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1 Inledning

I dagens Sverige är det viktigt att kunna läsa och skriva för att kunna ta del av och
tillgodogöra sig all den information som finns i samhället. Vi är övertygade om att för
barnen kan barnboken vara inkörsport till att lära sig behärska dessa färdigheter. Idag är
tillgången på barnlitteratur god och ingen ifrågasätter barnbokens betydelse. Många är
de som påvisat att det är viktigt att redan vid tidig ålder ge barnen möjlighet att komma i
kontakt med böcker. Vi är därför intresserade av att se hur man har tänkt angående
barns läsning och barnboken.

I Bibliotekslagen som trädde i kraft 1997 står det i andra och tredje paragrafen att alla
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek i sin hemkommun samt att det skall vara
gratis att låna böcker där. Detta utläser vi som att det är viktigt för biblioteken att nå ut
till alla, oavsett samhällsklass. Att barn är lika mycket värda som vuxna poängteras i
paragraf nio, där det står ” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”1

I Förenta Nationernas barnkonvention, som Sverige har ratificerat och som gäller från 1
januari 1990, står det att barn har rätt till information. I konventionens paragraf 17
uppmanas Sverige (och övriga länder som har skrivit under) till att verka för att det ges
ut och skrivs böcker för barn. Sverige ska även verka för att massmedia sprider
information av socialt och kulturellt värde för barn. Informationen ska vara utformad så
att barnen kan förstå och ta den till sig.2 Det tycker vi tyder på att barn är viktiga
informationsanvändare.

Även i skolans värld dristar vi oss till att säga att boken har en viktig plats då det i
läroplanen för den obligatoriska skolan som antogs 1994 står att litteraturen ska ha en
viktig roll i svenskundervisningen. Det står inte hur undervisningen ska utformas men
att boken ska ha en självklar plats.3

Alla tre dokumenten är av ganska sent datum. När vi ser oss omkring idag i ett
folkbibliotek förutsätter vi att där finns en avdelning speciellt riktad till barn och
ungdomar. Vi anser att den allmänna uppfattningen är att barnboken fyller en viktig roll
i barnens liv, både som ett utmärkt medel att öka ordförrådet och att hjälpa till med
språkutvecklingen. Den är också ett bra medel för att stimulera barnens fantasi och är en
utmärkt källa till information.

Idag är svenska bibliotek av hög standard och ses som givna förmedlare av denna
litteratur. Barnen ses idag som självklara låntagare på våra folkbibliotek och på
barnavdelningarna bedriver barnbibliotekarien sagostunder, läsfrämjande åtgärder och
annan kulturverksamhet riktad till barn och ungdomar.

                                                
1 Svensk författningssamling 1996, Bibliotekslag SFS 1996:1596:nr 1156-1657.
2 Mänskliga rättigheter för barn: ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter.
2000, s. 67.
3 Kursplanen för grundskolan. 1994, s. 47.
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Som blivande barnbibliotekarier ställer vi oss undrande inför om det alltid har sett ut på
detta vis. Vi är övertygade om att det kan underlätta att känna till historien inom det
yrke vi ska vara verksamma.

”Historien är ett kollektivt minne, ett minnets förrådshus varigenom
människorna utvecklar en känsla för sin sociala identitet och sina
framtida möjligheter.”4

Den fråga vi ställer oss är om barnboken och barnbibliotek alltid haft en sådan självklar
roll i samhället eller hur har deras roll sett ut?

För som Tosh skriver

”Vår känsla för vad som är genomförbart formas av ett medvetande om
vad som har skett – eller inte skett - i det förflutna. Vi lär oss kort sagt
genom erfarenheten.”5

Detta tar vi fasta på då vi tror att det underlättar om man känner till hur synen på
barnlitteraturen och barnen har sett ut och förändrats under 1900-talet.

1.1 Syfte

Syftet med vår uppsats är att studera olika skriftliga källor och utifrån dessa göra en
kvalitativ källanalys för att få fram vilken syn som biblioteken fått genom anvisningar i
dessa dokument, på barnboken och barnen som användargrupp under 1900-talet fram
till nu.

1.2 Problemformulering

Tanken vi har är att vi tror att de handböcker, författningar, lagar, förordningar,
utredningar samt styrdokument som vi valt att analysera kan ha fungerat som
”rättesnören” och att de strömningar de gett uttryck för har påverkat bibliotekens syn på
barnen och barnboken. Vi tror att det är en trygghet att ha kännedom om hur man sett på
olika frågor som berör en viktig del av barnbibliotekariens uppgifter och de hon/han ska
ha arbetat gentemot genom tiderna. För att få reda på vilka signaler barnbiblioteken fått
under 1900-talet, har vi valt att titta på och besvara följande frågor i de av oss utvalda
dokumenten.

• Vilka synsätt på barn förs fram i dessa dokument?
• Vilka synsätt på barnboken förs fram i dessa dokument?

Vi är medvetna om att våra huvudfrågor inte går att besvara utan att ställa följande
frågor?

• Vilken syn på barn har funnits i samhället under 1900-talet?
• Vilka olika synsätt har funnits på barnboken under 1900-talet?
                                                
4 Tosh, John 1994. Historisk teori och metod, s. 11.
5 Tosh 1994, s. 11.
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Angående definitionen på barn är den mycket likartad i uppslagsverken Nordisk
familjebok utgiven 1904, Bonniers folklexikon utgiven1951 och Nationalencyklopedin
utgiven 1990, vilket innebär att barn är människan från födelsen till 15-17 år.6 Även om
vi känner en viss tveksamhet över om barn verkligen sågs som barn fram till dessa
åldrar har vi inte gjort någon åtskillnad på hur ordet barn används i de olika texterna vi
använt oss av i uppsatsen.

1.3 Uppsatsens uppläggning

Kapitel 1 innehåller inledning, uppsatsens syfte, problemformulering, uppsatsens
uppläggning, avgränsningar samt vår sökprocess.

Kapitel 2 innehåller två avsnitt. Först beskrivs den kvalitativa analysmetoden vi använt
oss av när vi analyserat våra utvalda dokument, sedan beskrivs den hermeneutiska
tolkningsmetod vi använt oss av vid vår tolkning av det empiriska materialet.

Kapitel 3 innehåller en litteraturgenomgång som består av tre delar. Första delen,
Barnbibliotekens historia, redogör för den kontext som vår undersökning befinner sig i.
I de två följande delarna presenteras den syn på barn som har funnits i samhället under
1900-talet och den syn som har funnits på barnboken under 1900-talet.

I kapitel 4 beskrivs först hur vi gjort vårt urval av dokument, sedan följer redovisningen
av vad vår analys av dessa valda dokument visat. Denna redovisning är uppdelad i två
avsnitt, dels analysresultaten angående synsätt på barn i dokumenten och dels
analysresultaten rörande synsätt på barnboken.

Kapitel 5 består av en diskussion där vi redovisar vad våra utvalda dokument givit för
signaler angående synsätt på barnen och barnboken till barnbiblioteken.

Kapitel 6 är en sammanfattning av hela uppsatsen.

1.4 Avgränsningar

Vi har i vår uppsats valt att titta enbart på svenska förhållanden under 1900-talet, med
undantag för de tankar som Valfrid Palmgren förde fram efter sin resa till USA då vi
förstått att de haft en väldigt stor betydelse för svenska biblioteks uppbyggnad.

1.5 Vår sökprocess

Vi började med att söka i Voyager, den lokala katalogen vid biblioteket på Högskolan i
Borås, med ord som barnlitteratur, barnbibliotek samt bibliotek tillsammans med en rad
olika ord som historia, pedagogik, uppfostran, synsätt m.m. Efter att vi letat upp den
litteratur vi fann relevant gick vi vidare genom att använda samma söktermer i Libris för

                                                
6 Nordisk familjebok: konversationslexikon och realcyklopedi. 1904 Band 2, s. 938, Bonniers folklexikon.
1951 Band 1, s. 583f, Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på
initiativ av Statens kulturråd. 1990 Band 2, s. 286f.
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att se om denna katalog kunde ge oss ytterligare material. När vi hämtade den litteratur
vi funnit i databaserna browsade vi också runt bland hyllorna för att se om vi på detta
sätt kunde hitta något som var av intresse. Nästa steg var att genom källförteckningarna
i den litteratur vi hittat återvända till Voyager och Libris för ytterligare sökningar. Då
mycket av litteraturen inte fanns att tillgå på högskolans bibliotek i Borås gick vi till
våra lokala folkbibliotek i Borås och Uddevalla, vilket innebar att vi gjorde ytterligare
fynd när vi browsade även på dessa biblioteks hyllor.

Genom Svenska barnboksinstitutet hemsida gick vi in i deras kataloger ELSA och
BULB för att se vad de kunde ge, vilket gav mycket goda resultat och fungerade som
vägledning gällande urval av dokument för vår kvalitativa analys. Ytterligare
information om dessa databaser har vi valt att redovisa i kapitel fyra då vi i denna del av
uppsatsen redovisar hur vi gjort vårt urval av dokument till den kvalitativa källanalysen.
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2. Metod

När vi funderade på vilken metod som skulle vara aktuell för vår uppsats så kom vi
fram till att en kvantitativ metod förmodligen skulle ge oss svar på hur många
barnbibliotek det fanns i Sverige vid olika tidpunkter, antal barnbibliotekarier och hur
många barnböcker det funnits på biblioteken och så vidare. Utifrån detta material skulle
det sedan kunna göras en analys, vilket skulle belysa vår frågeställning till viss del.
Även kvalitativa intervjuer, enkäter och observationer hade kunnat vara en möjlighet för
vårt arbete.

Men då vi ville studera en tidsperiod på över hundra år, bestämde vi oss för att istället
använda kvalitativ källanalys. Genom att välja dokument som vi tror har påverkat
barnbibliotekarierna i deras arbete och som fungerat som ”rättesnöre” när det gäller
synen på barnboken och dess användare, kan vi få svar på hur strömningarna inom
biblioteksvärlden sett ut under 1900-talet.
När vi sedan analyserat vårt material från källanalysen har vi tillämpat ett hermeneutiskt
synsätt.

2.1. Material

Vid analys av vårt material har vi använt oss av kvalitativ källanalys.
Källor kan definieras på olika sätt. Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang skriver i
sin bok Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder att en vanlig
definition är att en källa är ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör
grunden för denna uppgifts auktoritet.”7

När det gäller skriftlig information finns det en rad svårigheter med denna sort av
informationskälla. Holme & Solvang menar att det ofta är en tillfällighet vilken
information som finns tillgänglig, informationen är ofta irrelevant samt att den sällan
ger ett direkt svar på den frågeställning man har. Vidare påpekar de det faktum att
”information som inte finns, kan man heller inte få tag i.”8 Med detta menar de att det är
mycket som inte skrivits ner och av det nedskrivna materialet är det mycket som
försvunnit. Här vill vi även poängtera att vår egen sökning kan ha påverkats av att vi
inte haft hela terminologin klar för oss och då inte kunnat uppfatta om vi missat vissa
källor på grund av felsökningar i datasystemen.

Vad man inte får bortse ifrån, skriver Holme & Solvang, är att källan är en del av en
historisk helhet. Det finns alltid värderingar, vilket även påverkar dokument och källor.
Värderingar ”är ett styrande element i hela den process som inbegriper användning av
källor – från insamling till analys. Dessutom kommer även en del tillfälliga skeenden att
inverka, t ex vad som skrivs ned av allt som händer.”9 Något som vi uppfattat när vi
sökt material är att det kan ha funnits motstridiga åsikter/uppfattningar vid de aktuella
tidpunkterna, som då de inte funnit något gehör vid dessa tidpunkter gallrats bort, eller
varit i muntlig form och aldrig skrivits ner.

                                                
7 Holme, Idar & Solvang, Bernt, Krohn 1986. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa
metoder, s. 137.
8 Holme & Solvang 1986, s. 136.
9 Holme & Solvang 1986, s. 137.
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Källanalysens första fas är källobservation, vilket innebär att ”när man valt ut den
problemställning man vill arbeta med, blir nästa fråga vilka källor som kan belysa
detta.” 10 De källor som vi valt är handböcker, lagar/förordningar, författningar och
utredningar, vilka alla berör biblioteksfältet, då vi tror att dessa kan fungerat som
”rättesnören” för barnbibliotekarierna.

Holme & Solvang skriver att ”Källan förmedlar ett budskap. Den vill meddela sina
läsare eller uttolkare något och den information som förmedlas kan vara av olika
slag.”11

Holme & Solvang menar att man kan skilja på normativa och kognitiva källor.
De normativa är värderande och exempel på detta är lagar och förordningar, medan de
kognitiva är berättande och exempel på dessa är offentlig statistik. De flesta källor är
vanligtvis en blandning av normativt och kognitivt, menar dock Holme & Solvang. De
varnar också för att källor av kognitiv karaktär kan vara dolda försök att hävda
normativa ståndpunkter.12

Dessa olika sorter av källor påverkar också vad man kan läsa ut av dessa.
Holme & Solvang skriver ”Om syftet är att få en allmän uppfattning om vilka
förhållanden som rådde och hur de upplevdes, kan man med fördel använda sig av
kognitivt källmaterial. Om man däremot är mest intresserad av förhållningssätt,
avsikter, krav och riktlinjer kommer normativa källor att ge den bästa bilden.” 13

Utifrån detta resonemang har vi beslutat att inte använda oss av uttalade kognitiva
källor, då det vi vill undersöka rör sig inom det fält, där normativa källor kan ge bäst
resultat.

Ytterligare indelning av källorna görs genom att man skiljer på om de är inriktade på att
skildra det förgångna eller det framtida. De framtidsinriktade källorna kan innehålla
önskningar och värderingar medan de historiskt inriktade kan vara mer utvärderande.
Holme & Solvang skriver att ”Beroende på vilken kategori de tillhör, ger källor och
utsagor mycket olika information.”14 Det betyder att de normativa källor vi valt att
arbeta med är dels de källor som behandlar/ ”utvärderar” sin dåtid och de som är skrivna
med inriktning mot framtiden och då kan vara målinriktade. De källor som vi använder
som är framtidsinriktade är lagar och förordningar samt handböcker. De källor som vi
använder som behandlar förgången tid är utredningar.

2.2. Hermeneutisk analysmodell

I vår analys av materialet från den kvalitativa källanalysen har vi valt att inta ett
hermeneutiskt synsätt. Författarna Mats Alvesson och Kaj Sköldberg skriver i sin bok
Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod att ”Ett huvudtema för
hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en del endast kan förstås om

                                                
10 Holme & Solvang 1986, s. 142.
11 Holme & Solvang 1986, s. 138.
12 Holme & Solvang 1986, s. 138.
13 Holme & Solvang 1986, s. 138.
14 Holme & Solvang 1986, s. 139.
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den sätts i samband med helheten. [….] Omvänt består ju helheten av delar, kan därför
endast förstås ur dessa. Vi står alltså inför en cirkel, den s k hermeneutiska cirkeln.”15

Den objektiverade hermeneutikens cirkel kan istället ses som en spiral där man utgår
från en del och sätter den i samband med helheten, som då får en ny belysning, för att
sedan återgå till den studerade delen. Det kan ses som att man börjar vid en punkt och
sedan borrar sig allt djupare genom att alternera mellan helhet och del, vilket innebär att
man under tiden får en fördjupad förståelse, skriver Alvesson & Sköldberg.16 Det är den
objektiverade hermeneutikens cirkel, som vi i vår arbetsgång strävat efter.

Alvesson & Sköldberg presenterar i sin bok den cirkel som de kallar ”helgarderad”
hermeneutik på maximal ambitionsnivå, vilket innebär att de utanför den hermeneutiska
cirkeln placerat ytterligare en cirkel. Denna cirkel består av nio olika delar:

• Källkritik: Äkthet, tendens, samtidighet, beroende.
• Empati 1: handlingarnas ”insida”.
• Empati 2: interpolering, imaginär, rekonstruktion a priori.
• Existential situationsförståelse
• Poetik: rotmetaforer, narrativa konventioner
• Frågande: ”knacka på texten”.
• Sammansmältning av horisonter.
• Textens dolda grundfråga.
• Misstankens hermeutik.17

Författarna menar dock att denna ”maxi-variant” endast rekommenderas för den mycket
plikttrogne och ambitiöse forskaren, men ”För oss vanliga dödliga torde den i stället
fylla funktionen av helhetsbild över fältet och därmed utgångspunkt för mindre
ambitiösa men mer praktiska minivarianter.”18 Alvesson och Sköldberg menar att en
minivariant av cirkeln bör innehålla den inre cirkeln intakt, det vill säga alterneringen
mellan helhet och delarna, samt att det i den yttersta cirkeln bör minst ett av elementen
finnas med. ”Däremellan är fältet öppet för alla möjliga kombinationer, alltefter
frågeställning och forskningsområde.”19 Utifrån detta resonemang har vi valt de två fält
som vi anser passa vår frågeställning och forskningsområde bäst.

