkeby Del 2, 2012-2013, Sweco   
30

 Litteraturutredningen (2012)   
31

 Rydsjö, K, Hultgren, F. & Limberg, L. (red.) (2010).  
32

 Johansson, B. (2010) 
33

 Enemark Brandt, A. & Poulsen, A., red. (2008). 
34

 Enemark Brandt, A. & Poulsen, A., red. (2008) 
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en förutsättning för ett bra bemötande som kan anpassas efter olika 

individers och gruppers önskemål35. När det gäller den digitala 

tekniken handlar det inte längre om att förmedla och tillgängliggöra 

den utan om att applicera den på verksamheten – för att 

sammanlänka det fysiska och det digitala biblioteket.  

  I kunskapsöversikten Studier av barn- och 

ungdomsbibliotek36 ger Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf en 

uttömmande och övergripande bild av den forskning på barn- och 

ungdomsbibliotek som gjorts, främst inom Sverige. De konkluderar 

att barnbibliotekets viktigaste uppgifter är att göra litteratur och 

andra medier tillgängliga samt inspirera till både kunskapssökning 

och läsande.   

   

Barnens bibliotek - fortsättning 

I det som finns skrivet om barnbibliotek och dess utformning kan 

skönjas att barnbiblioteket idag är en plats där barnen både kan 

vara, lära och göra. Dessa tre delar kompletterar varandra men de 

två funktionerna lära och göra är ofta överordnade idag.  

 Barn som tar del av läspedagogiskt arbete ökar sin läslust och 

bibliotekens verksamhet är viktig i detta arbete. Särskilt eftersom 

det är där barnen får tillgång till litteratur. Avgörande är också att 

barnen själva får påverka förutsättningarna och vara delaktiga i 

arbetet med bibliotekets utformning. Därför är det så viktigt att vi, 

samtidigt som vi har all kunskap som refereras till ovan, också tar 

på oss nya glasögon och vänder blicken till barnen – hur ser deras 

drömbibliotek ut? För att besvara denna fråga har Stockholms 

stadsbibliotek samarbetat med barnkulturdesignern Lina Lagström. 

Tillsammans med projektledaren för detta projekt har hon arbetat 

fram och hållit i playshops, en lekfullare variant av workshops, 

tillsammans med barngrupper i olika delar av Stockholm. Resultat 

och sammanställning av playshoparna finns i dokumentet 

Barnbiblioteket när barnen själva får bestämma – Sammanställning 

och resultat playshopar. 

  

                                                 
35

 Se bland annat: Tjeder, J. & Wiker, A-C. (2011) 
36

 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007) 
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Bilaga 1: Tidigare projekt inom 
Stockholms stadsbibliotek 

SSB har genom åren haft ett antal projekt som syftat till att lyfta 

barnens åsikter kring biblioteket och SSBs verksamhet. Det har 

dock inte gjorts någon mer omfattande studie och heller inte tagits 

något samlat grepp kring ämnet. Nedan redogörs för de olika 

undersökningar som gjorts inom SSB de senaste åren. 

Informationen har samlats in från kollegor och andra som varit 

inblandade i projekten, från dokument som funnits i diariet och i 

SSBs gemensamma servermapp.  

 

Kundundersökningar 
 

SSB har genomfört två kundundersökningar de senaste åren. 

Kundundersökningarna har främst riktat sig mot invånare 15 år och 

äldre, men några delar av kundundersökningarna har haft en yngre 

målgrupp. Kundundersökningen som gjordes 2011 visar att många 

stockholmare inte i särskilt stor utsträckning känner till vad 

biblioteken har att erbjuda utöver den traditionella låneservicen. 

Lästipsande och information om databaser och internet ses som 

utvecklingsområden.  

En särskild del av kundundersökningen riktade sig till barn 

under 15 år och genomfördes på Stadsbiblioteket, Tensta bibliotek 

Luma bibliotek samt Kungsholmens bibliotek. Den första delen som 

genomfördes på tre bibliotek och bestod av en enkät med följande 

frågor: ”När jag möter personalen på biblioteket känner jag så här”; 

När jag letar efter böcker på biblioteket känner jag så här”; ”När jag 

är på väg till biblioteket känner jag så här”; ”När jag är på 

biblioteket trivs jag så här”; ” När jag ska hitta en plats att vara på i 

biblioteket känner jag så här”. Enkäterna besvarades genom att 

kryssa i vilken smiley som barnen tyckte stämde bäst in på sina 

känslor inför frågan. Den andra delen kallades ”mitt drömbibliotek” 

och här fick barnen rita och skriva hur deras drömbibliotek såg ut. 

Den tredje delen bestod av två rör där barnen fick svara på olika 

frågor genom att lägga bollar i ett av rören som då motsvarade svar 

”ja” och svar ”nej”. På Stadsbiblioteket ställdes enbart en fråga: 

”Har du hittat något bra att läsa idag?”. Här var resultatet svårtolkat 

eftersom bollarna ibland användes till lek och rören snabbt fylldes. I 

Tensta ställdes följande frågor med resultatet inom parentes:  
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”Hittade du någonting roligt att läsa på biblioteket idag?” (Starkt Ja.) 

”Tycker du att det ska vara tillåtet att äta på biblioteket?” (Oavgjort.)  

”Tycker du att biblioteket får dig att vilja läsa fler böcker?” (Starkt ja.)  

”Tycker du att biblioteket har bra aktiviteter för barn och unga? (Oavgjort.)  

”Tycker du att biblioteket är en trygg plats? (Oavgjort.)  

”Vill du att det ska vara mer tyst på biblioteket? (Knapp seger för nej.)  

”Tycker du att vi ska ta bort de gamla böckerna och hämta nya? (Starkt ja.) 

”Tycker du att biblioteket är en bra plats att läsa läxor på?” (70% ja, 30% nej.) 

”Tycker du att det borde finnas personal på biblioteket? (Typ oavgjort.) 

 

Totalt lämnades 296 enkätsvar. De flesta respondenter var tjejer 

(212 tjejer, 84 killar) mellan 7 och 13 år. De flesta var mycket nöjda 

med eller ganska nöjda med biblioteket utifrån ovanstående frågor. 