De två fält som vi valt består av Källkritik: Äkthet, tendens, samtidighet, beroende
respektive Textens dolda grundfråga(Misstankens hermeneutik).

Fältet Källkritik: Äkthet, tendens, samtidighet, beroende innebär att man först studerar
källans äkthet - om den är skriven vid den tidpunkten som den anger.
Sedan kontrolleras det om det hos författaren finns en tendens, vilket betyder
”uppgiftslämnarens grad av medvetet eller omedvetet intresse att vinkla
informationen”,20 utifrån vilken grad av tendens författaren innebär att texten kan
misstänkas vara snedvriden eller tillrättalagd, skriver Alvesson och Sköldberg.

                                                
15 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj 1994. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ
metod, s. 115.
16 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 116.
17 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 165.
18 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 165.
19 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 166.
20 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 125.
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Vi utläser av Alvesson och Sköldbergs text att samtidighet innebär att man studerar
avståndet mellan den aktuella händelsen och när författaren skrev texten, men även att
avståndet mellan den aktuella tidpunkten av utgivningen av källan och forskarens nutid.
Slutligen studerar man källans beroende, vilket innebär att man studerar hur många led
informationen passerat innan den slutligen nått den aktuella källan.21

I detta fält studeras även källans värde i form av författarnas avsikt med texten. Om
texten är skriven för att direkt svara på de frågor som vi ställt eller indirekt svarar på
våra frågor har stor betydelse, då det senare fallet tillskriver källan större källvärde
menar Alvesson & Sköldberg.22

Fältet Textens dolda grundfråga innebär att man frågar sig vad som är textens tysta
fråga som den kanske inte uttryckligen säger. Vad ligger bakom textens existens och
orsak att den blev till. Detta fält ligger nära fältet Misstankens hermeneutik , vilket
innebär att man genom tolkning tar undan illusionerna från texten och då exponerar
textens egentliga mening, vad som göms under fasaden. 23

                                                
21 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 125.
22 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 162.
23 Alvesson & Sköldberg 1994, s. 163f.
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3. Litteraturgenomgång

Detta avsnitt av vår uppsats består av tre delar. Den första delen, Barnbibliotekens
historia, redogör för den kontext som vår undersökning befinner sig i. I de två följande
delarna presenteras sedan svaret på våra underfrågor som vi ställt oss i vår
problemformulering: ”Vilken syn på barn har funnits i samhället under 1900-talet?” och
”Vilka olika synsätt har funnits på barnboken under 1900-talet?”

3.1. Barnbibliotekens historia

Vi har valt att börja med att presentera de förutsättningar som fanns för barnen vid
sekelskiftet 1900 samt att därefter referera Valfrid Palmgrens bok Bibliotek och
folkuppfostran, då vi förstått att denna betytt mycket för folkbibliotekets utveckling i
Sverige.

Efter dessa avsnitt följer vår sammanställning av barnbibliotekens utveckling under
1900-talet, en sammanställning som tar sitt avstamp vid sekelskiftet 1900, då det enligt
Åke Åberg, fil dr och tidigare lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, är först vid denna
tid som tanken på barnbibliotek föds, ”alltså tanken att det är ett samhälleligt intresse
och ansvar att hjälpa barn till upplevelse och information genom böcker, och alla barn,
utan filantropiska eller ideologiska bisyften.”24

3.1.1. Olika bibliotek vid sekelskiftet 1900

Åke Åberg skriver i sin artikel Barnbibliotekens begynnelse, vilka förutsättningar att
låna som det fanns för barn vid denna tid. Sockenbibliotekens syfte, skriver Åberg, var
att förse allmogen med läsning efter skoltiden, för att på detta sätt hjälpa dem att bevara
sina skolkunskaper. Åberg påpekar att gränsen mellan sockenbibliotek och skolbibliotek
ofta var svår att dra. Detta skapade ett dilemma då sockenbiblioteket oftast var avsett för
de vuxna och då sågs barnen som ett problem.

Ofta var det dåligt med ungdomslitteratur, vilket kan ha berott på en puritansk
inköpspolitik, menar Åberg, då det på slutet av 1800-talet rådde olika meningar om ifall
exempelvis sagor skulle köpas in. Dock kunde man se, enligt Åberg, att det fanns en
tendens att sockenbiblioteken med tiden mjuknade i inställningen till romaner såtillvida
att man tog in okontroversiell underhållning, vilket gjorde att barnen kunde ta del av
Hugo, Dumas, Marryat, Cooper, Dickens m.fl. Att det kunde skilja sig åt mycket mellan
dessa sockenbibliotek ger Åberg ett exempel på i sin artikel. Åberg berättar om hur en
pojke ger sig av till grannsocknens bibliotek. Detta efter att han, utan klagan, har läst sig
igenom hemmabibliotekets böcker, där den enda barnboken var Onkel Toms stuga. I
grannsocknens bibliotek finner pojken ett stort urval av romaner, men också sagor.
Åberg påpekar att barnens brist på boklånande inte bara berodde på brist på böcker och
långa avstånd, utan ”Därtill kom den nimbus av vördnad, utstrålande från prästen och
läraren, som omgav biblioteket.”25

                                                
24 Åberg, Åke 1999, Barnbibliotekens begynnelse. s .2.
25 Åberg 1999, s. 3.
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I de större städerna motsvarades sockenbiblioteken av församlingsbibliotek. Dessa var
välbesökta av barnen, även om de var till för alla församlingsmedlemmar.
Flera av dessa bibliotek var stora och ett exempel på detta var Gustav Vasas
församlingsbibliotek i Stockholm, en framåtsträvande institution som redan vid denna
tid hade en utmärkt barnavdelning, med öppna hyllor, sagostunder och barnklubbar
skriver Åberg.26

Även om biblioteken på landsbygden var relativt klasslösa, rådde det enligt Åberg en
markant segregation i städernas bibliotek. De offentliga socken- och
församlingsbiblioteken var för de fattiga barnen. Barnen med rikare föräldrar fick
tillgång till sin litteratur genom hemmet, kamrater, bibliotek på läroverk, flickskolor
eller genom ett kommersiellt lånebibliotek.27

Folkrörelsebiblioteken startade då bönder och arbetare började kräva en annan sort av
bildning än den som överheten ansåg lämplig. De folkrörelser som Åberg tar upp i sin
artikel är nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen samt de religiösa väckelserörelserna.
Åberg fastslår att även om de var medvetna om betydelsen att fostra barnen i rörelsens
ideologi genom läsning, märks inte detta speciellt tydligt i deras biblioteksverksamhet.
Detta kan till viss del bero på, menar Åberg, att många av rörelserna var fattiga och då
måste de pengar som fanns läggas på de åldersgrupper som omedelbart skulle ta upp
kampen om makten i samhället. Man kan även tänka sig att det fanns ideologiska
hinder. För både väckelse- och nykterhetsrörelserna fanns det gott om barnlitteratur vars
innehåll passade, medan det för arbetarrörelsen knappt fanns något.28

Folkbildningsförbunden anordnade föreläsningar och drev propaganda för böcker. De
bedrev bokspridning med såkallade vandringsboklådor, i vilka det även förekom ett rikt
och välvalt bestånd av barnböcker. Åberg tar här upp den välkända berättelsen om hur
bondpojken Vilhelm Moberg i Algutsboda i Småland fick sig tillsänt en boklåda och att
pojken bestämde sig för att föra in de döda på kyrkogården i lånejournalen för att få en
bättre statistik.29

De kommersiella lånebiblioteken fanns tillgängliga för de mer välbärgade barnen.
Dessa bibliotek var dock inriktade mot de vuxna. Det fördes även en diskussion i finare
kretsar, vilken slog fast att läsning var en sysselsättning som var problematisk och
tvungen att både censureras och ransoneras för barnen, skriver Åberg.30

Skolan var vid tiden kring sekelskiftet 1900 strikt uppdelad i två linjer, läroverk
(flickskola) och folkskola. I läroverket och flickskolan hade en längre tid bedrivits
bredvidläsning, vilket gjorde att man i dessa skolor hade lärjungebibliotek med både
populär facklitteratur, samt modern och klassisk skönlitteratur. Undervisningen i
folkskolan var dock länge begränsad till kristendomskunskap samt övning i
läskunnighet. Vid sekelskiftet 1900 fanns dock bredvidläsning i form av Läsebok för
folkskolan samt läseböcker som Selma Lagerlöfs Nils Holgersson och Heidenstams
Svenskarna och deras hövdingar. Genom ett engagerat arbete från många lärare och
lärarinnor startades också ett stort antal skolbibliotek. Kärnan i många av dessa

                                                
26 Åberg 1999, s. 3f.
27 Åberg 1999, s. 4.
28 Åberg 1999, s. 4f.
29 Åberg 1999, s. 5.
30 Åberg 1999, s. 5.
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bibliotek var de böcker som utgavs i serien Barnbiblioteket Saga, där de drivande
krafterna i utgivningen var just lärare.31

3.1.2. Pionjären Valfrid Palmgren

1907 fick Valfrid Palmgren anslag från ecklesiastikdepartementet för att göra en
studieresa till USA och studera deras biblioteksförhållanden. Palmgrens reseberättelse
presenterades i form av boken Bibliotek och folkuppfostran, vilken bekostades av
departementet. Departementet lät köpa in en stor mängd av denna bok, som de fördelade
ut över landet, skriver Joacim Hansson, fil lic i biblioteks- och informationsvetenskap,
verksam vid Högskolan i Borås, i sin avhandling Om folkbibliotekens ideologiska
identitet.32

Den resa som Valfrid Palmgren gjorde hade tyngdpunkten lagd på seminarie-, skol- och
folkbibliotek, och under sin resa besökte hon flera städer och stater av varierande storlek
och karaktär. I boken Bibliotek och folkuppfostran redovisar Valfrid Palmgren mycket
noggrant sina studier av USA:s biblioteksförhållanden, både hur systemet är uppbyggt,
ideologin bakom verksamheten och vilka bibliotekets uppgifter var. Då våra
litteraturstudier visat att denna bok betytt mycket för biblioteksutvecklingen i Sverige,
har vi valt att i korthet referera denna bok här.

Huvudtanken bakom USA:s bibliotek var att biblioteken ses som en viktig del av
samhället och deras ställning bör jämställas med skolornas. Efter avslutad skolgång var
det till biblioteken man fick vända sig om han/hon ville söka reda på någon information
man behövde. Biblioteken skulle därför vara tillgängliga för alla oavsett ålder, kön och
så vidare. En syn, skriver Palmgren, som knappast förekom någonstans i Europa vid
denna tid.33 Palmgren påpekar också att det ses som viktigt att folket skulle känna att
biblioteken var deras och därför skulle de drivas av kommunerna själva. Det förekom
dock ofta att det donerades pengar till själva byggnaden eller en boksamling av personer
som ansåg att biblioteken hade en viktig plats i samhället.34

Själva byggnaden var ofta vacker och låg centralt i staden. Kommunen hade ofta
upplåtit en stor tomt till detta ändamål. Lokalerna var stora och ljusa. Inredningen var
smakfull och inbjudande. Möblerna var bekväma och placerade så att besökarna i lugn
och ro kunde sitta och läsa eller arbeta i biblioteket. De skulle vara avpassade för de
tänkta besökarna, därför kunde barnavdelningen ha möbler i flera olika storlekar.35

I många av de större biblioteken var referens-, vuxen-, och barnavdelningarna åtskilda
för att man inte skulle störa varandra, då de olika besökarna hade olika behov och barn
inte borde läsa vuxenlitteratur. I de mindre biblioteken var de av utrymmesskäl
placerade i ett gemensamt stort rum.36

                                                
31 Åberg 1999, s. 6.
32 Hansson, Joacim 1995. Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie. s. 104.
33 Palmgren, Valfrid 1909b, Bibliotek och folkuppfostran: Anteckningar från en studieresa till Amerikas
Förenta stater. s. 16.
34 Palmgren 1909b, s. 21f.
35 Palmgren 1909b, s. 33f.
36 Palmgren 1909b, s. 43.
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Barn var viktiga besökare. De skulle på ett tidigt stadium lära sig att använda biblioteket
för att bli förtrogna med det som vuxna. De var därför välkomna så fort de kunde ha
glädje av bilderböckerna. Barnavdelningen var lika inbjudande inredd som de andra
avdelningarna på biblioteket. Biblioteket lockade och skapade ett intresse för böcker
och läsning genom att anordna sagostunder och utställningar för barnen.37

Vidare skulle biblioteken ha så få regler som möjligt. Besökarna skulle vara tysta och
uppföra sig städat, det var det enda krav som ställdes på dem. Barnen fick alltså inte
springa omkring och leka. Bibliotekarierna kontrollerade också att besökarna, särskilt
barnen, var rena om händerna för att de inte skulle smutsa ner böckerna. Det hade också
generösa öppettider för att vara tillgängligt för allmänheten så mycket som möjligt.38

Innan man fick börja låna böcker var låntagaren tvungen att få ett lånekort. Det fick man
gratis. Det enda villkoret var att man bodde eller arbetade i staden. Efter detta hade man
möjlighet att låna de böcker man önskade. Man fick låna 2-3 böcker, varav endast en
fick vara skönlitterär. Lånetiden var två veckor. Lämnade man tillbaka dem för sent fick
man betala en liten summa i böter. Biblioteken skickade även ut kataloger över sitt
bokbestånd till sina låntagare. Dessa kataloger fanns också att hämta på biblioteket.39

För att ha en överblick över sitt bestånd och göra dem lätta att hitta för besökarna hade
biblioteken registrerat alla böcker i ett kortregister. Böckerna fanns där ordnade efter
författare, titel och ämnesinnehåll. 40 Nästan alla böcker var placerade i öppna hyllor.
Låntagarna kunde då själva gå omkring och titta i och välja bland böckerna. Tanken var
att genom att få titta bland böckerna på detta sätt kunde alla låntagare själva hitta något
som intresserade dem på ett annat sätt än när de fick begära fram det de ville ha. Det var
bara särskilt värdefulla böcker, böcker som var svåra att ersätta, som inte var uppställda
i dessa öppna hyllor.41

Referenslitteratur, som man inte fick låna hem, var en viktig del av bibliotekens
bestånd. Centralbiblioteken lade ned mycket tid på att ha ett så brett och
tillfredsställande bestånd som möjligt. Referenslitteraturen skulle alltid finnas
tillgängliga för besökarna för att de skulle kunna slå upp den information de behövde.42

Biblioteken skulle också ge service till skolorna för att skolorna skulle kunna erbjuda
sina elever god läsning. För att kunna göra detta plockade biblioteken ihop boklådor, ett
så kallat klassbibliotek, med böcker av lämplig svårighetsgrad. Dessa boklådor byttes ut
efter ett tag, ofta stannade klassbiblioteket i tre månader men kunde bytas ut oftare.
Klassläraren ansvarade för biblioteket och såg till att böckerna kom tillbaka. Skolan
hade ofta ett gemensamt bestånd av referenslitteratur. På detta vis hade skolorna med de
lägsta klasserna ordnat sitt bibliotek. De högre läroverken hade ofta ett eget bibliotek
med litteratur i de ämnen som eleverna på skolan studerade. De sköttes av en
bibliotekarie och var inredda på det viset att eleverna kunde sitta i biblioteket och
studera.43

                                                
37 Palmgren 1909b, s. 96ff.
38 Palmgren 1909b, s. 60ff.
39 Palmgren 1909b, s. 62ff.
40 Palmgren 1909b, s. 72ff.
41 Palmgren 1909b, s. 80ff.
42 Palmgren 1909b, s. 92ff.
43 Palmgren 1909b, s. 111ff.
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För det övergripande ansvaret att sköta biblioteken hade varje stat utsett en
bibliotekskommission. Denna skulle, förutom att ansvara för biblioteken, hjälpa till vid
grundandet av nya bibliotek. Vid behov kunde de också ge råd och stöd vid inköp av
nya böcker till mindre bibliotek.44 En annan viktig uppgift för bibliotekskommissionen
var att ordna utbildning för blivande bibliotekarier. Det fanns skolor med en ett- eller
tvåårig utbildning, på sammanlagt 10 platser i landet. Assistenterna har en utbildning på
ett par månader, men har i gengäld inte samma ansvar för skötseln av biblioteket.45

3.1.3. Barnbibliotekens start i början av 1900-talet

När Valfrid Palmgren nämns i litteraturen ges ofta intrycket att idéerna hon presenterade
i sin bok Bibliotek och folkuppfostran, var något alldeles nytt och inte alls hade förts
fram tidigare i Sverige. Att det inte var på detta vis skriver Åke Åberg om i
Folkbibliotek i tal och tankar, där han påpekar att Valfrid Palmgrens framstöt inte kom
oförberedd men den kan ha upplevts som en chock genom sin målmedvetenhet.46 Eller
som Joacim Hansson uttrycker det i Om folkbibliotekens ideologiska identitet, ”Valfrid
Palmgren kom inte med några nya idéer. Däremot kom hon i rätt tid och hennes
förmåga till insikt i och formulerande av de problem som de svenska folkbiblioteken
brottades med, gjorde att hon också kunde lösa många av dessa med hjälp av de
instrument son gjorts kända genom olika biblioteksföreträdares kontakter med de
engelska och amerikanska folkbiblioteken.”47 Vidare skriver Hansson om ytterligare en
orsak till hennes stora framgång, nämligen att ”Hon hade en förmåga att föra över
lösningar från deras politiska och kulturella kontext till de förhållanden som de svenska
folkbiblioteken hade att fungera i. På detta sätt fick hon många redan kända idéer att se
ut som nya.”48 Vidare uttrycker Hansson den framgång som Bibliotek och
folkuppfostran fick då han skriver att ”Boken väckte stort uppseende och blev upphov
till en ökad debatt om bibliotekens villkor.”49

De ideal som framgår i Bibliotek och folkuppfostran återkommer som riktlinjer i det
förslag som Valfrid Palmgren utarbetade inför 1912 års biblioteksförfattning, Förslag
angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas för främjandet av det
allmänna biblioteksväsendet.50

Detta förslag grundar Palmgren på en mycket noga utförd utredning, där hon jämför den
svenska bibliotekssituationen mot den i USA. Åke Åberg menar att ”Hennes utredning
är en milstolpe i utvecklingen av våra folkbibliotek.”51

Men hennes vision dämpas ner av hennes medsakkunniga, vilka var Knut Kjellberg,
folkbildningsförbundets ordförande, Lars Wåhlin, från Göteborgs
Stadsbibliotek/Dicksonska folkbiblioteket samt Oscar Olsson, IOGT:s och
                                                
44 Palmgren 1909b, s. 155ff.
45 Palmgren 1909b, s. 161ff.
46 Åberg, Åke 1982, Folkbibliotekens historia intill 1960-talet. Ingår i Folkbibliotek i tal och tankar: En
faktarapport från folkbiblioteksutredningen. s. 64.
47 Hansson 1995, s. 103.
48 Hansson 1995, s. 103-104.
49 Hansson 1998, s. 104.
50 Palmgren, Valfrid 1911, Förslag angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas för
främjandet av det allmänna biblioteksväsendet. passism.
51 Åberg 1982, s. 65.
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studiecirklarnas man, skriver Åke Åberg. Vad det slutliga förslaget innebar var att man
tryckte på vikten av koncentration inom biblioteksverksamheten, samtidigt som man
medgav statsbidrag även till studiecirkelbiblioteken. Detta kom att medföra att det
stadsfästes en tradition av dubbla bibliotekssystem, drivna av kommunen och av
folkrörelserna som skulle komma att bli utmärkande i femtio år framåt, skriver Åke
Åberg.52

Något som Åke Åberg inte skriver om, men som vi funnit när vi studerat Bibliotek och
folkuppfostran och Förslag angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas
för främjandet av det allmänna biblioteksväsende är att det i Palmgrens förslag återfinns
mycket av det som Palmgren skriver om i sin bok Biblioteket - en ljushärd, där hon
framhåller mycket tydligt bibliotekets roll när det gäller barnen. Detta återfinns inte alls
i den biblioteksförfattning som utgavs 1912. Dock kan vi konstatera att detta återfinns i
full skala i det barnbibliotek som Valfrid Palmgren startar i Stockholm 1911.

Detta barnbibliotek som Valfrid Palmgren startade med hjälp av kommunala anslag och
donationer, som ”Med sin höga standard i läge och inredning, sina öppna hyllor, sitt
genomtänkta bokbestånd, sin generösa vägledning genom bildad personal” visade i full
skala upp den nya bibliotekstypen, skriver Åke Åberg.53 Efter detta mönster växer det
fram barnbibliotek i Göteborg och Malmö. Författarna i handboken Passa upp, passa,
passa vidare…? konstaterar att det är på denna grund som barnbiblioteken byggs och
utan Palmgrens ”experimentbibliotek” skulle det troligen sett helt annorlunda ut.54

Samtidigt bör det poängteras att den likartade utveckling som skedde kan ha berott på
det faktum, som Kerstin Gamstorp skriver om i Att arbeta i Barnbibliotek, att flertalet
av de bibliotekarierna som arbetade på dessa barnbibliotek fått sin utbildning i Amerika
och då också överförde idéer därifrån.55

3.1.4. Fler barnbibliotek växer fram

Under de första årtiondena på 1900-talet fanns en tendens i storstäderna att avskilja
barnavdelningarnas från vuxenavdelningarna med annorlunda klassifikationssystem,
katalogiseringsregler, hårdare ordningsregler och böckerna granskades mer vid inköpen,
skriver Kerstin Gamstorp. Vidare skriver Gamstorp att barnavdelningarna utanför
storstäderna växte fram allt eftersom genom att bibliotekarien köpte en del barn- och
ungdomsböcker vilka placerades i avskilda hyllor som efterhand växte ut till ett helt
rum eller avdelning.56

Från slutet av 1920-talet började man bygga bibliotek. Tidigare hade man fått vara i
redan befintliga byggnader och en milstolpe för den svenska barnbibliotek historien,
skriver Åke Åberg, var öppnandet av Stockholms stadsbibliotek 1928. Det nya
biblioteket gav nya möjligheter för verksamheter, men höjde också
folkbiblioteksrörelsens status, menar Åberg, då denna byggnad var ”ett arkitektoniskt

                                                
52 Åberg 1982, s. 65.
53 Åberg 1982, s. 69.
54 Passa upp, passa, passa vidare…?:Handbok för barnbibliotek, 1982, s. 10.
55 Gamstorp, Kerstin 1968, Det dagliga arbetet. Ingår i Att arbeta i barnbibliotek: Tre uppsatser om
verksamhet bland barn och ungdomar. s. 7.
56 Gamstorp 1968, s. 7f.
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märkesverk, fyllt med konst.”57 Vidare beskriver Åberg hur bibliotekets barnavdelning
demonstrerade i hela sin inredning att endast det bästa var gott nog åt barnen. Kulmen
var avdelningens sagorum vars väggmålning föreställande John Blund var målad av en
av landets främsta konstnärer, Nils Von Dardel.58

Även om Valfrid Palmgren redan kort efter sin USA resa fick möjlighet att organisera
tre kurser i bibliotekskunskap,59 var det först 1926 som den första kursen, fyra månader
lång, hölls för heltidsbibliotekarier, skriver Åke Åberg.60 Åberg menar att
bibliotekarieyrket länge präglades av en viss amatörism och då i synnerhet
barnbibliotekarieyrket, vilket inte bara var en nackdel. För även om många saknade den
akademiska skolningen, hade de istället påfallande ofta den personliga lämpligheten för
detta hårda jobb, menar Åberg.61

Först med 1930 års biblioteksförfattning får folkbiblioteken status att vara offentliga
angelägenheter och behöver inte längre förlita sig på donationer och frivillig obetald
arbetskraft, vilket fick effekt när det gällde barnverksamheten och var en förutsättning
för barnbibliotekens fortsatta utbyggnad, menar författarna i Passa upp, passa, passa
vidare…?1935 fanns det 103 folkbibliotek, men endast 24 av dessa hade
barnavdelning.62

3.1.5. Efterkrigstiden

I mitten av 40-talet får svensk barnlitteratur ett genombrott och ett större intresse riktas
mot barnbibliotekets verksamhet som då i det ekonomiska uppsvinget efter andra
världskriget kan byggas ut, skriver författarna i Passa upp, passa, passa vidare…?.63

Påkostade och fantasifulla barnbiblioteksmiljöer ur den tradition, vars ursprung var
Stockholms Stadsbiblioteks barnavdelning, blommade upp vid denna tid. När det gäller
arkitektoniska lösningar var det på 40-50 talet vanligt med den så kallade fjärilsplanen,
vilket innebar tre parallella salar, med utlåningsrum för vuxna i mitten, läsesal på ena
sidan och barnavdelning på andra. Upplägget var att entrén och låneexpedition var
gemensam för alla, men att varje avdelning hade sin informationsdisk. Denna modell
kan ses som ett framsteg för barnbiblioteken, då den markerar att en sådan ska finnas
och detta med samma villkor som det övriga biblioteket, skriver Åberg.64

Bibliotekets uppgifter diskuteras flitigt vid denna tid, bland annat i den
folkbiblioteksutredning som gjordes 1944. Åberg skriver om detta i Folkbiblioteket i tal
och tankar och anger då olika perspektiv som togs upp i diskussionen. Bibliotekets
uppgifter varierar om man ser det från låntagarens, samhällets, eller statsmaktens
perspektiv. Mycket kortfattat kan resultatet av denna diskussion presenteras i följande
punkter.

                                                
57 Åberg 1999, s. 12.
58 Åberg 1999, s. 12.
59 Åberg 1999, s. 9.
60 Åberg, 1982, s. 67.
61 Åberg 1999. s.14.
62 Passa upp, passa, passa vidare…?, 1982, s.10
63 Passa upp, passa, passa vidare…?, 1982, s.12
64 Åberg 1999, s.13
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• Låntagaren ska lätt och kostnadsfritt kunna få hjälp att erhålla den litteratur som
han/hon behöver.

• Samhällets anser att folkbibliotekets uppgift är att medverka till kunniga och
dugliga medborgare, då detta är en förutsättning för demokratin.

• Statsmakten ser folkbiblioteken som en förutsättning för att medborgarna efter
avslutad skola ska kunna fortsätta att inhämta kunskap.65

1944 bildade barnbibliotekarierna en egen sektion inom Sveriges allmänna
biblioteksförening, skriver Åberg, detta trots deras ringa antal. 66 1953 fanns det bara 46
barnbibliotekarier i landet, skriver Kerstin Rydsjö i Barnspåret.67

En diskussion som startade i och med de stora barnkullarna från krigsåren och nu
började märkas i biblioteken, var frågan om tonårsavdelningar. Den fråga som
aktualiserades var varför många av de flitiga boklånarna försvann när de kom upp i
tonåren. Denna diskussion ledde inte till att vi fick några tonårsrum på biblioteken, men
däremot tillsattes tonårsbibliotekarier, vilka kunde sätta sig in i denna grupps problem
och behov samt att man från vuxenavdelningarnas håll fick en mer öppen och aktivare
roll mot denna grupp, skriver Åberg.68 I Folkbibliotek i tal och tankar tar dock Åberg
upp att man för dessa tonåringar bedrev mycket verksamhet på ungdomsgårdar. Sådan
verksamhet kom att höra till vad man kallat ”biblioteket utanför murarna”, en
verksamhet som tog ny fart efter kriget och ytterligare utvecklades när
kommunreformen 1952 möjliggjorde större insatser, då särskilt på landsbygden, skriver
Åberg.69

3.1.6. Omstruktureringar

Statsbidragen till biblioteken ändrades 1965 från att ha varit specialdestinerade till att
bli utvecklings- och punktinriktade, de var avsedda att utgöra en stimulans för
biblioteksarbetet, främst i landets mindre kommuner. Meningen var att bidragen skulle
vara hjälp till att skaffa utrustning eller stötta nya verksamheter. Tyvärr, konstaterar
författarna till Passa upp, passa, passa vidare…?, gick endast fem procent av de
punktbidrag som utdelades mellan åren 1965 till 1975 till olika barnprojekt. 70

1965 startas Svenska barnboksinstitutet vars uppgift vara att verka som ett informations-
och dokumentationscentrum för barn- och ungdomslitteratur samt fungera som en
förlängning av folkbibliotekens samlingar, även om institutionen i första hand ger
service till dem med forsknings- studie- eller yrkesmässigt intresse av barn- och
ungdomslitteratur, skriver Lena Törnqvist i Barnbokens väg. 71 Detta anser vi vara en
viktig händelse och som vi ser det, har det höjt statusen hos barnbiblioteken. Tyvärr har
vi inte funnit kommentarer om detta i litteraturen.

                                                
65 Åberg 1982, s. 71.
66 Åberg 1999, s. 14.
67 Rydsjö, Kerstin 1994, Barnspåret i backspegeln. Ingår i Barnspåret: Idébok för bibliotek, 1994, s.15
68 Åberg 1999, s. 13.
69 Åberg 1982, s. 79.
70 Passa upp, passa, passa vidare…?, 1982, s. 14.
71 Törnqvist, Lena 1987 Svenska barnboksinstitutet. Ingår i Barnbokens väg: Om barnlitteraturens villkor
och funktion i dagens Sverige. s. 81f.



21

Kerstin Gamstorp skriver i handboken Att arbeta i bibliotek som utkom 1968, att under
denna tid pågår en rationaliserings- och centraliseringsprocess som innebär att
familjebibliotek blir allt vanligare. Även inköp- och katalogiseringsavdelningar är
gemensamma för vuxen och barn, vilket ses som en positiv sak, då övergången från
barnavdelningen till vuxenavdelningen blir lättare då allt ligger gemensamt.72

Den attityd som gäller mot barnen i slutet av 60-talet är att ge kunden det kunden vill
ha, skriver författarna i Passa upp, passa, passa vidare…?. Tanken bakom denna attityd
är att man inte ska skrämma bort någon, då det viktiga är att de läser, inte vad de läser.
Detta innebär att man köper in böcker som inte ses som kvalitetslitteratur, exempelvis
Blyton, menar författarna.73

3.1.7. Barnverksamheten utvecklas

På 70-talet utvecklades barnverksamheten till en hörnsten i folkbiblioteket, men
fortfarande 1972 fanns det endast drygt 100 stycken barnbibliotekarier i landet, skriver
Kerstin Rydsjö i Barnspåret.74

Kulturen blev genom införandet av 1974 års kulturpolitik en gemensam angelägenhet
för hela landet. Genom att staten satte upp kulturpolitiska mål visade den sin
viljeinriktning och då dessa mål snabbt anammades på alla nivåer i samhället, kom de
att utgöra grunden för ett konkret reformarbete, står det i det utvärderingsavsnitt som
görs i regeringens proposition 1996/97:3 som presenteras i boken Kulturpolitik. De
kulturpolitiska målen sammanfattades i dessa åtta punkter:

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar
för att denna frihet skall kunna utnyttjas,

• kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt
mellan människor,

• kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet,
• kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom

kulturområdet,
• kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenhet

och behov,
• kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse,
• kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs,
• kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk-

och nationsgränserna.75

För barnbibliotekens del manifesterades detta ytterligare i det målsättningsarbete som
SAB:s specialgrupp, som var mycket drivande, genomförde 1975-76, skriver Kerstin
Rydsjö i Barnspåret.76 Detta arbete kan också ”ses som ett viljeuttryck för
barnbibliotekarierna att bli en samlad kraft inom barnkulturen”, skriver författarna till
handboken Passa upp, passa, passa vidare…? 77

                                                
72 Att arbeta i barnbibliotek, 1968, s. 8.
73 Passa upp, passa, passa vidare…?,1982 s. 12.
74 Rydsjö 1994, s. 15ff.
75 Regeringens proposition 1996/97:3. Kulturpolitik. s. 15.
76 Rydsjö 1994, s. 17.
77 Passa upp, passa, passa vidare…?, 1982, s. 13.
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Då vi funnit att detta (första) målsättningsdokument återkommer i litteraturen ända fram
till idag och då ofta i samband med diskussioner om barnbibliotekens uppgifter, har vi
beslutat att redovisa det här i sin helhet.