Killarna trivs inte i lika hög grad som tjejerna på biblioteket. De 

yngsta barnen, 0-6 år, trivdes mycket bra på biblioteket. Följande 

tendenser när det gäller biblioteksrummet och innehållet gick att 

skönja ur enkätsvaren och idéerna kring ”Mitt drömbibliotek”:  

 

Lättare att hitta böcker 

Svårt att hitta plats att sitta på 

Mysigare med fler sköna sittplatser 

”Olåst” toalett 

Önskemål om fler internetdatorer 

Datorerna ska inte behöva bokas 

Längre tid som barnen kan sitta vid datorerna 

Biblioteket ska vara tyst och lugnt 

Möjlighet att pyssla och göra kreativa saker.  

Frågesporter och tipspromenader 

 

 

Den kundundersökning som gjordes 2013 var något mindre och 

omfattade växtplatsbiblioteken (Tensta, Husby, Skärholmen, 

Bredäng, Farsta + Rinkeby) samt Kista bibliotek. 

Kundundersökningen visade återigen att kunddialog är något som 

fler bibliotek behöver arbeta mer aktivt med samt att få besökare 

kände till de program och aktiviteter som biblioteket ordnade. 

Överlag är resultatet i mångt och mycket detsamma som vid 

föregående kundundersökning. Det som skiljer undersökningarna åt 

är att den senaste kundundersökningen nådde en mer representativ 

del av befolkningen.  

Eftermiddagsbiblioteket – fokusgrupp 2007 
2007 höll SSB en fokusgrupp med nio barn i 10- till 12-årsåldern 

Intervjun visade att barnen önskade pyssel, spel och författarbesök 
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med kända författare, till exempel Martin Widmark eller Douglas 

Foley. 

Mod och delaktighet i Husby 
2012-2013 deltog Stockholms stadsbibliotek i ett läsprojekt i Husby 

som syftade till att bibliotekets medarbetare och kulturskolans 

pedagoger samarbetade kring kreativ verksamhet för barnen i 

Husby37. Barnen skulle få möjlighet att uttrycka sig genom olika 

konstnärliga uttryckssätt: ord, bild, form och musik. Projektet fick 

namnet Mod och delaktighet och var en del i att etablera Husby som 

en växtplats för kultur. Det SSB kan lära av det projektet är 

betydelsen för barnen att arbeta med olika konstformer och 

uttryckssätt för att kunna närma sig både svåra och lite lättare 

ämnen på olika sätt.  

Årsta bibliotek och Bokbussen 
År 2000 var det dags för Årsta bibliotek att göra en mindre 

renovering. Lotta Hansson på SSB kontaktade då en grundskola i 

Årsta som fick i uppdrag att rita biblioteket så som de ville att 

biblioteket skulle se ut. Bland annat fick barnavdelningen ett staket 

runt sig, enligt barnens önskemål. Barnen arbetade också fyra och 

fyra med att tillverka fina bokstäver som blev en del av 

biblioteksrummet. Tyvärr finns inte teckningarna kvar och heller 

inte någon ordentlig dokumentation av dem. 

2012-2013 påbörjades ytterligare en upprustning av biblioteket. 

Då gjordes en fokusgruppsundersökning med några 10- till 12-

åringar. Där framkom att barnen efterfrågar ett tystare bibliotek och 

en mer trivsam miljö med avskärmade platser för studier, läsning 

eller skapande. De önskade sig också bättre skyltning av nya böcker 

och aktiviteter liksom fler exemplar av de nya böcker som kommer. 

Även inför byggandet av en ny bokbuss användes samma 

princip som år 2000 i Årsta. Barn från olika förskolor och skolor 

bjöds in att rita bokbussen såsom de ville att den skulle vara. 

Barnen efterfrågade en färgglad buss: regnbågsfärgad, gul, grön och 

röd. Inuti bussen skulle det finnas många nya böcker och sköna 

sittplatser, gärna sittplatser där barnen kunde sitta lite i skymundan, 

i egna små ”hytter” Från taket ville barnen att det skulle hänga 

gosedjur/Pippi Långstrump-dockor. På utsidan skulle det vara 

blommor, hjärtan och kända barnboksfigurer.  

 

                                                 
37

 Mod & delaktighet, Stockholms stadsbibliotek & Husby kulturskola 



Barnbiblioteket - när barnen själva får bestämma 

20 (35) 

Miniarkitekterna 
I samband med den planerade ombyggnationen av Stadsbiblioteket i 

mitten av 2000-talet arbetade SSB tillsammans med flera skolor i 

projektet ”Miniarkitekter på uppdrag - barns tankar och idéer om ett 

nytt Stadsbibliotek”. Elever från fyra skolor medverkade: Svea 

förskola, Mariaskolan klass 2c, Fridhemskolan klass 4a och 

Knutbyskolan klass 5a. Projektet utgick från Howard Garners 

tankar kring olika typer av intelligenser – det nya biblioteket skulle 

arbeta med flera teman och utgångspunkter, berättande och 

skapande. Upplägget var följande: Alla klasserna hade kontakt med 

arkitekten och tillika arkitekturpedagogen, Stefan Petersson, som la 

upp arbetet på följande sätt: 

 

• En träff med varje lärare och stadsdelsbibliotekarie Alice 

Thorburn. 

• Två träffar med varje elevgrupp, där det ingick en vandring 

kring och runt Stadsbiblioteket. Efter guidningen i huvudbiblioteket 

och diskussioner om omgivande stadsrum gjordes en inventering i 

form av en platsjakt där barnen fick leta upp saker som man gör 

eller känner i ett bibliotek. Med en planritning över 

barnavdelningen och platsinnehållet översatt i symboler gick barnen 

runt och markerade på ritningen eller la ut lappar över vad de fann. 

Den andra träffen innebar delvis en fiktiv resa till ett nytt bibliotek. 

Barnen fick prata om hur man bäst hittar böcker och hur man kan 

bli inspirerad till att läsa nya böcker. De byggde modeller över vad 

som var önskat och undvek det som upplevdes som problematiskt.  