Barnbibliotekets mål är att nå ut till alla barn.
Barnbiblioteket ska medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö för alla barn.
Barnbiblioteket ska medverka till att skapa förutsättningar för en gynnsam språklig
utveckling.
Barnbiblioteket ska medverka till att skapa självständiga, kritiskt tänkande människor
med ett rikt fantasi- och känsloliv.
Barnbiblioteket ska medverka till att ge alla barn möjligheter att söka kunskap för att
förbättra sina egna och andras villkor.
Barnbibliotekets mediautbud bör syfta till att motverka kommersialismens negativa
verkningar och skapa ett alternativt utbud samt söka ändra efterfrågemönstret.
Barnbiblioteket ska kostnadsfritt ge alla barn tillgång till och information om böcker,
tidningar, tidskrifter, grammofonskivor/kassetter mm på respektive hemspråk.
Barnbiblioteket ska aktivt söka upp de barn som av fysiska, psykiska, språkliga eller
sociala skäl inte utnyttjar biblioteket.
För att förverkliga målsättningen att nå ut till alla barn måste biblioteket aktivt söka upp
och samarbeta med de institutioner, organisationer eller enskilda som arbetar med barn
och sprida information om böcker, läsning och bibliotek.
En förutsättning för att målsättningen ska kunna uppfyllas är att barnbibliotekets personal
fått adekvat utbildning samt att möjlighet till fortlöpande utbildning finns.78

Det mesta av verksamheten på 70-talet gick ut på att man försökte locka så många som
möjligt till biblioteken, skriver författarna till Passa upp, passa, passa vidare…?79

Svenska folkbibliotekarieförbundet bildar i slutet av 70-talet en särskild barnfackgrupp
genom vilka yrkesrollsfrågor och andra fackfrågor kunde kanaliseras, skriver författarna
i Passa upp, passa, passa vidare…?80

3.1.8. Biblioteket söker sig utåt

SAB:s specialgrupp för barn- och ungdomsverksamhet fortsatte sitt policyarbete under
80-talet. Viktiga samordnare och pådrivare blev länets barnbibliotekskonsulenter som
sedan slutet av 70-talet funnits i varje län och vars arbetsuppgifter nu under 80-talet
utvecklades till konsultativa uppgifter, skriver Kerstin Rydsjö i Barnspåret.81

Den stora utmaningen som biblioteken hade under denna tid var datorutvecklingen, då
varje bibliotek var tvunget att hitta sitt förhållningssätt och att fatta beslut om
datorbaserade kataloger, lånesystem samt informationsökning, menar Kerstin Rydsjö,
men påpekar också att barnbibliotekarierna sällan fanns med i diskussionerna och
endast undantagsvis fanns med i de datorgrupper, vilka fattade viktiga beslut om
framtiden. Det var även vid denna tid som kommunerna började med besparingar och
organisationsförändringar, vilket för folkbiblioteken innebar slutet på en lång
expansionsperiod, skriver Kerstin Rydsjö.82

                                                
78 Passa upp, passa, passa vidare…?, 1982, s. 17f.
79 Passa upp, passa, passa vidare…?, 1982, s. 9.
80 Passa upp, passa, passa vidare…?, 1982, s. 13.
81 Rydsjö 1994, s. 19.
82 Rydsjö 1994, s. 20.
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1980 genomförs den första fortbildningskursen för barnbibliotekarier (5p) vid
Bibliotekshögskolan i Borås och i bibliotekarieutbildningen utökades kurserna i
barnlitteratur och barn- och skolbiblioteksverksamhet till att under perioden 1987-93
omfatta minst 10 poäng, skriver Kerstin Rydsjö i Barnspåret.83

3.1.9. Besparingar

I början av 1990-talet fanns det mellan 400-500 barnbibliotekarier i landet, skriver
Kerstin Rydsjö i Barnspåret.84 Men det är nu som man börjar göra en rad
nedskärningar, konstaterar Siv Hågård i Statens kulturråds rapport Barnbokens ställning
– inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen. Bokanslagen skärs ner, öppettiderna
minskar, programverksamheten skärs ner osv, men mest oroväckande är att detta ofta
sker kortsiktigt och utan planmässighet och bland annat har barnverksamhet på många
håll drabbats av ogenomtänkta besparingar, skriver man i rapporten.85

Länsbibliotekens verksamhet ifrågasätts, och 1993 har tjänsterna försvunnit i flera län,
skriver Kerstin Rydsjö i Barnspåret86 Mera dystra siffror finner man i Barnbokens
ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen där man konstaterar att
1990 fanns det totalt 1447 biblioteksfilialer och 136 bokbussar, men 1994 hade
filialerna minskat med tio procent och bokbussarna med 14 procent.87

Folkbiblioteken är under 1990-talet inne i en förändringsprocess, vilket innebär att de
ska omformas till informationscentra, skriver Siv Hågård i Barnbokens ställning.
Folkbiblioteken har då varit tvungna till att använda sina snålt tilltagna resurser till
denna nödvändiga uppbyggnad av informationsteknologi och kompetensutveckling
inom området, vilket gjort att mycket av barnbibliotekariernas verksamhet legat nere.
Men det kan endast konstateras menar författaren i Barnbokens ställning, att det är
olyckligt att denna viktiga och nödvändiga utvecklingsprocess infallit under en tid då
kommunerna tvingats till hårdhänta besparingar.88

I regeringens proposition 1996/97.3 som presenteras i boken med titeln Kulturpolitik,
återges den justering som anses nödvändig på de kulturpolitiska målen som fastställdes
1974. Det tema som författarna framhåller som genomgående för hela denna proposition
är barns och ungas rätt till eget skapande och deltagande i kulturlivet. I dokumentet
poängteras att ”Det är av stor vikt att alla kulturinstitutioner och kulturverksamheter tar
denna rätt på allvar.” 89 Vidare står det i dokumentet att det är viktigt att se barn och
ungdom som enskilda individer och inte en enhetlig grupp. Det är viktigt att
vuxenvärlden respekterar att barn och unga skapar sin egen kultur och att ungdomar
redan skaffat sig kulturella preferenser, vilket innebär att de inte bara vill vara
konsumenter av kultur utan även producenter av kultur.
Ett av de prioriterade områdena i denna proposition är satsningar på litteratur och
läsande för barn och ungdomar, då språket är av stor betydelse. 90

                                                
83 Rydsjö 1994, s. 20.
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1996 kommer en bibliotekslag och i denna finns anvisningar gällande barn och
ungdomar i paragraf nio. ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”91

3.2. Synsätt på barn

Olika synsätt på barn har skiftat genom tidens gång och naturligtvis har det inte funnits
något synsätt som anammats av alla i samhället. De synsätt som vi valt att ta upp i detta
kapitel är de synsätt vilka vi uppfattat som centrala vid olika tidsperioder i det svenska
samhället. Barbro Holmdahl, utbildad sjuksköterska, psykolog och verksam som lärare
vid Vårdhögskolan i Uppsala där hon även blev hedersdoktor 1990, uttrycker det på
detta viset i Tusen år i det svenska barnets historia, ”Barnets identitet ändras genom
historien beroende på omvärldens betraktelsesätt”.92

Vi uppfattar att det är på uppfostrings- och pedagogikområdet som dessa synsätt varit
mest uttalade, och har därför valt att studera denna typ av litteratur. Vi anser att man
genom att studera denna litteratur bör kunna skapa sig en bild av vilket synsätt på barn
samhället har valt under 1900-talet. Vi har avsiktligt valt att referera mycket till Barbro
Holmdahl beroende på att den övriga litteratur vi studerade i ämnet inte tillförde något
ytterligare. De författare, förutom Holmdahl, som vi använder är Gunn Imsen samt
böckerna Barn i stan: Från sekelskifte till nittiotal vars redaktör är Helena M Henschen
och Förskola, skola, fritidshem av Ulla Wikare, Birgit Berge och Christina Watsi.

Vi har valt att presentera dessa olika modeller och teorier efter den kronologiska
ordning, som vi uppfattat i den studerade litteraturen.

3.2.1. Tiden före 1900

Hur man sett på barnen finns beskrivet i Barbro Holmdahls bok Tusen år i det svenska
barnets historia. När man tar del av Barbro Holmdahls text slås man av att barnens
livsvillkor ofta varit mycket svåra och att det funnits tider där barnuppfostran varit både
grym och oförstående när det gäller barnens behov. Desto längre bak i tiden ju
grymmare har barnets historia varit. Holmdahl tar i sin bok upp olika sätt att se på barn
och barndomen och beskriver en indelning av barnuppfostran som Lloyd de Mause,
psykohistoriker och psykoanalytiker, gör.

Kortfattat och mycket förenklat säger Mauses indelning att:
Barnet betraktas som själlöst från antiken fram till 300 efter Kristus.
Tiden från 300-talet fram till 1200-talet tillerkänns barnet en själ, men överges av
föräldrarna för att fostras av andra.
Från 1200-talet till 1600-talet präglas av att barnet bör kuvas och agas för att befrias
från ondskan.
Från 1700-talet och fram till 1800-talets mitt är en period då barn och barndom börjar
ses som en speciell period i människans liv.
                                                
91 SFS 1996:1596:
92 Holmdahl, Barbro 2000, Tusen år i det svenska barnets historia, s. 197.
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Detta får sin fortsättning i och med den socialisationsperioden som sker från 1800-talets
mitt till 1900-talets mitt, då barnagan alltmer försvinner och det börjar uppdagas andra
sätt att forma barnets vilja.93

Holmdahl betonar dock att De Mauses indelning är en generalisering som inte tar
hänsyn till sociala och ekonomiska fakta och den var godtagbar för ett par decennier
sedan, men att den idag är ifrågasatt.

Holmdahl tar upp ett antal exempel på att barnuppfostran ifrågasattes genom tidens
gång, men menar att Jean Jacques Rousseau(1712-1778) var den förste vars tankar kring
barnuppfostran fick stor genomslagskraft. Rousseau menade att barnet var född
ofördärvad och god. Uppfostran skulle anpassas efter barnets utveckling och borde ske
utan bestraffning, istället skulle barnets erfarenhet vara ledstjärnan. Barnet skulle få
insikt om det rätta genom att själv förstå det. Dessa tankar diskuterades i de högre
samhällsklasserna i Sverige, men Holmdahl poängterar att det är en helt annan sak om
dessa idéer trängde ner till lägre samhällsklasser.94

Dessa idéer stod då i motsats till det synsätt som rått sedan 1600-talet, då barnet skulle
kuvas. Holmdahl uttrycker den Lutherska uppfostringsläran med ”Gudfruktighet,
ärlighet, lydnad och arbetsamhet.”95 Holmdahl skriver att ”Målet med uppfostran var att
skapa gudfruktiga, arbetsamma, lydiga, tysta, sedliga och rättänkande barn. Genom
fruktan för Gud skulle barnen lära sig självkontroll. Medlet att nå detta var aga,
skrämselhistorier, hot och att lära sig sin katekes.”.96

Holmdahl ger en bild av hur utsatta de barn var som inte hade en familj som kunde ta
hand om dem. Den hjälp som fanns att få för dessa barn var baserad på välgörenhet och
fungerade inte alltid så bra.97 Bilden som Holmdahl åskådliggör att barnen på denna tid
från mitten av 1800-talet fram till sekelskiftet inte ansågs ha något större värde.
Emellertid ändrades detta då man i slutet av 1800-talet betonade alltmer samhällets plikt
gentemot dessa barn.98

3.2.2. Runt sekelskiftet 1900

Holmdahl skriver att ”Århundradet gick in med en intensiv debatt om problemet om
svältande, vanartade och sedligt försummade ungar och bristen på offentligt
kontrollerade institutioner för barn”.99 Arbetarrörelsen gjorde sin röst hörd och krävde
att det skulle bli ändringar i samhället. Sakta gick det från en auktoritär barnuppfostran
till en mer demokratisk, menar Holmdahl.100

År 1900 utgavs Ellen Keys bok Barnets århundrade, vilken blev väl mottagen. Kärnan i
Keys ideologi är tron på det goda barnet och dess rätt till sin barndom. Key menar att
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97 Holmdahl 2000, s. 80ff.
98 Holmdahl 2000, s. 104.
99 Holmdahl 2000, s. 131.
100 Holmdahl 2000, s. 132.
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barnet ska lämnas ifred och få möjlighet att utvecklas i sin egen takt, gärna genom att så
länge som möjligt undervisas av modern i hemmet.101

Den första barnavårdslagstiftningen kom 1902. Holmdahl menar att lagen var ”ett
embryo till en ny syn. Barn får inte vara skyddslösa”.102

Samtidigt gjorde sig röster från barnläkare hörda vid denna tid. Läkarna hade vid denna
tid stor auktoritet och var de nya vägvisarna när det gällde barnuppfostran, skriver
Holmdahl. Barnläkarna menade att det lilla barnet inte skulle få stå i centrum då det
kunde bli själviskt, inte heller skulle barnets alla behov tillfredsställas. Amning skulle
ske på bestämda tider och barnet skulle sedan lämnas ifred. Det var uppfostran som
skulle styra barnet och inte tvärtom.103

”Idealet blev de starka, fria, självkontrollerande barnen, uppfostrade utan klemighet och
vana och rustade att utstå livets kriser.”104

3.2.3. Behaviorismen och utvecklingspsykologi

På början av 1900-talet strävade man efter att få fram vetenskaplig psykologi och göra
den mätbar. En av dessa var behaviorismen, läran om det mänskliga beteendet, där man
var ute efter att identifiera generella lagbundenheter. John Watson hävdade att
människan är en produkt av inlärning och därför också formbar genom inlärning,
skriver Holmdahl. Watson menade att barn kan formas genom straff eller belöning för
att få ett önskat beteende.105 Behavoristerna ser den nyfödde som en ”tom tavla”, med
endast ett fåtal reflexer, vilket gör att allt som människan har av kunskaper och
erfarenheter är inlärt, skriver Gunn Imsen, professor i pedagogik vid Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitet i Trondheim, i Elevens Värld. Detta gör att det är en
optimistisk syn på uppfostran, då behavioristerna menar att alla kan lära sig allt med
hjälp av rätt påverkan och stimulering, det tar bara olika tid.106

Inom utvecklingspsykologin var Arnold Gesell och Charlotte Buhler stora namn. Vad
man gjorde var att kartlägga beteendet hos barn i olika åldrar och olika mognadsgrader.
Genom detta kunde vuxna få en uppfattning om vad barnet kunde förväntas kunna vid
en viss ålder.107 Författarna till Barn i stan, en antologi som presenterar artiklar
angående barnomsorgen/barntillsynen i Sverige från sekelskiftet 1900 till 1990-talet,
skriver att det som var farligt med detta synsätt var att det fastslogs en
”normalutveckling”. Denna utveckling utgjorde grunden för tester där barnets
intelligenskvot skulle visas. Gesell var en av de som utarbetade en testskala och han
menade att ”Genom att testa människor, det gällde både barn och vuxna, skulle man på
förhand kunna bestämma vilken utbildning vederbörande skulle få och vilken plats i
livet som vederbörandes intelligens och egenskaper lämpade sig för.”108
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Det riktigt stora namnet inom utvecklingspsykologin var dock Jean Piaget, som i sina
observationer studerade både vad barn sa och hur de utförde saker. Piaget menade att
det fanns en skillnad mellan barns egen uppfattning och hur vuxna uppfattade barn. Han
menade att barn var annorlunda än vuxna och att barn bygger upp sin kompetens genom
erfarenhet, skriver Holmdahl.109 Piaget menar att drivkraften i barnets intellektuella
utveckling styrs av en process som Piaget kallar jämviktprincipen, vilket innebär att om
barnet står inför något som det inte får att stämma med sin tidigare bild drivs barnet till
att utveckla sig och förstå det nya, då det återigen känner jämvikt.110

3.2.4.De första pedagogerna

På slutet av 1800-talet kom en ny uppfostringsmetod från Tyskland: Det var Friedrich
Fröbel som var upphovsmannen. Holmdahl skriver att Fröbel inte trodde på aga som
straff utan menade att ”Barnet är en planta som behöver näring, ljus och skötsel. Barnet
ska inte tuktas viljestark, det ska omvårdas så det själv kan växa sig stark. Ogräset, det
vill säga omoralen skall rensas bort. Med lekens hjälp skall framtidens människa
formas”.111 Kortfattat är arbetsgången i denna pedagogik sådan att man först gör något
praktiskt exempelvis ett studiebesök, för att sedan återgå till förskolan för efterbildning
och framställning av egna arbeten. Även om dessa egna arbeten till viss del är styrda av
personalen, så läggs tonvikten på att barnen ska utföra sina arbeten självständigt. Denna
pedagogik anammades dock mest av borgerligheten, då det fortfarande ansågs viktigt
med uppfostran av arbetarbarnen, skriver Holmdahl.112

Ytterligare pedagogiska inriktningar som kom vid seklets början var
Montessoripedagogiken, utvecklad av Italiens första kvinnliga läkare, Maria
Montessori. Montessori ansåg att barnet skulle ha en tillrättalagd miljö, för att på detta
vis inte behöva ta hjälp av vuxna. Vidare skulle barnen ha så stor frihet som möjligt, för
att själva kunna komma fram till lösningar samt att barnet skulle sinnestränas, då hennes
tanke var att barnet genom att använda alla sina sinnen skulle utveckla intellektet,
skriver Holmdahl.113

Även Waldorfpedagogiken som bygger sin pedagogik på konstnärlig verksamhet,
erytmik, fri lek och fantasi, kom till Sverige vid denna tid. Denna pedagogik ser
skaparlust som något viktigt, vilket måste stödjas hos barnet. Holmdahl skriver att
utformningen av denna pedagogiks arbetssätt strävar efter en helhetssyn på människan,
för att därefter se delarna.114

3.2.5. Politiska rörelser

Barnuppfostran kom även att påverkas av politiken. Redan 1889 tog Socialdemokratiska
arbetarpartiet upp detta på sin kongress, men någon riktig framgång blev det inte,
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skriver Holmdahl.115 Det gick ända fram till 1935 då Alva Myrdal kom ut med sin bok
Stadsbarn. Myrdals vision var ”Storbarnkammaren”, vilket var en form av barnomsorg
som var öppen för alla barn. Myrdal ansåg att barnuppfostran var en offentlig
angelägenhet och genom att denna institution skulle den ”Goda fostran” förmedlas och
då också påverka föräldrarna.
Hennes ledstjärna skriver Holmdahl var ”uppmuntran istället för straff, betoning av
regelbundna vanor, bestämda regler och anpassning till kollektivet”.116

3.2.6. Barnet ställs mer i centrum
John Dewey hade med stor framgång fört fram sin undervisningsmetodik i USA och
1936 kom hans bok Människans natur och handlingsliv ut i Sverige.117 Dewey utgick
ifrån att alla barn hade fyra instinkter, vilka var nyfikenhet, lust att kommunicera, viljan
att skapa saker samt att vilja uttrycka sig konstnärligt. Dessa behov skulle skolan
tillfredställa genom att låta barnen lära sig genom att handla, utföra och praktiskt
tillverka saker, ”learning by doing”. Tyngdpunkten hos denna pedagogik skriver
Holmdahl, ligger inte på utlärandet utan på inlärandet, då grundtanken är att eleven själv
måste söka kunskap för att kunna lära sig något.118

Detta var en av de pedagogikinriktningar som gjorde att barnet kom att stå mer och mer
i centrum från 30-talet och framåt. Kyrkans makt över skolan försvann allt mer då
skolan överfördes från kyrklig till borgerlig kommun 1956. Kriget hade med sina
fascistiska rörelser skapat en rädsla för auktoritärt formade lydnadsmänniskor och 1958
förbjöds även aga i skolan.119

Orsaker till barns beteende söktes inom psykologin och barnets beteenden skulle
bemötas med kärlek och förståelse. Olydnad och självhävdelse sågs inte längre som
sjukligt utan började accepteras alltmer. Det lades en betoning på vikten av att barn
kände grundtrygghet, blev sedda och att de skulle känna sig värdefulla. Det nya idealet,
skriver Holmdahl, var det sociala och samarbetsvilliga barnet som var
relationskompetent.120

Under denna tid byggs barnomsorgen ut och det anses inte längre fult att ha barnen där.
Barnsynen i barnomsorgen kom att ändras från att ha varit ett noga styrt synsätt med
Fröbelspedagogiken i spetsen, till ett synsätt som utgick från barnen.121

Den österrikiska pedagogen Elsa Köhler utvecklade denna pedagogik då hon motsatte
sig arbetssättet i Fröbels pedagogik, och istället ansåg att initiativet skulle vara hos
barnen. Exempelvis skulle barnet efter ett studiebesök bearbeta de känslor och
kunskaper som de själva upplevt. Detta synsätt kom att bli en brygga mellan
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Fröbelspedagogiken och pedagogik inspirerad av utvecklingspsykologin, skriver
Holmdahl.122

Burrhus Frederic Skinner en amerikansk experimentalpsykolog utvecklade sin egen
variant av behaviorismen, kallad operant eller instrumentell betingning. Det centrala i
hans teori är att ett beteende förstärks om det genom yttre stimulering eller manipulation
från omgivningens sida "belönas". Vad en belöning består av är olika, det viktiga är att
det uppfattas som en belöning av barnet.123

Ytterligare en framstående inlärningsteoretiker, David Premack, vars princip är känd
som ”mormors lag”, uttryckte belöningsprincipen så här ”Du kan få en individ att göra
det som han inte vill göra om han bara får göra något som är trevligt efteråt”.124

Det gjordes en barnstugeutredning som presenterade sitt resultat 1972, vilket presenterar
en metodik som om var grundad på dialog mellan den vuxne och barnet.
Dialogpedagogikmodellen utgår från att det mellan barn och vuxen försiggår en
kontinuerlig dialog, både på ett yttre och på ett inre plan, vilket förutsätter ett
ömsesidigt tagande och givande i fråga om upplevelser, kunskaper och känslor. Tanken
bakom denna pedagogik är att barnet själv ska arbeta sig fram till de normer och
värderingar som de uppfattar som de rätta att leva efter. Genom denna metod
presenteras inte ett ”rätt” sätt att tänka utan barnet lär sig att tänka kritiskt. Holmdahl tar
i sin text upp svårigheterna med denna metod, då det av personalen ofta uppfattades
som svårt att vara en demokratisk gränssättare och respektera barnens val. Faran var att
det blev en ”låt gå-mentalitet”. Då vissa regler var nödvändiga för att kaos inte skulle
uppstå valde personalen att stödja dessa på solidaritet, kamratlighet och rättvisa.125

Den uppfostringsteori som sammankopplas med den såkallade fria uppfostran tar
författarna Ulla Wikare, Birgit Berge och Christina Watsi upp i sin bok Förskola, skola,
fritidshem. Författarna menar att denna syn har sin grund i den mognadsteori som
Gesell utarbetat, vilket innebär att barnet utvecklas på ett arvsbestämt sätt som
omgivningen inte nämnvärt kan påverka. Även om den vuxnes roll i denna
uppfostringsmetod blir mer passiv, är rollen ändå att på olika sätt stödja barnet så att det
kan utvecklas i sin egen takt.

Den frihet som Gesell menade var att barnen skulle få växa upp till fria människor, utan
att bli hämmade och fyllda med komplex. Misstolkningar av denna metod ledde tyvärr
till att barnen ofta fritt fick göra som de ville, då de vuxna inte vågade ingripa av rädsla
för att framkalla komplex och hämningar hos barnen. Den yttersta konsekvensen av
detta menar författarna var att det blev en ”låt gå-uppfostran” där det istället blev frihet
från fostran.126

”Självupptagenhet, individualism, privatisering, materiell njutning och odlandet av egna
känslor - det är ett koncentrat av borgerlig uppfostringsideologi i dagens samhälle”127

skriver Gunn Imsen i sin bok Elevens värld utgiven 1998. Den kollektiva fostran som
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funnits tidigare ses nu som ett hot mot den individuella egenarten, vilket gör att den
privatiserande och isolerande uppfostran i hemmet blivit viktigare, menar Gunn
Imsen.128Blicken vänds inåt oss själva och självmedvetenhet, självtillit, självständighet
och positiv självuppfattning ses som viktiga drag i den enskildes personlighet.129

3.2.7. Sammanställning av olika synsätt på barn

Vår litteraturgenomgång har visat att det förekommit följande synsätt på barn
under 1900-talet.

• Barnet ska lära sig lyda, genom att göra som den vuxne vill. Det åstadkoms genom
att barnet kuvas genom hot och aga.

• Barnet ska lära sig genom sin egen erfarenhet.
• Barnet är född god och ska lämnas ifred för att utvecklas i sin egen takt hemma i

moderns vård.
• Barnet får inte stå i centrum utan ska från början lära sig självkontroll.
• Barnet är en produkt av inlärning och genom straff eller belöning kan barnet formas

till ett önskat beteende.
• Barnet bygger upp sin kompetens genom sin egen erfarenhet.
• Barnet genomgår en mängd olika mognadsfaser, vilket sker när barnet är redo för

detta, dock finns det en ”normal” utveckling.
• Barnet är en planta som ska skötas om.
• Barnet lär sig genom lek.
• Barnet bör använda alla sina sinnen för att utvecklas.
• Barnet bör få utveckla sin skaparlust.
• Barnet bör uppmuntras istället för straffas, lära sig regelbundna vanor och anpassas

till kollektivet.
• Barnet har fyra insikter, nyfikenhet, skaparlust, lust att kommunicera och att

uttrycka sig konstnärligt. Barnet lär sig genom att göra saker. (Learning by doing)
• Initiativet till att lära sig måste komma från barnet.
• Barnets beteende förstärks genom att det får belöning.
• Barnet kan genom kontinuerlig dialog med den vuxne själv arbeta sig fram till

normer och värderingar.
• Barnet ska uppmuntras till att bli en individ och att lära ”känna” sig själv.

3.3. Barnbokssynen i Sverige

Idag har alla bibliotek en egen avdelning för barn och ungdomslitteratur. Det ges också
ut en mängd litteratur för denna åldersgrupp. Det har aldrig getts ut så mycket litteratur i
denna kategori som nu, konstaterar författaren Torgny Karnstedt i Som fisken i
vattnet.130 Böckerna är av olika typer, sagor, bilderböcker, faktaböcker i varierande
ämne. Alla kan nog hitta någon bok som kan intressera honom eller henne. Frågar man
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dagens barn hur en bra bok ska vara kommer svaret genast: Den ska vara rolig och
spännande, kan vi läsa i Lena Kårelands bok Möte med barnboken131 Men hur har det
sett ut i det förgångna? Vad har barnen haft tillgång till för litteratur? Eller egentligen,
vad har ansetts vara lämpligt för barn att läsa under 1900-talet?

3.3.1. En historisk bakgrund

Ingrid Nettervik, fil dr och barnlitteraturforskare, skriver I barnboken värld att det har
rått delade meningar om hur barnboken ska se ut. För länge sedan, under medeltiden
och strax därefter var det inte vanligt att folk i allmänhet var läskunniga, utan läsningen
var förbehållet adeln och de högre och välbärgade stånden. De var de som hade råd med
skolutbildning och hade råd att skaffa böcker. Läsningen var också till för att skaffa
kunskaper, därför var det vanligare att pojkar lärde sig läsa än att flickor gjorde det.132

På 16–1700-talet var de första böcker som barnen kom i kontakt med bibeln, katekesen
och psalmboken, som fanns så tidigt som strax efter att tryckkonsten uppfunnits och
böcker därför lättare kunde spridas bland folket. Det fanns också berättelser om helgon
och berättelser ur Bibeln som ansågs lämpligt för barn att läsa. Läsningen skulle alltså
ge barnen goda moraliska förebilder och seder som byggde på kyrkans normer. Genom
att lära barnen god moral genom litteraturen så fostrade man goda och välanpassade
samhällsmedborgare. Litteraturen hade på denna tiden en stark uppfostrande uppgift.133

Lena Kåreland, fil dr i barnlitteratur och som undervisar vid Uppsala universitet, skriver
i sin bok, Möte med barnboken, att det under hela 1600-talet gavs det bara ut 40 böcker
för barn. Alla dessa böcker hade en i huvudsak religiös prägel.134

Fabler ansågs vara en annan lämplig läsning för barn. Enligt traditionen anses
härstamma från den grekiska slaven Aisopos. Fabeln handlar oftast om djur med
mänskliga egenskaper och utmynnar i en nyttig visdom. På detta vis höll man fast vid
den fostrande funktion som ansågs så viktig och som barnlitteraturen hade tagit på sig.
Några företrädare för fabelns lämplighet var filosofen John Locke och den
framgångsrika teologen Martin Luther. Luther översatte och utgav några av Aisopos
fabler. En annan fabeldiktare var Jean de la Fontaine.135 Den kristna fostran kom här lite
i bakgrunden men man ville fortfarande ge barnen de rätta kunskaperna och lära dem att
använda sitt förnuft, skriver Lena Kåreland.136

Alla delade dock inte denna uppfattning om att fabler var lämplig läsning. Lars
Furuland och Mary Ørvig, barnlitteraturforskare, skriver att Jean – Jacques Rousseau
(1712-1778) inte ansåg fablerna som någon lämplig läsning då allting i barnets
uppfostran måste ha sin grund i konkret verklighet och vara anpassad till barnets ålder.
Han menade därför att fablerna inte var anpassade till barnet och att det därför inte
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kunde förstå och ta till sig innebörden i fablerna då de inte kan ha idéer om de budskap
som dessa förmedlar.137

Johann Amos Comenius ansåg på 1600 - talet att det också skulle vara nöje med
läsningen. Han menade att man bäst lärde sig om man förenade nytta med nöje. Man
kunde använda anpassad vuxenlitteratur då de förmedlar nyttig kunskap och borde
tilltala barnens fantasi. Detta var barnbokens egentliga genombrott enligt Nettervik.138

Även om denna typ av litteratur har meningarna gått isär. I sin bok Sekelskiftets
barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga skriver Göte Klingberg, att Kühner och Wolgast,
två tyska lärare, menade att man kunde bearbeta vuxenlitteratur. Detta måste dock göras
med försiktighet och omsorg för att den inte skulle tappa i värde. Liknande åsikter
framfördes av Gurli Linder och Ellen Key i Sverige vid sekelskiftet.139 I Furulands och
Ørvigs bok kan man läsa att det inte var alla som tyckte att anpassad vuxenlitteratur var
bra läsning, bland annat skriver professorn i nordisk litteratur Sven Møller Kristensen
att han anser att denna förkortade och anpassade litteratur ger ett avskalat och tamt
intryck och inte ger någon läsglädje.140

Tidigare hade man inte heller intresserat sig för rim och ramsor. Under romantiken
började man inse att poesi för barn hade ett visst värde och började nedteckna och ge ut
även poesi. Poesin visade upp en större barnslig äkthet än de versifierade fabler och
moraliserande dikter man hade låtit barnen läsa tidigare.141

I England utkom Old mother Hubbard 1805 som ansågs utgöra en vändpunkt i
barnbokens historia då den enbart var roande och inte alls uppfostrande eller
moraliserande.142 Detta att läsa enbart för nöjes skull hade ansetts fult och man menade
att nöjesläsning till och med kunde vara skadligt för ögonen. Läsa skulle man göra för
att få kunskap om något man behövde lära sig, t.ex. inom jordbruket eller så var det i
uppfostrande syfte man läste.143

I slutet av 1700- talet kom det nya strömningar som en liten kritik mot det förnufts- och
nyttotänkande, som hade rått inom barnlitteraturen. Nettervik skriver att man nu lade
stor vikt vid fantasi och känsla. Man sökte sig bort från verkligheten till drömmarnas
värld. Det man letade efter var svaret på livets gåtor. De muntligt berättade sagorna
ansågs representera en del av folksjälen. Barnet ansågs stå naturen nära genom sin
oskuldfullhet och renhet därför menade man att både folksagan och barnet
representerade det enkla och ursprungliga och sagorna började därför nedtecknas och
anses som lämplig läsning för barnen. Sagorna, liksom fablerna, hade från början inte
skrivits för barn. De mest kända sagosamlingarna är Tusen och en natt, Gåsmors sagor
och Bröderna Grimms sagor144

                                                
137 Furuland, Lars 1986. Ord och bilder för barn II: Utblick över barn- och ungdomslitteraturen: Debatt
och analys. s. 44.
138 Nettervik 2002, s. 20ff.
139 Klingberg, Göte 1966. Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga. s. passism.
140 Sven Møller Kristensen 1974. Bedömning av barnböcker. Ingår i Ord och bilder II: Utblick över barn-
och ungdomslitteraturen. 1986 s. 103.
141 Nettervik 2002, s. 51.
142 Nettervik 2002, s. 53.
143 Nettervik 2002, s. 15.
144 Nettervik 2002, s. 27.