 

Projektet Miniarkitekterna visade att barnen är omtänksamma och vill 

att biblioteket ska vara roligt för barn i olika åldrar. Barnen uttryckte 

önskemål om flera olika typer av rum och funktioner. Biblioteket ska 

vara mysigt, mjuk och ha gott om utrymmen för olika böcker. Det 

ska vara fyllt av färger, former och rymma många böcker. Vidare 

ger barnen uttryck för ett bibliotek med bokhyllor som är allt annat 

än fyrkantiga till form och plats; de slingrar sig längs pelare eller 

befinner sig i ett stall (här är det böcker om hästar som har sin 

plats). Barnen föreslår både öppna planlösningar med 

genomskinliga golv och flera mindre rum avsedda för olika 

aktiviteter och med olika teman: djungel, kyrkogård med mera. 

Ingången till biblioteket är viktigt. Kanske ska det se ut som en bok, 

eller något annat fantasifullt, men viktigast är att det är tydligt. 

Även platser att äta på är viktiga samt symboler för de olika 

klassificeringarna. Här handlar det till exempel om förstoringsglas 

som kan symbolisera deckare.  

Stefan Petersson som ledde arbetet med barnen lyfter i sin 

utvärdering också att rum och funktioner som vanligtvis placeras i 
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periferin, såsom toaletter och hissar, många gånger är viktiga rum 

och centrala upplevelser för barn. 

  

Luma bibliotek 
I samband med omgörningen av Luma bibliotek 2010 hölls en 

fokusgrupp en åtta elever från årskurs sex. Den inbjudna klassen 

fick arbeta utifrån collageteknik. Övningen gick till så att gruppen 

fick 2-3 minuter på sig att plocka ut några bilder som var klippta ur 

olika tidningar som skulle representera deras drömbibliotek. När de 

var klara sattes bilderna upp på ett blädderblock och tillsammans 

diskuterades sedan vad bilderna stod för. Två tydliga tendenser 

framkom: Biblioteket skulle vara en plats för lugn och ro där barnen 

kunde sitta och läsa; det skulle vara mysigt och barnen skulle kunna 

känna sig trygga och ”som hemma” där. Den andra tydliga 

tendensen var att biblioteket skulle vara en plats för kreativitet och 

skapande. Det skulle även finnas en möjlighet att visa upp det som 

skapats. En inte riktigt lika tydlig tendens men som ändå hade stort 

genomslag var att böckerna och framförallt lästips skulle vara i 

centrum.  

 Vidare fick barnen gå runt i biblioteket och sätta lappar på det 

som de tyckte om i biblioteket respektive det de inte tyckte om. Här 

tyckte barnen det var viktigt med ett städat bibliotek med ordning i 

hyllorna, färgglatt och gott om mysiga platser. Även här var det 

viktigt med tydlig skyltning. Angående bibliotekets funktion var det 

viktigt för barnen att kunna tipsa varandra, få tips från bibliotekets 

medarbetare, pyssla, skapa, måla och få ställa ut det man gjort, testa 

olika material och ha olika teman på pysslet exempelvis efter 

säsong. De ville också kunna göra läxorna. 

 Inom samma projekt hölls också en workshop med nio stycken 

småbarnsföräldrar. Denna workshop gav vid handen att föräldrarna 

ofta kan känna sig som att de är lite i vägen om barnet deras är på 

dåligt humör. De vill därför ha en plats i biblioteket där de känner 

att de inte stör andra. Samtidigt var det viktigt med en lugn och tyst 

miljö. Det är också viktigt att biblioteket inte är trångt. 

Dubbelbarnvagnar ska enkelt kunna manövreras mellan hyllorna. 

Småbarnsföräldrarna och deras barn efterfrågade också en möjlighet 

att äta mat någonstans. De efterfrågade lästips och vissa aktiviteter; 

sagoläsning och läsecirklar med mera. 
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Högdalen 
I samband med projektet Miniarkitekterna anlitades samme 

arkitekturpedagog, Stefan Petersson, för att vara behjälplig vid 

ombyggnaden av Högdalens bibliotek. Arkitekturpedagogen 

samarbetade då med Sturebyskolan och höll i en workshop som bland 

annat resulterade i ett förslag på en djup nisch i biblioteket som genom 

att vara flexibel både kunde användas till mediehörna och sagorum. 

Multimedia låg i tiden och barnen i Sturebyskolan önskade sig en typ 

av spel- och mediehörna. Vidare önskade de sig interaktivitetet av 

olika slag: tipshyllor där de själva kunde lämna och få lästips samt en 

möjlighet att själva få lämna avtryck i biblioteket – till exempel genom 

att göra egna utställningar. Tyvärr kom arkitekturpedagogen in lite sent 

i processen och fick enligt egen utsago inte tillräckligt mandat för att 

påverka ombyggnadsprocessen. Vilket resulterade i att 

Sturebyelevernas önskemål inte togs tillvara38.  

 

Rum för barn 
När Rum för barn byggdes om 2005 gjordes det utifrån tanken kring 

rummet som den tredje pedagogen. Ombyggnationen genomsyrades 

av både Montessori- och Reggio Emilia-pedagogik. Ett särskilt 

barnperspektiv formulerades av dåvarande chef Giovanna 

Jörgensen:   

 
Att anta ett barnperspektiv på ett bibliotek innebär bl a att: 

1. Böcker är sorterade och uppställda så att barnen kan hitta dom och nå dom 

2. Inredningen i rummet är sådan att den utmanar såväl intellektet som motoriken 

och fantasin hos barnet. 

3. Uppmuntra och stödja barnet i att själv söka och hitta böcker i biblioteket
39

 

 

Även i detta projekt hade Howard Gardners teorier kring multipla 

intelligenser stort inflytande. I detta projekt genomfördes 

gruppsamtal med barn i åldrarna 6-10 år. Där pratade man bland 

annat om hur medierna skulle sorteras. Ett förslag var exempelvis 

att medier om rymden ska stå högst upp på en hylla. I kölvattnet 

efter öppnandet gjorde dåvarande bibliotekskonsulent Lena 

Lundgren observationer av besökarna på Rum för barn för att se hur 

verksamheten används. En enkätundersökning fanns också som 

komplement. Den vanligaste aktiviteten var att läsa. Med ”läsa” 

menas i detta fall att titta i en bok tillsammans med barnet. Rum för 

barn är indelat i rum med olika färgnamn. Vid observationer av barn 

4-7 år såg Lena Lundgren att det som verkade roligast för barnen 

var att ta rummet i anspråk och hoppa, springa, klättra, leka. Men 

                                                 
38

 Intervju med Stefan Petersson 2014-11-05 
39 Lundgren, Lena (2007). Rum för barn – möjligheternas bibliotek. Conference paper: 

Mötesplats inför framtiden. Sverige, Borås. 
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flera barn tycks också vilja hålla sig lite på sin egen kant. 8- till 11-

åringarna tycktes uppskattade att sitta i hängmattan och läsa, 

bläddra i fackböcker och så vidare. Huvudtanken var att rörelse och 

lek främjar barns lärande.  

 

TioTretton 
Våren 2007 fick Rum för barn i uppdrag att undersöka 

förutsättningarna för ett bibliotek för ”mellanåldern”, 9- till 13-

åringar. Man ansåg att den målgruppen hade hamnat lite i 

skymundan. Det gjordes då en förstudie där man intervjuade barn 

från sex Stockholmsskolor. Barnen i klasserna fick först fylla i en 

ganska långa enkät där de besvarade frågor om sin fritid och sina 

läs- och biblioteksvanor. Ca fyra barn från varje klass valdes sedan 

ut för muntliga intervjuer i par. 125 barn svarade på enkäten och 25 

barn deltog i intervjuerna.  

 När barnen i enkäterna och intervjuerna fick berätta om sitt 

drömbibliotek beskrev de ett ganska ordinärt bibliotek. 

Drömbiblioteket skulle inrymma saker de tyckte om, som kuddar, 

mat, mysiga och sköna sittplatser samt datorer och vara lugnt. Det 

viktigaste för barnen tycktes vara innehållet, eftersom själva 

biblioteksrummet sällan beskrevs. När det gäller aktiviteter var det 

många som ville lära sig filma, baka och laga mat, utföra olika typer 

av experiment, göra och spela musik samt uppträda. Det går att 

urskilja ett mönster där de yngre barnen föredrog aktiviteter, medan 

de något äldre barnen mest vill ta det lugnt och ”hänga”. Det är 

också verbet hänga som de lite äldre barnen använder när de 

beskriver hur de umgås med varandra. De yngre barnen talar istället 

om att de leker med varandra. De lite äldre barnen föredrar också att 

leta efter böcker genom att browsa biblioteket på egen hand, medan 

de yngre gärna vänder sig till bibliotekarien eller läraren för lästips. 

Författarna i rapporten konkluderar att de intervjuade barnen önskar 

ett bibliotek som är lugnt och tryggt men där det finns möjlighet att 

prova på många olika aktiviteter, gärna spontant.   
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Bilaga 2: Andra projekt och 
studier med fokus på 
barnbiblioteksrummet 

Det finns många biblioteksprojekt att inspireras av och tyvärr är det 

inte möjligt att uppmärksamma alla i denna skrift. Nedan följer ett 

urval projekt som utförts i Sverige de senaste åren. Informationen 

om projekten har dels hämtats från internet men också inhämtats via 

direktkontakt med projektmedlemmar samt vid studiebesök. Projekt 

som är värda att uppmärksamma men som på grund av detta 

delprojekts omfång inte varit möjliga att redogöra för finns bland 

annat i Danmark. Där har Kulturstyrelsen tillsammans med 

Realdania sammanställt en särskild informationssida för 

biblioteksutvecklingsprojekt med massor av inspiration, se 

http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/. 

 

2020 Mars Express 
2004-2008 pågick framtidsprojektet 2020 Mars Express: Barns och 

ungdomars bibliotek - en framtidsspaning40. Det var ett 

samarbetsprojekt mellan region-/länsbiblioteket i Jönköpings län, 

Skåne län och Västra Götalands län. Projektets mål var att hitta 

metoder för barn och ungdomars delaktighet vid utformningen av deras 

biblioteksmiljö. I projektet testades flera typer av metoder, de som 

fungerade bäst var de som var utformade som workshops och där 

barnen (4-20 år) fick leka sig fram till känslor och funderingar kring 

biblioteket. De fick också göra modeller av sina drömbibliotek och 

göra studiebesök på offentliga platser som var tänkta att inspirera dem. 

Barnen hade ofta storslagna idéer, som exempelvis en fotbollsplan i 

biblioteket. Det realiserades till viss del: resultatet blev en hörna med 

konstgräs och vitmålade linjer och en illustration av en fotboll på 

väggen bredvid41. Andra idéer som barnen uttryckte var viktiga var 

följande:  

 

*Läsloft i glas där man kan sova över och titta på himlen 

*Möbler i böjliga former  

*Klättra upp för stege, sitta och läsa i hyllorna 

*Dans, film, musikaktiviteter  

*Saga på väggarna  

*Teaterrum  

                                                 
40 Kollberg, Ewa (2006). 2020 Mars Express: på spaning efter framtiden. 

Framsidan: 

aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland. Nr 1. S.12-16. 
41

 Evemalm, Karin & Gäre, Annie Barnperspektiv och barns perspektiv 

Kvalitativa fallstudier av förändringsarbetet på tre 

svenska folkbiblioteks avdelningar för barn och unga. 2010 
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*Robotbibliotekarie när det är nattöppet  

*Bibliotek i form av en tårta – äter man en bit växer det ut igen 

*Kafé 

*Träkojor 

 

Vid ombyggnationen av Gislaveds bibliotek hölls fokusgrupper med 

olika målgrupper för barnbiblioteket. Grundskoleeleverna önskade sig 

hyllplaceringar efter genrer, typ ”spöken” och ”hästar”, fler soffor, 

kafé och konstnärlig utsmyckning. Småbarnsföräldrar önskade sig 

olika typer av aktiviteter som filmvisning, boktips och 

temautställningar. Andra bibliotek har använt sig av referensgrupper 

som varit med genom hela ombyggnadsprojekten, exempelvis på 

Huskvarna bibliotek. Att ha ett sådant långt perspektiv visades sig 

dock vara svårt – skolklasserna som involverades splittrades och 

eleverna började i nya klasser och skolor.  

 

Litteraturhuset Gävleborg: 
Som en del i det länsöverskridande projektet Läskonster börjande 

arbetet med ett litteraturhus för barn och unga i Sandviken. I 

litteraturhuset skulle det finnas plats för alla former av estetiska 

uttryck som alla var kopplade till berättelser och berättande42.  