33

I Skandinavien blev Bröderna Grimms sagor snabbt översatta och populära. Det var
biskop Henrik Reuterdahl som översatte 24 stycken av dem i en samlad Julläsning för
barn 1837och 1838. Den första sagan var Askungen. Bröderna Grimms sagor användes
också av Barnbiblioteket Saga, vars titel hänsyftar på våra förfäders vishetsgudinna.145

Barnbiblioteket Saga startades av folkskollärare som menade att alla, oavsett
klasstillhörighet, hade rätt att få tillgång till bra och god litteratur för en billig
penning.146

Inte heller sagan fick stå oemotsagd, skriver Lena Kåreland. I början av 1800-talet fanns
det röster som menade att sagoläsning inte passade för arbetarklassens barn. Man skulle
akta sig för att väcka drömmar och längtan hos dem som aldrig kunde förverkligas.
Detta skulle göra dem missnöjda med de villkor de levde under.147

Förutom sagan kan man också se en annan typ av litteratur, den realistiska litteraturen.
Den behöver inte spegla verkligheten utan bara ge en illusion av verkligheten. Till sagan
kan man räkna de fantastiska berättelserna, science fiction och vissa typer av
djurberättelser. Till de realistiska berättelserna räknas den historiska romanen,
äventyrsberättelserna och familjeskildringarna148

Man kunde också se en uppdelning av barnlitteraturen i pojk- och flickböcker i mitten
och slutet av 1800-talet. De äventyrs- och spänningsfyllda böckerna som riktade sig till
pojkar fick sin motvikt i de sentimentala och religiöst präglade böcker som riktade sig
till flickor.149 I Klingbergs bok kan man också läsa att denna uppdelning ifrågasätts.
Även om pojkar och flickor har lite olika intressen så menar Wolgast att man inte ska
skriva särskilda böcker för pojkar och flickor. Ska ungdomens litterära smak utvecklas
så är denna åtskillnad ett otyg.150 Detta menade också Gurli Linder.151

3.3.2. 1900-1945 Emot nöjesläsning

I Klingbergs bok Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga kan man läsa att
Wolgast, uttalar sig om att barnlitteraturen alltid måste vara ett uppfostringsmedel.
Boken ska uppfostra till njutning och därför måste det vara den äkta varan som barnen
får läsa. Hit räknar han några klassiker och äkta folkdiktning som inte är skriven direkt
för barn.152. Svenskan Gurli Linder menar 1902, enligt Klingberg, att ungdomars
läsning inte är till för att fördriva överflödig tid utan barnlitteraturen är ett viktigt
bildningsmedel och nämner även hon klassikerna och fabler som lämplig läsning153

I Klingbergs bok kan man också läsa att det också rådde en diskussion om barns läsning
som gick ut på att det inte var bra att barn läste för mycket. Denna debatt hade startas på
1870-talet av Julius Humble, en lektor vid högre lärarinneseminariet, efter att han läst
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ett par debattinlägg från en tysk skolledare, Carl Kühner, om det han kallade läsraseriet.
Han menade att man måste läsa det man läser med uthållighet och besinning det vill
säga att man hela tiden måste reflektera över det man läser. Därför måste man begränsa
antalet böcker men i gengäld återkomma till dem och läsa om dem. Han menade också
att läsningen inte fick ta tid från skolarbetet, leken och praktiskt arbete. Barnens läsning
måste därför begränsas till fabler, den äkta folksagan och klassikerna som bearbetats för
att passa för barn. Läsning för enbart nöjes skull var därför något man skulle beivra.
Han tyckte också att de alltför tidigt läsande barnens litteratur skulle begränsas, då det
var svårast att hitta lämplig litteratur till de minsta barnen. För de äldre barnen fanns det
dock dramer och romaner i nyare klassisk litteratur som kunde anses lämplig för dem att
läsa.154 Dessa åsikter delades i Sverige i början av 1900-talet av Gurli Linder, som 1902
skriver att ungdomens nöjesläsning inte är till för att fördriva överflödig tid. Hon är här
tolkad av Fridtjuv Berg i Klingbergs bok. Berg var pedagog och satt också med i
styrelsen för barnbiblioteket Saga.155

Gunila Ambjörnsson menar att barnboken alltid har varit samhällsbevarande då de
speglar de värderingar som Sverige är bärare av. Hon menar att det varit ett vapen för
den härskande klassens värderingar. Det var de som hade råd att köpa böckerna. Laura
Fitinghof säger redan i sitt förord till Barnen från Frostmofjället att ”barnlitteraturen
tycks avsedd endast för de bildade klassernas barn.”156

3.3.3. Efter Andra Världskriget.

1945 anses som en brytpunkt för den svenska barnboken. Barnboksutgivningen ökar.
Förlagen startade pristävlingar för att försöka öka statusen på barnlitteraturen.
Enhetskolans införande och högkonjunkturen på 1960-talet gjorde att skolan köpte
barn- och ungdomslitteratur i allt högre utsträckning. Det blev lite mer lukrativt att
skriva böcker för barn.157 Ingrid Andersson menar 1949 i Mählqvists bok att det börjar
råda ett ökat intresse bland föräldrar och bokförlag för barnboken som en egen
konstart.158

Några av de författare som nu räknas som de främsta inom den moderna svenska
barnlitteraturen debuterade efter andra världskriget. En av dem var Astrid Lindgren som
gav ut Pippi Långstrump. Andra författare som debuterat strax efter andra världskriget
är Maria Gripe, Tove Jansson, Lennart Hellsing och Åke Holmberg.159

Wahlströms började ge ut sina böcker med de gröna och röda ryggarna, Kitty- och
Bigglesböckerna till exempel, som en fortsättning på den uppdelning av pojk- och
flickböcker som började ges ut på 1800-talet. Det skulle vara hästar för flickor och
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äventyr för pojkar. Böckerna klassades som triviallitteratur, då de massproducerades.
De blev snabbt populär läsning bland barn och ungdomar.160

Många av de böcker som kom ut bröt också mot tidigare trender inom barnlitteraturen
genom att skriva om ämnen på ett helt nytt sätt. Sagorna, menade Sven Wernström, dög
inte till att göra barnen medvetna om förhållanden i övriga världen, Det kom därför ut
en mängd samtidsorienterade barnböcker som till exempel hade skilsmässo-, dagis-,
höghus-, och invandrarbarn som huvudpersoner. Böckerna skrevs också med ett större
socialt engagemang där allt inte skildras i rosenrött. Det kan bero på att man skulle
skildra familjeliv och vardagsrealism. Exempel på detta är Kulla-Gulla och Barbro
Lindgrens böcker i dagboksform. Humorn var också ett bra verktyg att ta in bakom
allvaret i böckerna och den användes i flera, bland annat Ture Sventon och böckerna om
Tsatsiki.161

Stefan Mählqvist refererar i Barnboken i brännpunkten till det Margareta Strömstedt
säger i en artikel från 1963 ”Den stora massan av halvbra författare vågar inte sätta sig
upp mot den rådande smaken. Vi behöver ett rikare, ett bredare urval. Det får inte bli en
alltför stor och ständig skillnad mellan böckernas värld och den värld som möter de
flesta barn… Det är snarast den skillnaden som kan hota tryggheten.”162 Detta skriver
hon som svar på Lennart Hellsings inlägg från 1963 där han säger ”Jag tror inte på den
vänliga litteraturen som undviker svåra saker och onda ting kan skapa någon trygghet i
längden. Det går inte att bygga en mur kring barnen och låtsas att ingen fara fanns. Det
obekanta är det som är mest skrämmande – och för barn är mycket obekant. Vetande
och kunnande är den enda vägen att skapa trygghet.”.163 Rimsten – Nilsson skriver att
barnboken behövs för att barnen behöver litteratur på ett språk som de begriper.
Barnlitteraturen kan inte utan vidare ersättas med vuxenlitteratur.164

Lennart Hellsing formulerade 1963 de kriterier han tyckte kan ställa på en bra barnbok.
Dessa kriterier är:

• Att den intresserar barn
• Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer
• Att om den berör estetiska frågor, har en ”moral” eller tendens som vi rimligen kan

acceptera. Utöver detta kan inga direkta krav ställas.165

Det viktiga har hela tiden varit att man velat ge barnen en god litteratur att läsa, men vad
god litteratur är har man haft delade meningar om. Edith Unnerstad gör upp en lista på
vad hon tycker utmärker den idealiska barnboken. Hon menar att den ska kunna läsas
med behållning av både barn och vuxna, stimulera fantasin, ha humor, miljöerna riktiga,
personerna rejält individualiserade och psykologiskt trovärdiga.166 Rimsten-Nilsson
vänder på detta i sin bok och tar upp vad som i olika debatter har menats med dåliga
barnböcker. Hon säger att det skall vara när böckerna uttrycker en hierarkisk eller
rasistisk människosyn och en statisk samhällssyn där t.ex. orsaken till brottsligheten och
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andra missförhållanden aldrig analyseras. De är också dåliga när de falskt idylliserar
människors liv och felaktigt slätar ut skillnader i stället för att realistiskt berätta om
dem. Böckerna är dåliga och kanske till och med farliga om de verkar förslöande och
passiviserande i stället för att stimulera till skapande aktivitet, till ansvarskännande och
till deltagande i det gemensamma livet i samhället.167

Kåreland skriver i Möte med barnboken att Sven Wernström i slutet av 1970-talet
menade att fantasin bör stimuleras i en god barnbok. Fantasin kan vara ett hjälpmedel
för att kunna föreställa sig det som inte är och ett sätt att frigöra tanken från de invanda
begreppen. Fantasi och realism behöver inte utesluta vararandra men fantasin måste
dock kontrolleras av förnuftet, gör den inte det kan den leda käpprätt mot övertro och
vidskepelse, menar Wernström vidare.168

3.3.4. Debatten

Kåreland skriver att i början av detta sekel gällde debatten den s.k. Nick Carter-
litteraturen. Termen syftar på den billiga litteratur om den amerikanska detektiven Nick
Carter som lanserades 1903. Debatten tog sin början på 1920-30- talen. Debatten om
denna trivial- eller smutslitteratur, som man sa då, vände sig särskilt mot indianböcker
om Buffalo Bill, som man ansåg för brutala och innehålla för mycket våld. På 1950-
talet övergick man till att ifrågasätta de tecknade seriernas inverkan på barn läsning.
Debatten vände sig främst mot våldsserierna.169

Gunila Ambjörnsson skriver i sin bok Skräpkultur åt barnen från 1968 att man sällan
har lagt några litterära aspekter på barnboken. Det man lagt vikt vid är det pedagogiska
och moraliserande.170 Hon skriver vidare att barnbokskritiken har varit förvisad till
familjesidorna och att litterära/kulturella tidskrifter bara gör pliktskyldiga insatser på
området.171 Mählqvist sammanfattar hennes synpunkter och skriver att barnlitteraturen
utestänger barnen från verkligheten samtidigt som den verkar låst inom bestämda
genregränser men att hon vill att barnlitteraturen ska söka nya vägar och utplåna
gränserna till vuxenlitteraturen.172

På 1970-talet debatterades om huruvida biblioteken skulle tillhandahålla triviallitteratur
i form av långserieböcker typ Kitty-böcker och Enid Blytons mysterieböcker. Det man
vände sig emot var de värderingar och attityder man förmedlar i dessa typer av böcker.
Kritikerna menade också att teman och motiv i barnlitteraturen upprepade sig och att
man skildrade dem på ett alltför ytligt sätt. Rimsten-Nilsson menar 1981 att det har stor
betydelse vad barn läser då det påverkar barnet på olika sätt.173 Bibliotekens inköp av
masslitteratur minskade också stadigt under 1970-talet och i dagens läge med de
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minskade anslagen till bokinköp är inte diskussionen lika meningsfull, skriver Lena
Kåreland.174

Kritikerna till triviallitteraturmotståndet menade att det var bättre att barnen läste
någonting än inte att de inte läste alls, skriver Kåreland också.175 Mählqvist refererar till
den engelske författaren Peter Dickinson som menar att barnen behöver bli bekanta med
alla typer av det kulturella utbudet. De skulle därigenom själva lära sig vad som var
”god” litteratur.176 Mählqvist påpekar att det fanns de som menade att triviallitteraturen
skulle utgöra en lockelse för ungdomarna att komma till biblioteken. Hittade de då inte
vad de ville ha, lämnade de biblioteken för att inte komma tillbaka.177 Kåreland skriver
också att desto närmare vår egen tid vi kommer, desto starkare blir motsättningarna i
synen på barnlitteraturen. Tidigare hade man trots att man lagt tonvikt vid förnuftet eller
fantasin och känslan inte bortsett från den moraliska aspekten. Man skrev inte vad som
helst i en barnbok, det var man överens om.178

3.3.5.Litteraturen som verktyg

Under tidigare sekel och fram till 1945 har vi sett att barnboken har haft en
huvudsakligen religiös, pedagogisk, samhällsbevarande och moralisk funktion att fylla.
Vi kan nu se att man får en annan syn på barnboken, barnen får nu också läsa för nöjes
skull. Det har skett en utveckling mot att nöjesläsningen idag är accepterad, ja man till
och med uppmuntrar läsning för att man bara tycker det är roligt att läsa. Böckerna
skrivs nu också för att roa barnen. Att barn läser som tidsfördriv, för att de tycker det är
roligt, anses vara bra. 179 Den lärande och uppfostrande betydelse som barnboken har
haft är inte helt borta, men den är inte dominerande. Edith Unnerstad säger i Mählqvists
bok att barnboken får vara lärorik och uppfostrande men att detta ska smygas på
läsaren.180

Nöjesläsningen är ett sätt att komma åt de punkter i Hellsings definition från 1963 av
barnbokens huvuduppgifter. Han koncentrerar sina åsikter till fyra punkter som är att:

• Lära barnen behärska språket
• Att orientera barnet i tid och rum
• Att orientera barnet socialt
• Att aktivera själva livskänslan181

Hellsing menar alltså 1963 att boken inte är ett mål i sig utan ett medel som inte bara
skall ge uppfostran på lång sikt utan även ge upplevelser i nuet182
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Nu ser man boken också som ett verktyg men för helt andra saker t.ex. språkutveckling,
gemenskap och förmedling av kulturarv och politisk fostran.