Designstudion Kidding höll tillsammans med 

litteraturhusprojektet workshops för barn för att kartlägga deras 

behov och önskemål inför förverkligandet av Litteraturhuset. 

Barnen som deltog var i fem- till sex-års åldern, gick i årskurs 6 

samt var mellan 13 och 16 år. Designstudion arbetade med 

kamouflerade intervjuer – fototaggning (där barnen får presentera 

sina vardagsmiljöer på ett lekfullt sätt), collageskapande och 

berättande utifrån barnkonventionen. De viktigaste för barnen som 

var med i detta projekt var tre saker: en ”wow-faktor” med oväntade 

inslag i miljön, meningsfull fritid där barnen får prova på att måla, 

jobba med film med mera, samt öppen verksamhet där barnen själva 

kunde styra vad de ville göra och ha det mesta lättillgängligt i 

rummet. 43  

 

Jönsköpings stadsbibliotek 
Jönköpings stadsbibliotek arbetar med ett projekt som syftar till att 

utveckla och förnya både verksamhet och inredning. Projektet går 

att följa på bloggen44 där de bland annat beskriver hur de under 

hösten 2014 har träffat olika målgrupper för samtal och intervjuer. 

De tankar som är gemensamma för de flesta målgrupper när det 

                                                 
42

 Litteraturhus: rum för Läskonster, Slutrapport 2 från projektet Läskonster 

(2011) 
43

 http://litteraturhusetgavleborg.se/vad-tycker-barnen/ 
44

 https://attinredaettbibliotek.wordpress.com/blogg/ 
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gäller bibliotekets utformning är följande: Det ska finnas fler 

avskilda ytor, bättre mötesplatser, vara mer mysigt och besökarna 

ska få fler lästips och mer läsinspiration. 

 Jönsköpings stadsbibliotek har också haft särskilda workshops 

med barn i grundskolan. Några av de tankar och idéer som framkom 

där är hur viktig färg är på biblioteket. Det ska vara mycket färg och 

gärna olika teman i olika delar av biblioteket. Det ska finnas mindre 

rum i rummen där barnen kan sitta enskilt. Här är det viktigt att 

platserna är mysiga. Trappor var viktiga för barnen och det ska 

gärna finnas möjlighet att klättra.  

 

Göteborgs stadsbibliotek 
Göteborgs stadsbibliotek öppnade för ca ett år sedan sina 

nyrenoverade lokaler. Lotta Alverlin, enhetschef för 

barnverksamheten, berättar att uppbyggandet varit en mångårig 

process. Hon vill särskilt förmedla hur viktig personalens roll är för 

att kunna utveckla och kompetensutveckla hela biblioteket. I fem år 

arbetade Göteborgs stadsbibliotek med observationer, studiebesök 

på bibliotek och förskolor. De testade olika idéer och miljöer genom 

tillfälliga bibliotek (där några blev sådana succéer att de nu är 

permanenta). Allt detta har lett fram till det bibliotek de har idag, 

med en tydlig småbarnsmiljö som fungerar som ett bibliotek i 

biblioteket.  

 

Borås stadsbibliotek 
I ett samarbete mellan Borås stadsbibliotek och Högskolan i Borås 

tittade man närmare på barn, delaktighet och rummets utformning i 

”Barnens kulturrum” ett då pågående projekt på stadsbiblioteket45. 

Forskare från Högskolan i Borås samtalade med föräldrar med barn 

0-11 år som besökte bibliotekets barnavdelning. I samtalen 

framkom att biblioteket fyllde några olika funktioner för föräldrarna 

och barnen. Biblioteket fungerade som mötesplats, som plats för att 

bygga relationer samt som lärmiljö för både barnen och föräldrarna. 

Det allra viktigaste för föräldrar och barn var dock att biblioteket 

var bekvämt: tingen och den fysiska miljön hade en avgörande roll i 

detta. Biblioteket ska vara säkert för barnen (inga hörn som barnen 

kan försvinna runt), toaletter, kafé, barnstolar och möjlighet att 

värma barnmat var viktigt samt plats att låsa fast barnvagnarna. 

Biblioteket ska utstråla kontroll och trygghet, vara ljust och öppet. 

Men det ska ändå finnas platser dit exempelvis föräldrar och barn 

kan dra sig undan när det är matdags. Det ska också finnas plats för 

                                                 
45

 Mejlkonversation med Frances Hultgren, november 2014; Hultgren, Frances & 

Johansson, Barbro (2015) 
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fantasi (”det tomma rummet”), där barnen själva skapar sitt 

sammanhang.  

De intervjuade barnen och föräldrarna önskade sig särskilt ett 

djurtema på biblioteket. De lite äldre barnen hade vid intervjuerna 

en bred bild av kultur och de önskade sig en plats för matlagning, 

dans, uppträdanden, teater och konsthantverkskurser. 

Biblioteksrummet ska ha nära till toalett och kök och kunna 

anpassas till den aktivitet barnen för tillfället är engagerade i, alltså 

ha en ”funktionell bekvämlighet”.  

Sammanfattningsvis gavs följande förslag från barnen och 

föräldrarna: 

 

Utgångspunkter 

• En plats att uppleva genom kroppen: här ska finnas utrymme 

att springa, klättra och leka fritt. 

• En plats där det finns material och vuxenkompetens så att 

barnen kan undersöka och utforska. 

• Icke definierade ytor och ting, som ger utrymme för 

fantasin. 

• En plats där vuxna och barn gör något tillsammans, antingen 

många i grupp eller bara ett barn och en förälder. 

• En plats där barn möter andra barn i olika åldrar för 

gemensamma upplevelser. 

• En plats där barnens intresse styr verksamheten. 

• En samlad plats för kulturupplevelser.  

 

Den fysiska platsen och tingen 

• Centralt läge dit det är lätt att ta sig både kollektivt och till 

fots. 

• Bekvämt med plats för barnvagnar, toalett med skötbord, 

möjlighet att fika och att värma mat. 

• Gratis, öppet varje dag. 

• Både öppna aktiviteter och bokade aktiviteter i mindre 

grupper. 

• Stora ytor, ljusa lokaler, vacker inredning och 

utsmyckningar i glada färger. 

• Både plats för större gemensamma aktiviteter och lugnare 

hörn med soffgrupper och myshörnor, att dra sig tillbaka till. 

• Krypvänliga ytor och trygg och säker miljö med överblick, 

som är avskild från annan verksamhet. 

• Stora tygkuber, vilka har många användningsområden och 

tilltalar barn i alla åldrar.  
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• Leksaker, bollar, utklädningskläder, böcker, leksaksdjur,  

  rytminstrument.  

• Material för sinnesupplevelser, spegelvägg. 

• Naturmaterial, material att definiera själva och att fantisera 

kring. 

• En utomhusdel. 

• Plats för information om kulturaktiviteter i Borås med 

omnejd. 

 

Aktiviteter 

• Musik och sång. 

• Dans och rörelse. 

• Teater, drama, dockteater, rollspel, film. 

• Läsning och böcker. 

• Konstnärligt skapande av alla slag. 

• Aktiviteter kopplade till olika teman, t.ex. djur.  

• Agera, bygga, skapa, göra film. 

• Använda populärkulturen på kreativa sätt. 

• Aktiviteter som inte ingår i kulturinstitutionernas vanliga 

utbud, t.ex. matlagning, livräddningskurs och 

diskussionsgrupper för föräldrar. 

• Besök och studiebesök.  

 

Malmö Stadsbibliotek - Studiebesök 21 
november 2014 
Som en del av projektet Barnbiblioteket när barnen själva får 

bestämma åkte projektledaren ner till Malmö stadsbibliotek för ett 

studiebesök. De senaste åren har Malmö stadsbibliotek arbetat med 

flera ombyggnationer av sina olika biblioteksdelar. Projektledaren 

besökte Balagan, ett bibliotek och berättarexperimentarium för 9- 

till 12-åringar, och pratade med projektledaren Andreas Ingefjord 

och verksamhetsledare Anne Jönsson, besökte Garaget och pratade 

med tillförordnad sektionschef Lisa Jansson samt träffade en av 

projektmedlemmarna i projektet Lilla Slottet, Malin Gillberg, ett 

projekt som handlar om att skapa en ny barnavdelning för barn 0-8 

år. Hela Malmö stadsbibliotek arbetar nu med att bli HBTQ-

certifierat, ett arbete som alltså också genomsyrar nedanstående 

projekt och verksamhet. 
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Balagan 

Om projektets organisation 

Projektet Balagan, från början kallat The darling tweens, började 

som ett projekt riktat mot att skapa ett bibliotek för 7- till 13-

åringar. Men efter att projektledaren diskuterat med barnpsykologer 

från Lunds universitet kom man fram till att avgränsningen borde 

vara 9-12 år, eftersom det i det schablonmässiga barnets utveckling 

finns en tydlig gräns mellan 8 och 9 års ålder (där barnet börjar 

tänka på ett annat sätt) och mellan 12 och 13 års ålder (då tonåren 

börjar). Projektet arbetade utifrån följande inriktningar: Barn ska 

vara barn, läsning ska ses som ett vitt begrepp och litteraturen – 

storytelling ska vara centralt vilket för dem bland annat innebar att 

skolan skulle hållas utanför, åtminstone initialt.  

 Barnkulturdesigners och masterstudenter från Högskolan för 

design och konsthantverk kontaktades för att arbeta med Balagan. 

Den del av biblioteket som skulle bli Balagan användes under ett 

halvår som studio och arbetsplats för arbetet med Balagans framtida 

besökare. Projektgruppen, som bestod av studenterna från HDK och 

medarbetare från Malmö stadsbibliotek, träffade dels grupper från 

två Malmöskolor, men höll också fria workshops med barn som 

besökte biblioteket. Dessutom fanns det information på plats för alla 

besökare att ta del av. Under workshoparna gjorde man allt från att 

diskutera tygprover till att fota favoritplatser i biblioteket och göra 

modeller över sina drömbibliotek. Fokus för workshoparna låg på 

barnens behov i vardagslivet, inte det framtida biblioteket, vilket 

möjliggjorde ett friare tänkande för barnen.  

 Redan vid projektets början bestämdes det att Balagan skulle 

vara lokaliserat närmare vuxenavdelningen än barnavdelningen, 

något som visat sig både positivt och negativt. Svårigheter har 

funnits med flerbarnsfamiljer där familjerna både hänvisats till 

Balagan och till barnavdelningen. Här väljer de att lösa dilemmat 

från fall till fall. Det positiva är att barnen närmar sig 

vuxenbiblioteket och idén är att inte tappa barnen som besökare när 

de blir äldre.  

Erfarenheterna från projektet var flera: ett sådant här projekt 

måste få ta tid. Den initiala tidsramen var 2 år, men utökades till 2,5 

år, vilket ändå kändes kort. Kommunikation med både besökare och 

personal är viktig för ett lyckat projekt och flera workshops hölls 

också med personalen, kring exempelvis delaktighet och 

läsförmedling.  
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Vad var viktigt för barnen?  

I workshoparna framkom att det viktiga för barnen var att kunna 

röra sig som barn gör i ett rum – klättra, hoppa, bygga kojor och 

grottor. Barnen var väldigt noga med att de inte ”lekte”, ordet lek 

förknippade 9- till 12-åringarna med yngre barn. Istället tyckte de 

om namn och ord som klubbar och verkstäder. Barnen visade behov 

av att både få möjlighet att synas men också hålla sig för sig själva. 

Därför finns det på Balagan både en scen och en massa små krypin 

för ett eller flera barn. Barnen ville också att det skulle vara mysigt 

och att det skulle vara mysiga material på golv och väggar. Natur 

och musik var viktiga ledord, varför det finns naturreferenser (moln 

i taket med mera) och ett ljudlabb där man kan spela olika 

instrument. En egen toalett var också mycket viktigt för barnen 

samt att det inte skulle vara yngre barn och föräldrar i samma lokal.  

Några vuxenperspektiv smög sig också in i arbetet med 

Balagan: stadsbiblioteket valde aktivt att göra Balagan både 

könsneutral och kulturellt neutralt. Därför finns det inga 

barnboksfigurer eller andra figurer i biblioteket.  