När det gäller språkutveckling, skriver Lena Kåreland i Möte med barnboken, att barn i
två- till femårsåldern har en ordglädje och ordfantasi som kanske aldrig återkommer
senare i livet. Otillräcklig språklig stimulans i de tidiga åren kan leda till att barnet får
svårare att klara sig i skolan.183 Vi kan i Passa upp, passa, passa vidare…? läsa att
litteraturen kan ge barnet ett förråd av nya ord, nya uttryck och strukturer att ta till sig
och så småningom införliva med det egna språket Ett rikt ordförråd och en vana att
använda språket är ett oerhört viktigt redskap för varje människa.184 I Barnbokens
ställning - inom biblioteksväsendet och barnomsorgen kan vi läsa att Per Linell har
skrivit att språket är viktigt bland annat när man försöker bearbeta känslor, reda ut
orsaker till aggressioner ångest o.s.v.185

Kerstin Rimsten Nilsson knyter an till Hellsings fyra huvuduppgifter i sin bok
Barnböcker och läslust genom att utvidga hans ståndpunkter med att man även kan se
barnboken som ett sätt att skapa gemenskap och tid för samtal, då man har en
gemensam upplevelse.186 Aidan Chambers utvecklar detta ytterligare i sin bok Böcker
inom oss - om boksamtal då han skriver att detta samtal kan vara ett sätt att bearbeta det
man läst. Barnen får på detta sätt möjlighet att samtala om något de inte förstått i texten.
Samtalet kan också bli ett sätt att byta boktips då man ger uttryck för antingen gillande
eller ogillande.187

Rimsten Nilsson skriver också att barnboken förmedlar en del av vårt kulturarv och att
den speglar viktiga drag i vår kultur. Hon ser då fabler, folksagor, myter och barnböcker
som dokument om vår kultur.188 Hon tar också upp att barnboken kan lära vuxna något
om hur det är att vara barn och vuxen nu, speciellt i de nya böckerna. De berättar om
barn i vår tid, vårt sätt att vara tillsammans, våra konflikter och glädjeämnen.189

Under 1900-talet har det också funnits den politiska barnboken, barnboken som ska föra
ut ett politiskt budskap som de styrande i landet har sett som det rätta. Det har funnits
klara direktiv för hur en barnbok ska se ut i skrivna protokoll och man talar om vem
eller vilka som får skriva böcker för barn. Detta har skett bland annat i forna
Sovjetunionen, men var nog ännu tydligare i Nazityskland under tiden runt andra
världskriget.190 Vad vi har sett har detta inte förekommit i Sverige även om politiskt
inriktade barnböcker har skrivits och getts ut. Under 1960-70 talen ökade medvetandet
om orättvisorna i världen och därför kom också en hel del barnböcker som skildrade
vardagen i andra länder, u-lands- och invandrarbarn förekom också som huvudpersoner
i böckerna. Författarna, däribland Sven Wernström, menade att barn redan i tidig ålder
skulle göras medvetna om hur världen såg ut.191.
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3.3.6. Sammanfattning av barnbokssynen

Vad vi har kunnat se när vi studerat synen på barnboken är att det har funnits några
huvudriktningar inom barnlitteraturen.

• Den ska ha en religiös prägel för att ge barnen goda kristna seder

• Den pedagogiska boken som ska lära ut något om världen.

• Den fostrande boken som ska lära barnen hur de skulle uppföra sig.

• Dessa tre inriktningar var länge de enda. Så småningom kom de böcker som skrivits
bara för att roa sina läsare

• Vi kan också se att barnboken senare kom att ses som ett verktyg för att t.ex. öka
språkmedvetenheten, för att föra ut ett politiskt budskap och för att ge en bild av vår
svenska kultur.
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4. Analys

Detta avsnitt inleds med en redogörelse på hur vi gjort vårt urval av vilka dokument
som ska ingå i analysen. Sedan presenteras våra utvalda dokument. Efter det följer
redovisning av vad dessa dokument uttrycker för synsätt på barn, följt av en redovisning
av vad våra dokument uttrycker för synsätt på barnboken. I analysen har vi valt att se
dokumenten som en helhet och därför sker inga hänvisningar till enskilda författare.

4.1. Redovisning av urvalsmetoden

De dokument som vi bestämt att vi skulle analysera var handböcker, lagar/förordningar,
utredningar samt styrdokument, då vi som vi tidigare påpekat tror att de kan ha fungerat
som ”rättesnören” och då inverkat på hur man på biblioteken sett på barnen och
barnboken.

Genom Svenska barnboksinstitutets (SBI) kataloger ELSA och BULB fann vi inte bara
ytterligare litteratur utan dessa sökningar fungerade som vägledning vid vårt urval av
dokument för vår kvalitativa analys. ELSA står för SBI:s Elektroniska Lagrings- och
Söksystem för Artiklar och böcker. I ELSA finns merparten av SBI:s bestånd av
teoretisk litteratur, cirka 4500 referenser till tidningsartiklar, barnböcker utgivna efter
1956 samt barnböcker översatta på andra språk. BULB är en barn- och
ungdomslitteraturbibliografi och i denna databas finner man historia och teori i ämnet
barn- och ungdomslitteratur, publicerat såväl i Sverige som utomlands, författare och
illustratörer som skriver/tecknar för barn och ungdom, både svenska och utländska,
skönlitteraturens användning i förskolan och skolan. Då vi genom att kontrollera vilka
sökord/ämnesord man i ELSA och BULB givit de dokument som vi funnit intressanta
för vår analys, i Voyager och Libris, kunde vi dubbelkolla om det fanns ytterligare
dokument med samma sökord/ämnesord, vilket hjälpte oss i vårt urval av dokument.

Vi är medvetna om att dessa databaser inte gör anspråk på att ha indexerat allt äldre
material, men vi tycker oss ändå genom våra sökningar ha fått en bild av vad för sorts
litteratur och i vilken mängd, som utgivits inom barnbiblioteksområdet under 1900-
talet. Utifrån dessa sökningars resultat och de indikationer som våra litteraturstudier
givit oss gjordes vårt urval av dokument. Ett urval bestående av 21 olika dokument,
varav nio är handböcker, tre är författningar/ förordningar, en proposition, tre
utredningar, fyra internationella styrdokument samt en lag. För att undvika missförstånd
om vilka dokument som har analyserats av oss så presenteras de i kronologisk ordning i
bilaga 1 och i en tematisk förteckning i bilaga 2.

Vi är medvetna om att det finns en rad faktorer som kan göra att detta urval kan
ifrågasättas. Naturligtvis kan vår ringa kunskap på detta ämnesområde orsakat att vi
gjort felval. Men vi vill ändå poängtera två ytterligare faktorer som även de kan ha
inverkat. Ett faktum är det som vi diskuterar i vårt metodavsnitt, där vi tar upp risken
för att det funnits utgivet material som innehållit motstridiga åsikter/uppfattningar och
som fallit i skymundan och som vi då inte funnit. Ytterligare ett faktum är att
katalogiseringen, indexeringen osv. spelar en mycket stor roll hur sökbara de olika
dokumenten är och naturligtvis spelar vår egen sökteknik även den en avgörande roll.
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4.2. Synsätt på barn i våra utvalda dokument.

I våra tolkningsresultat av synsätt på barn i våra utvalda dokument har vi valt att först
presentera synsätt på barn i de enskilda dokumenten för att sedan presentera våra
tolkningar av grupper av likartade dokument.

4.2.1. Synsätt på barn i varje enskilt dokument

1905 års Biblioteksförfattning, som är undertecknad av K. S Husberg vid
Ecklesiastikdepartementet och 1912 års förordning, vilken är undertecknad av Fridtjuv
Bergvid Ecklesiastikdepartementet uttrycker inga synsätt på barn alls.

Däremot i Biblioteket – en ljushärd som utkom 1909 beskriver bokens författare Valfrid
Palmgren tydligt det synsätt på barn som hon anser bör finnas hos bibliotekarierna.
Precis i början av boken skriver Palmgren att ” Barnen, ungdomen, det är hela
framtiden, det är uppfyllelsen af våra käraste förhoppningar, det är våra drömmar
omsatta i verklighet.”192, vilket kan tolkas som ett synsätt på barn där man sätter barnet
på ”piedestal”. Detta synsätt menar Holmdahl är kärnan även i det synsätt som Ellen
Key presenterar i sin bok Barnets århundrade som utkom år 1900.193 Men till skillnad
mot Key, som ansåg att barnet endast skulle undervisas av modern så länge som
möjligt, presenterar Palmgren i Biblioteket – en ljushärd en syn där barnen via
biblioteket ska fostras till läsare, för att därigenom bli goda medborgare. Grundtanken
som Palmgren har är att om barnen i tidig ålder får ta del av mycket bra litteratur, föder
detta en lust hos barnet att fortsätta studera. Palmgren påpekar dock att detta inte ska ske
genom undervisning likt den som skolan bedriver, utan att man från bibliotekets sida
ska tillmötesgå och stimulera barnets egen nyfikenhet.194 Denna bok gör inga anspråk
att vara en handbok, utan det är vår bedömning att den kan ha fungerat som en handbok.
Det underliggande syftet med denna bok anser vi vara tydligt, nämligen att Palmgren
vill beskriva sin ”biblioteksdröm” för alla som arbetar inom biblioteksvärlden, vilket vi
ser som förklaring till att vi uppfattar den som alltför ambitiös för det samhälle som
fanns i Sverige vid denna tid. Vidare ser vi det synsätt som presenteras i boken som en
enskild människa/mindre grupps tankar, då vi inte funnit att detta gällt för den allmänna
synen på barn vid denna tid.

Inte heller i nästa dokument i kronologisk ordning, 1930 års biblioteksförfattning som
kommenteras av Knut Tynell i Biblioteksförfattningar, finns det ingenting som uttrycker
ett synsätt på barn. Författaren var vid denna tid förste bibliotekskonsulent vid
Skolöverstyrelsen 1925-1945.195

Det är först 1945 som det utkommer en bok, vilken vi uppfattat kan ha fungerat som en
handbok för barnbibliotekarierna, även om författarna uttrycker att den vänder sig först
och främst till föräldrar. Boken bär titeln Barn och böcker och är skriven av Greta
Bolin196, dåvarande journalist vid Svenska Dagbladet och Eva von Zweigbergk197,
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dåvarande journalist vid Dagens Nyheter, båda ansågs som kännare av barnlitteratur.
Författarna anger att syftet med boken är att ”visa hur nödvändigt det är att följa barnen
i deras läsning – och hur roligt det kan vara. Den vill också efter fattig förmåga ge svar
på en envist upprepad fråga: Vilka böcker ska barn läsa?”.198 Det synsätt på barn som
finns i detta dokument går ut på att barnet ska styras i sin läsning då det är först vid 14-
15 års ålder som barnet kan ta ansvar för sin läsning. Det författarna gör i denna bok är
att dela in barnets läsning i olika perioder, då man anser att barnets utveckling gör att
viss sort av läsning är bra för barnet i viss ålder exempelvis bilderböcker och barnvisor:
2-5 år, sagoåldern: 4-9 år, äventyr och familjeliv: 9-11 år osv. Ett synsätt som vi
uppfattar liknar det som utvecklingspsykologerna Arnold Gesell och Charlotte Bühler
hade om olika mognadsgrader hos barnen.199 Tidsmässigt stämmer det att Bolin och
Zweigbergk kan ha influerats av detta. Bolin och Zweigbergk poängterar dock att vid
åldersindelningen av deras perioder bör hänsyn tas till det enskilda barnet.200

UNESCO som är FN:s organ för uppfostran, vetenskap och kultur utgav 1947 ett
Folkbiblioteksmanifest, som publicerades på svenska i Biblioteksbladet 1950.
Detta manifest trycker på att biblioteken i samarbete med skolan ska väcka läslusten hos
barn så att de genom detta lär sig att uppskatta och dra fördel av böcker när de är vuxna.
Något mer synligt synsätt på barnen i detta dokument har vi dock inte kunnat utläsa.201

Den enda handbok som vi kunnat finna i bibliotekskunskap som uttryckligen anger att
den är en grundläggande lärobok för blivande bibliotekarier är Nordisk handbok i
bibliotekskunskap med Svend Dahl som redaktör. Den består av tre delar och de kapitel
som vi studerat närmare ingår i del tre och är ”Bibliotek för barn och ungdom” samt
”Skolbibliotek” skrivna av Helle Kannila, som åren 1949-63 var lektor i bibliotekslära
vid Tammerfors universitet.202 Det nämns i dokumentet att det är önskvärt med utvidgat
biblioteksarbete såsom sagoaftnar, bild- och filmvisning mm 203, men då det inte står
något om hur dessa bör gå till, finns det inget i dessa kapitel som visar på något synsätt
på barnen.

Även i 1965 års biblioteksproposition, som är undertecknad av Ragnar Edenstam,204

poängteras att barnen är en viktig grupp och att det ska utgå bidrag till att utveckla
verksamhet för denna grupp. Dock finns inget synsätt mot barnen presenterat, vilket vi
uppfattar kan vara en av anledningarna till utgivningen av den handbok som utgavs tre
år senare.

1968 utkommer Att arbeta i barnbibliotek: tre uppsatser om verksamhet bland barn och
tonåringar skriven av Kerstin Gamstorp, dåvarande chef för Malmö stadsbiblioteks
barnavdelningar, Helena Sandblad, dåvarande PR-bibliotekarie i Solna samt Kerstin
Forsell-Kraft, dåvarande ungdomsbibliotekarie i Malmö. Denna bok vänder sig i första
hand till bibliotekarier med liten erfarenhet av barnbibliotek och dess verksamheter, och
                                                
198 Bolin & Zweigbergk 1945. Barn och böcker, s. 7.
199 Barn i stan 1990, s. 235f.
200 Bolin & Zweigbergk 1945, s. 132.
201 Unescos manifest om folkbibliotek. Ingår i Biblioteksbladet 1950:1, s. 1-2.
202 Nationalencyklopedin, band 10 1993. [uppslagsord Kannila Helle]
203 Nordisk handbok i bibliotekskunskap: Del 3 Bokframställningens teknik, förlagsverksamhet och
bokhandel, bibliotekens administrativa förhållanden och arbetsmetoder, specialsamlingar och särskilda
bibliotekstyper, dokumentation, bibliografi. 1960, s. 417.
204 Kunglig Majestäts proposition till Riksdagen angående anslag för budgetåret 1965/66 till bidrag till
folkbibliotek 1965 Kunglig Majestäts proposition 1965:50, s.1
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detta märks också i synen på barnen som speglas i denna bok. De poängterar att det är
viktigt att barnen får ett positivt intryck av biblioteket och att verksamheter och
inredning ska vara anpassade för barnen.205Vidare anser författarna att man bör
samarbeta mellan barnavdelningen och vuxenavdelningen för att på detta sätt underlätta
när barnen söker information.206 Detta synsätt är samma som Holmdahl pekar på för
denna tid, då det märks en betoning i denna bok på att barnen ska känna en
grundtrygghet, bli sedda och känna sig värdefulla.207

I det folkbiblioteksmanifest som Unesco utgav 1972208 och som utarbetats av en grupp
inom den internationella folkbiblioteksorganisationen, IFLA,209 anges barnen som en
viktig grupp. I Unescos text betonas dock barnens framtida roll, som biblioteksbesökare
utan att det anges närmare hur detta arbete ska gå till, vilket gör att vi inte kunnat uttyda
något synsätt på barnen i denna text.

Däremot märks synsättet tydligt i handboken från samma år, Barn i bibliotek: en
idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer, som är utarbetad av Skolöverstyrelsens
arbetsgrupp för barn och biblioteksfrågor, som bestod av Anna-Maria Kylberg,
Christina Andersson, Lillemor Törnvall-Olsson, alla tre var dåvarande
barnbibliotekarier från olika städer i Sverige, Gerd Hillman, ordförande i SAB:s
specialgrupp för barn- och tonårsverksamhet samt Charlotte Brattström, bibliotekarie
och representant för Bibliotekstjänst. I denna bok presenteras ett synsätt på barn där det
är viktigt att barnen får lov att göra något praktiskt och roligt och gärna får röra på sig
lite också. Författarna exemplifierar detta genom att ge exempel som ” Numera avslutas
ofta sagostunderna med att barnen får rita, måla, klippa och klistra. Det är viktigt att låta
barnen ’rita av sig’ det de hört under sagostunden”.210 Det synsätt som finns i
dokumentet är att det förespråkas att man ska utgå ifrån barnens egna initiativ och inte
styra för mycket samtidigt som författarna ger exempel i texten på vikten av att
aktiviteterna anpassas och styrs av barnen, vilket stämmer väl in på den
dialogpedagogik som presenterades i den samtida barnstugeutredningen.211

Litteraturutredningens betänkande som utkom 1974 med titeln Boken pekar på att
barnens barndom är viktig, då det är vid denna tid som framtida läsintresse grundläggs.
I gruppen som arbetade fram detta betänkande satt Per Ahlmark, folkpartist, Stellan
Arvidsson, litteraturforskare, pedagog och skolpolitiker, Per Olof Sundman, författare
och centerpolitiker och ledamot av Svenska Akademin och Pär Wästberg, författare och
litteraturkritiker.212 Brist på tillgång av böcker och missad lästräning i barndomen kan
blockera tillträdet till litteraturen senare i livet konstateras det i dokumentet.213 Däremot
finns inga angivelser gjorda för hur detta arbete ska gå till väga, vilket gör det svårt att
uttolka något synsätt på barn.