Barnens önskemål resulterade i kojor, kuddar, ett kombinerat 

kök och skaparverkstad. Det finns fyra professionella Macdatorer 

och en färgskrivare som barnen kan använda som de vill. Det finns 

flera rum i rummet och de flesta bokhyllor går att klättra på. Endast 

några få bokhyllor och tråg är på hjul, för att minimera risken att 

göra sig illa. Enligt projektledaren är möbler på hjul ett sätt att fuska 

sig till flexibla miljöer som egentligen inte går att göra något med. 

Istället förespråkar han multifunktionella miljöer, där scenen också 

blir en plats att sitta på när det visas film på väggen mittemot.  

Verksamheten idag 

I början hade Balagan aktiviteter varje eftermiddag, men idag har 

man dragit ner till ca tre aktiviteter i veckan. Dels fanns det inte 

personalresurser för mer, men ej heller besöksunderlag. Allt ifrån 1 

till 25 barn besöker aktiviteterna. Aktiviteterna består av musikakut, 

lästips, skaparverkstäder, läxhjälp med mera. Aktiviteter som 

involverar något ätbart är också alltid mycket populärt. Balagan 

finns också på nätet, med egen hemsida. Det är ett 

berättarexperimentarium där barnen kan skapa sig en egen 

användare och publicera texter, lästips med mera. Tyvärr finns 

ingen möjlighet för stadsbiblioteket att se hur många som använder 

sidan, men de tror inte att den används särskilt mycket. Därför har 

de nu försökt engagera några i målgruppen som ska få komma på 

idéer till hur de kan utveckla hemsidan och göra den mer interaktiv. 

Anledningen till att man skapade sidan var för att många barn i 

Malmö inte har möjlighet att själva ta sig till Balagan. Genom att då 
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skapa ett virtuellt Balagan fanns möjligheten att göra något läs- och 

skrivfrämjande även för dem som inte fysiskt kunde ta sig dit.   

 Arbetet med delaktighet har under fyra terminen inneburit en 

onsdagsklubb där barnen fått bestämma själva vad de vill göra 

under terminen. Denna höst har dock onsdagsklubben gjort ett 

uppehåll eftersom det i mångt och mycket blev samma gäng som 

kom varje gång.  

 En uttalad ambition var från början att inte samarbeta med 

skolor, men nu har man börjat med biblioteksvisningar för 

fjärdeklassare, mest som ett verktyg för att göra reklam för 

verksamheten.   

 Idag arbetar en kulturpedagog med den skapande verksamheten 

och tre personer bemannar Balagan varje dag. Personalen arbetar 

enligt ”värdskapsbemanning”, vilket innebär att den som jobbar en 

viss dag då tar hand om de aktiviteter och klassbesök som är den 

dagen. Personalen arbetar alltså heldagar ute i biblioteket vilket 

enligt dem fungerar väldigt bra.   

 Det var lite oklart hur många som besökte Balagan, men de 

räknade med ca 100 000 personer på ett år. Tidigare har det kunnat 

vara ganska stökigt när det kommit många barn men nu har de 

börjat ge frukt till barnen på eftermiddagarna, vilket lett till ett 

lugnare bibliotek.   

 

 

Projekt Lilla Slottet 

Om projektets organisation 

Malmö stadsbibliotek arbetar sedan ungefär ett år tillbaka med 

projektet Lilla Slottet. Projektet går ut på att skapa en ny 

barnavdelning för barn 0-8 år och deras föräldrar. Projektet har en 

egen budget fördelad över tre verksamhetsår och som ska täcka alla 

kostnader i projektet. Den uppskattade investeringskostnaden är 

4 300 000 kr. Personalkostnader (2 heltidstjänster) finansieras inom 

ramen för ordinarie personalbudget. Löpande utgifter under 2014 

(inklusive firandet av barnbiblioteket 100 år) uppgår till 300 000 kr. 

 De finns en huvudprojektledare och tre andra medarbetare med 

olika ansvarsområden inom projektet. Ansvarsområden är följande: 

Samlingarna, Barn och delaktighet, Bemötande och 

experimenterande, Mångspråkighet och interkulturalitet. De fyra 

medlemmarna i projektgruppen har ansvar för varsitt område och 

håller i varsin arbetsgrupp som består av medarbetare både från 

barnavdelningen och från övriga biblioteket.  

 Även i detta projekt har barnkulturdesigners från HDK 

engagerats och det är de som har utformat det koncept som 
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projektet nu arbetar vidare med. Man samarbetar också med två 

forskare från Bibliotekshögskolan och Lunds universitet, Frances 

Hultgren och Barbro Johansson, som följer projektet utifrån 

delaktighetsspåret. De håller föreläsningar och workshops med 

personalen och följer projektets arbete. 

 Projektet har en blogg: http://projektlillaslottet.wordpress.com/. 

 

Workshops med barnen  

Arkitektbyrån Testbädd och interaktionsbyrån Unsworn industries 

håller tillsammans med projektet i workshops med barn 0-8 år där 

de prövar olika prototyper samt idéer och tankar för det nya 

barnbiblioteket. En förskolegrupp och en förskoleklass är med i 

projektet och träffar arkitekterna och interaktionsbyrån ett flertal 

gånger. Under workshoparna testas exempelvis vilken typ av kojor 

som känns bäst, boktipsmaskiner med mera. Boktipsmaskinen som 

prototyp bestod av en koja i kartong där man kunde krypa in och 

spela in lästips med hjälp av en ipad. De har också testat en 

boktipsarrobot, en iphone i en ”robotkostym”, som var mycket 

populär. De har också testat andra digitala lösningar, som 

exempelvis krumelurmaskinen där barnen fått rita teckningar som 

de fört in i krumelurmaskinen och som sedan projicerats på 

barnbibliotekets väggar. Vidare har de testat ”läsnallar”, som är 

stora gosiga nallar med en mp3-spelare i där barnen kan krypa upp i 

nallens famn och lyssna på berättelser och musik. De allra minsta 

barnen tycktes föredra musik, medan de lite äldre gärna lyssnade på 

kortare sagor.  

 Dialoger med föräldrarna har också hållits. Där framkom att de 

praktiska aspekterna var viktiga: barnavdelningen skulle ligga nära 

bibliotekets entré, det skulle finnas boktips och sagoläsning och 

biblioteket skulle kunna användas som mötesplats för föräldrar och 

barn.  

 Projektet har i olika omgångar haft önskeväggar där barnen fått 

önska kring det nya biblioteket. Önskemål har bland annat varit 

”klättervägg”, ”minibalagan”, ”pyssel”, ”akvarium”, ”kuddar”, 

”utklädningskläder”, ”låga vaskar med egna kranar” och 

”mysplatser”.  

 De testar också en typ av magiska lådor som de tänker sig ska 

finnas i biblioteket. I de magiska lådorna ska det finnas olika saker 

varje gång, saker som appellerar till barnens alla intelligenser 

(inspirerade av Howard Gardners teorier kring multipla 

intelligenser). Personalen har experimenterat med utklädningskläder 

och arbetat med berättelser på det sättet. Det har möjliggjorts 

genom en donation från Malmöoperan.  
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Projektet framhäver det konceptuella tänkandet som väldigt 

viktigt. Här handlar det om att skapa ett barnbibliotek som ger 

avtryck hos barnen. Workshoparna har visat att barnen gärna vill att 

det ska vara lite magiskt på biblioteket och att det ska vara ljust och 

färgglatt men också lite mörkt och spännande.   

 

Det nya barnbiblioteket 

 

I projektet kommer det tas fram olika alternativ för det nya 

biblioteket – lyx, mellan och budget. De arbetar utifrån 

förutsättningen att lyxalternativet är möjligt men har de andra i 

reserv. Det koncept som utarbetats består av olika delar: en 

Bokskog, som är mittpunkten i barnavdelningen, samt tre delar 

Gryningen, Skymningen och Skuggan som riktar sig till barn 0-3 år, 

3-6 år respektive 6-8 år.  

De fokuserar mycket på digital delaktighet med fokus på 

berättelsen. En kulturpedagog arbetar även på barnbiblioteket med 

skapande verksamhet för barnen.  

 I det nya biblioteket kommer det finnas plats för spontana 

arrangemang där både föräldrar och barn kan ställa sig på en scen. 

De kommer i möjligaste mån försöka minska användandet av 

informationsdiskar eftersom de av föräldrar och barn upplevs som 

en ”barriär” och något som således försvårar arbetet med besökarna.  

Januari/februari 2016 är det tänkt att det nya barnbiblioteket ska 

invigas.  

 

Garaget 

Garaget arbetar aktivt med så kallad brukarinvolvering, alltså 

arbetet med att involvera besökarna i verksamheten. Därför var det 

intressant att besöka Garaget och få höra mer om deras erfarenheter 

kring delaktighet.   

Dialogprocessen 

När Garaget skapades var det med den uttalade ambitionen att vara 

nära lokalsamhället och arbeta intensivt med brukarinvolvering. 

Under skapandeprocessen hölls en omfattande dialogprocess med 

framtida besökare (i Malmö kallade brukare). I dialogen framkom 

att brukarna önskade att Garaget skulle vara ett offentligt 

vardagsrum, bibliotek, experimentarium, ekocentrum, mediatek, 

cykelverkstad, kafé, äventyrsbana och att det skulle finnas 

möteslokaler att låna. Idag är Garaget också mycket av detta. De 

arbetar fortfarande utifrån målet att fånga upp engagemang och öka 

känslan av delaktighet. I stort arbetar Garaget med delaktighet 
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genom den dagliga brukardialogen samt genom årliga 

brukarundersökningar (enkäter), anslagstavlor och muntlig 

kommunikation. De håller även i så kallade dialogworkshops kring 

vissa större utvecklingsfrågor och har ibland ett inspirationsråd med 

brukare 16+. Där är de tydliga med att medlemmarna i 

inspirationsrådet inte har några mandat att bestämma, utan att de 

finns med som en typ av referensgrupp. Det viktigaste när det gäller 

dialogprocessen är enligt sektionschefen att återkoppla till brukarna 

samt att vara tydlig med i vilken grad brukarna har möjlighet att 

påverka. I mångt och mycket handlar det, enligt sektionschefen, om 

att skapa en känsla av delaktighet, inte så mycket om den faktiskta 

delaktigheten. 

Exempel på dialog 

Garagets barnavdelning låg tidigare längst in i biblioteket eftersom 

bibliotekspersonalen tänkte att föräldrar och barn vill ha en lite 

undanskymd och trygg plats på biblioteket. Tvärtom visade det sig i 

brukarundersökningen att barnfamiljerna ville ha barnavdelningen 

nära entrén, för att ha nära till exempelvis barnvagn och frisk luft. 

 Ett annat exempel är placeringarna, där de olika avdelningarna 

fått olika färgkoder för att tydligare markera olika målgrupper. 

Tidigare hade de ett särskilt rum med datorer som enbart barnen 

fick använda. Men det blev lite för stökigt och barnen kom själva 

med förslaget att de vuxna också skulle få använda datorerna i 

rummet. Något som tydligen fungerar bra nu.  

Reflektioner efter studiebesöket 

Det var väldigt inspirerande och lärorikt att besöka Malmö 

stadsbibliotek och lära sig mer kring hur de arbetar och har arbetat. 

I Malmö är brukarinvolvering, som de kallar det, a och o och det 

märks. Balagan och Lilla Slottet var och är mycket ambitiösa 

projekt med ett arbetssätt som jag tror att vi på Stockholms 

stadsbibliotek bör försöka efterlikna. Huvudprojektet Förnyat 

Stadsbibliotek med delprojektet Barnbiblioteket när barnen själva 

får bestämma är upplagda på ett helt annat sätt än Balagan och Lilla 

Slottet. Men vad jag tycker de två projekten gör väldigt bra är att gå 

”från ax till limpa” vilket möjliggör en helhetssyn som är 

eftersträvansvärd.  

 Projektmedlemmen i Lilla Slottet, Malin Gillberg, menade att 

det är svårt att göra om ett bibliotek idag, särskilt ett som är så 

populärt som den nuvarande barnavdelningen på Malmö 

Stadsbibliotek. Men bara man involverar brukarna/besökarna och 

tar fasta på att biblioteket är allas angelägenhet kan man komma 

långt. Att arbeta med en ombyggnation på bibliotek innebär många 

avvägningar och dilemman. Projektledaren för Balagan uttryckte sig 
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så här: ”Vi kurerar inte bara en boksamling utan också ett socialt 

sammanhang.” ett uttalande som bör vara vägledande för arbetet 

med Förnyat Stadsbibliotek.   

 

 
 

 