Barnbiblioteket - en resurs: fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen nämns i
annan litteratur som handbok för barnbibliotek, vilket gjort att vi valt att ta med den i
                                                
205 Att arbeta i barnbibliotek 1968, s. 9ff.
206 Att arbeta i barnbibliotek 1968, s. 23.
207 Holmdahl 2000, s. 185.
208 Unesco och folkbiblioteken: Ett manifest, 1972. Ingår i Biblioteksbladet 1972:7, s. 232.
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analysen även om vi klassar den som en stridsskrift i mycket hög grad. De fem
debattinlägg som boken består av är skrivna av Gerd Hillman, barnbibliotekskonsulent
vid Statens kulturråd, Kerstin Ullander, barnbibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek,
Susanna Ekström, metodiklärare vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Kerstin
Sjögren Fleischer, bibliotekarie på svenska kommunförbundets organisationsavdelnings
sektion för skol- och kulturfrågor, Kjell Mickelsson, kulturnämndsordförande i Luleå.
Den påtagliga synen på barn som presenteras i Barnbiblioteket - en resurs: fem inlägg
om bibliotekets roll i barnkulturen, är att barn hela tiden blir manipulerade och lurade
och inte själva klarar att sortera in vad som är riktigt eller oriktigt. Den risk som
författarna målar upp i denna bok kan vara en reaktion på att man tycker att den
pedagogiska metod som var aktuell vid denna tid inte fungerade, då den gick ut på att
barnet själv skulle arbeta sig fram till normer och värderingar genom att föra en dialog
med vuxna personer, den så kallade dialogmetoden.214 Det motsägelsefulla i denna bok
är att samtidigt som man betecknar barnen som bibliotekets framtida ”kunder”,
fördömer man det kommersiella synsätt som samhället börjat få på barnen. Det är fem
fackmän inom barnkulturrådet som uttalar sig i denna bok och deras syfte är att ”öppna
en debatt om prioriteringar och resursfördelningar för den kommunala
kulturpolitiken”215. Men vi tolkar det som att det ”tysta” syftet som finns i boken, är att
mobilisera motstånd mot den skräplitteratur som riskerar att komma in på biblioteken
samt att förkasta det synsätt som säger att kunderna (barnen) ska få det kunderna
(barnen) vill ha.

1982 utgavs en handbok, Passa upp, passa, passa vidare…?. Handboken, vilken
utarbetats av en arbetsgrupp, som var utsedd av nämnden för litteratur och bibliotek vid
statens kulturråd och bestod av Britt Engdal, dåvarande barn- och 1:e skolbibliotekarie
på Öckerö, Ulla Forsén, dåvarande barnbibliotekskonsulent vid länsavdelningen i
Göteborgs och Bohus län, Malin Koldenius, dåvarande barnbibliotekskonsulent i
Örebro län samt Lena Skoglund som vid denna tid var vikarierande konsulent för
barnbiblioteksfrågor vid statens kulturråd.216 Författarna skriver att man ska tala med
barnet inte till217, att inlärning är en aktivitet samt att fantasin är ett viktigt redskap för
att barnet ska kunna få ordning på tillvaron och bemästra verkligheten.218 De poängterar
även att arbetet med barn måste få ta tid och ska ske med stor smidighet samt att det inte
ska förekomma straff exempelvis i form av övertidsavgifter eller nekande av boklån på
grund av glömt lånekort. Författarna menar också att det är viktigt att de regler, formella
och informella, som finns på biblioteket bör följas av all personal.219

De synsätt som presenteras i boken kan man se i ett antal av de teorier som vi
presenterar i teoriavsnittets olika synsätt på barn. Vi har dock inte hittat något synsätt
som tar upp alla dessa olika delar. De synsätt som presenteras i dokumentet stämmer in
på både dialogmetoden220, där vikten av att de vuxna ska föra en dialog med barnet tas
upp, från Dewey 221, där tanken att inlärning är en aktivitet poängteras samt att man i

                                                
214 Holmdahl 2000, s. 188f.
215 Barnbiblioteket – en resurs: Fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen 1977, s. 6.
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Waldorfpedagogiken kan känna igen tanken att fantasin är mycket viktig222. Kan det
vara på det viset att man vid denna tid kände att man kunde plocka lite som man ville?

Folkbiblioteksutredningen presenteras i Folkbibliotek i Sverige. I dokumentet
poängteras det att folkbiblioteket särskilt ska uppmärksamma barns behov av böcker
och läsning.223 Dokumentet betonar att ”Varje barn måste själv erövra sitt språk med
hjälp av bild och ord, finna och förstå sin omvärld, få den beskriven och lära sig
beskriva den. Det gäller att genom egna erfarenheter komma till insikt om sig själv som
självständig individ i samverkan med andra individer.”224 Detta synsätt som presenteras
i dokumentet stämmer väl in på Deweys, learning by doing men i dokumentet återfinns
även något av den individualism som vi funnit i synsätt på slutet av 1990-talet. Denna
individualism märks i dokumentet då det uttrycks att personalen i sin kontakt med ” den
enskilde läsaren – eller ickeläsaren – måste folkbiblioteket uppträda med stor lyhördhet
och respekt för den enskildes läsupplevelser.”225

I FN:s barnkonvention som kom 1989 betonas det att barnen är framtiden och att de har
rätt till att yttra sig och få information på den nivå som de befinner sig. Samtidigt finns
det i skriften ett tydligt synsätt som säger att barnet behöver skyddas från sånt som kan
vara skadligt för dem. Detta synsätt är samma som Friedrich Fröbel framhöll, då han
menade att barnet kan ses som en planta som behöver omvårdnad för att växa sig stark
och att ogräset, det vill säga omoralen ska rensas bort av de vuxna.226 Då detta
dokument är en konvention skapad av FN, innebär detta att alla länder som skrivit under
förbinder sig att följa den och se till att det skapas möjligheter för att den ska kunna
förverkligas, vilket gör att den syn på barn som speglas i dokumentet inte säkert speglar
den syn på barn som rådde i Sverige vid denna tid.

Unesco kom 1994 med ett folkbiblioteksmanifest, som utarbetats av
folkbibliotekssektionen inom IFLA227 I detta manifest anser man att barnen är lika
viktiga biblioteksbesökare som alla andra i samhället och därför ska kunna finna
material som tillgodoser deras behov, men något ytterligare har vi inte kunnat uttolka
ifrån detta dokument.

Barnspåret: Idébok för bibliotek utkom 1994 och i den har fyra erfarna
barnbibliotekarier Anna-Birgitta Eriksson, Lisbeth Gisselqvist, Uno Nilsson och Kerstin
Rydsjö samlat idéer, metoder och erfarenheter från barnbiblioteksarbete runt om i
Sverige. Denna handbok är gjord på uppdrag av Statens kulturråd och i förordet skriver
författarna att till skillnad mot den handbok som utkom 1982, Passa upp, passa, passa
vidare…?, som argumenterade för en samstämmig metod eller strategi har författarna
till denna bok valt att istället spegla den mångfald som finns på biblioteken vid
tidpunkten. Deras syfte med boken är att genom att visa hela det spektrum av
verksamheter som äger rum på olika bibliotek visa på vilka möjligheter och vägar
biblioteken kan gå. 228 Det synsätt på barn som uttrycks i denna bok är att barnen ska
känna trygghet och uppleva att barnbiblioteket är avsett för dem. Miljön ska anpassas
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efter barnen och deras behov efterfrågas och i möjligaste mån tillfredsställas229,
samtidigt som det framhålls att det är mycket viktigt att barnen lär sig hur man
uppträder i biblioteket. 230I detta synsätt på barn märks tankar från
Montessoripedagogiken, vilken förespråkar att miljön ska anpassas efter barnen. 231 Men
även från Alva Myrdahls tankar om att barnet ska anpassas till kollektivet, i och med att
man framhåller att det är viktigt att barnet lär sig hur man uppträder i biblioteket. Detta
kollektiva tankesätt är tvärtemot det individualistiska synsätt som Gunn Imsen menar
härskar vid denna tid.232

Den barnlitteraturutredning som 1996 skedde på uppdrag av regeringen och presenteras
i Barnbokens ställning - inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen var utarbetad
av dåvarande bibliotekskonsulent vid Statens Kulturråd Siv Hågård.233.
I barnlitteraturutredningen betonas att barnen är viktiga och vi tycker oss se att man
framhåller ett synsätt på barn som stämmer med den så kallade dialogpedagogiken,
vilket innebar att barnet genom samtal med vuxna själv ska komma fram till de normer
och värderingar som de vill leva efter.234 Det påpekas även i dokumentet att barnen bör
få möjlighet att enskilt eller i grupp kommentera, fråga eller reflektera över vad de läst
med en vuxen.235

1996 kom den första Bibliotekslagen i Sverige och var utarbetad av
Kulturdepartementet och undertecknad av statsminister Göran Persson och Marita
Ulvskog vid Kulturdepartementet. I denna bibliotekslag är synsätt på barn mer
tillbakahållen. I dokumentet står det endast att barnen ska erbjudas litteratur och
information som är anpassade efter deras kunskaper och behov.236

År 2002 kom handboken Som fisken i vattnet: barnens väg till språk och läsande och
var ett samarbete mellan SAB:s kommitté för barn och ungdom och Bibliotekstjänst.
Redaktör är Wiviann Wilhelmsson som då var verksam vid Örebros Länsbibliotek.237

När det gäller synsätt på barn i denna handbok märks ingenting av det som Gunn Imsen
tar upp i sin beskrivning av den uppfostringsideologen som hon ansåg rådde runt 1998
utan istället tycker vi att synsättet på barn präglas av tankar grundade på Deweys
”learning by doing”.238 I dokumentet poängteras att det är viktigt att vända sig direkt till
barnet, göra barnen delaktiga samt att alla måste få en chans att göra sig hörda239. I
verksamheten bör barnens egen nyfikenhet fångas upp och utvecklas vidare 240 samt
barnens egna initiativ uppmuntras241
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4.2.2. Synsätt på barn i handböckerna

När vi analyserar de handböcker som vi valt är det en mycket positiv syn på barnen som
framträder, tyvärr är det en som avviker betydligt och det är i den grundläggande
lärobok för blivande bibliotekarier, Nordisk handbok i bibliotekskunskap med Svend
Dahl som redaktör. Det faktum att vi inte kan utläsa något klart uttalat synsätt på barn,
upplever vi som något negativt, då det bör ha varit ett viktigt dokument för
bibliotekarierna vid denna tid och att den utger sig för att ge en överblick över hela
biblioteksområdet vid denna tid. Men vi tillåter oss att göra en spekulation i att detta
kan bero på att denna handbok till skillnad mot de andra är riktad mot hela
biblioteksvärlden och inte bara mot barnbiblioteken. Det bör även poängteras att man i
boken uttrycker att vissa aktiviteter som sagoaftnar, bild och filmvisning, studiecirklar
och teater bör förekomma och att man anser att ” I allmänhet anses dock alla sådana
former av utvidgat biblioteksarbete önskvärda, vilka omedelbart eller medelbart leder
till boken, väcker intresse för studier och utvecklar barnens litterära smak.”242

När det gäller övriga handböcker tycker vi oss märka att de i de flesta fall är skrivna av
eldsjälar inom barnbiblioteksområdet och hur detta har påverkat det synsätt på barn som
presenteras i böckerna känner vi oss osäkra på. Frågan är om detta har något betydelse,
då vi kan fastslå att det är en form av dokument som flertalet har stöd ”uppifrån” högre
instanser som Statens Kulturråd och Skolöverstyrelsen. Av detta drar vi slutsatsen att de
synsätt på barn som presenteras i böckerna, är den som förespråkas att
barnbibliotekarierna bör ha.

När det gäller det tolkningsmoment när man analyserar textens tysta fråga eller som vi
omtolkat det som textens outtalade syfte i dessa handböcker, har vi i de fall då det inte
varit helt uppenbart tagit fasta på ord och meningar som återkommer i texterna.

De handböcker som mer eller mindre själva uttrycker att de har ett dubbelt syfte är
Barnbiblioteket - en resurs: fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen och Passa
upp, passa, passa vidare…?, dessa medger att deras underliggande syfte är att skapa en
debatt om skräplitteraturen, pappersboken kontra andra medier samt bibliotekets
framtida roll. Vi kan dock inte utläsa att detta skulle på något vis ha påverkat de synsätt
på barn som presenteras i dessa böcker.

I fem av handböckerna (Barn och böcker, Att arbeta i barnbibliotek: tre uppsatser om
verksamhet bland barn och tonåringar, Barn i bibliotek: en idéhandbok om aktiviteter
och samarbetsformer, Barnspåret: Idébok för bibliotek, Som fisken i vattnet: barnens
väg till språk och läsande) har vi funnit att de återkommande fraserna handlar om
föräldrarnas ansvar för barnen och att man från barnbibliotekets håll ska främja
samarbete med olika grupper/personer i samhället, varav den viktigaste består av
föräldrarna. En viktig faktor för att arbetet med barnen ska fungera är att man har stöd
från föräldrarna. Men mellan raderna kan man också läsa in att barnbiblioteket på ett
sätt även ska fostra föräldrarna, vad man menar med detta kan vi inte utläsa i dessa
handböcker till skillnad mot det underliggande syftet som finns i handboken Biblioteket
– en ljushärd, där författaren Valfrid Palmgren återkommande talar om biblioteket som
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folkuppfostrare, uppfostringsanstalt samt att biblioteket ska ses som ”…de fullväxtes
läroanstalt som de aldrig växa ifrån,…”.243

4.2.3. Internationella dokument

I de tre Folkbiblioteksmanifesten som utgavs 1947, 1972 och 1994 av Unesco samt i
FN:s barnkonvention som utgavs 1989 finns det inte mycket att uttolka ett synsätt på
barn ifrån. Men det underliggande syftet med dessa dokument är att främja demokratin i
alla av FN:s medlemsländer och är därför väldigt övergripande dokument, vilket kan
vara orsak till att ett synsätt på barn inte finns. Detta kan tyvärr, som vi ser det, möjligen
ha haft en bromsande effekt på arbetet med barnen på barnbiblioteken, då man kan ha
haft tankar att man i Sverige låg före andra medlemsländer och då ansåg att man inte
behövde prioritera barnen från bibliotekens sida.

4.2.4. Utredningar.

Av de tre utredningar vi analyserat är det litteraturutredningen som visar minst när det
gäller synen på barn. För att försöka finna klarhet i varför det är på detta sätt har vi
grundligt genomläst detta dokument samt studerat vad dess syfte var och jämfört det
med utredningens resultat. Litteraturutredningens huvudsyfte var som vi utläst det att
pröva om villkoren för litteraturens framställning och spridning motsvarar behovet av
kvalificerad information och litterär behållning hos konsumenterna.244 Det resultat som
denna utredning visar är att barnens barndom är viktig, då det är vid denna tid som
framtida läsintresse grundläggs. Brist på tillgång av böcker och missad lästräning kan
blockera tillträdet till litteraturen senare i livet .245 Samtidigt som vi kan utläsa att
utredningens fokus inte ligger på att på något vis redovisa verksamhet som bedrivs i
samband med litteraturen, finner vi det anmärkningsvärt, att man anser sig kunna
redovisa detta resultat utan att i dokumentet redovisa vad det stödjer sig på.

4.2 5. Lagstiftande dokument

När det gäller dokument av denna typ har vi tyvärr kunnat konstatera att det endast är i
Bibliotekslagen som vi kunnat utläsa något synsätt på barn.
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4.3. Analys av barnbibliotek och barnbokssynen

I detta avsnitt sker en tolkning av barnbokssynen i de dokument vi valt att titta på. Först
tittar vi på varje enskilt dokument för sig för att sedan se om vi kan se några
gemensamma tendenser i våra dokument.

4.3.1. Varje enskilt dokument

Om vi börjar titta på Palmgrens skrift Biblioteket - en ljushärd, som vi klassar som en
handbok, kan vi se att den visar Palmgrens egna visioner, hur hon drömmer om att
biblioteksverksamheten ska se ut och fungera i Sverige, en framtidsvision som ligger
långt ifrån hur det såg ut i verkligheten. Där talar hon om att barnen är framtiden i
samhället. Hon skriver också att böcker kan vara som trogna vänner och att litteraturen
ska ge lärdomar och kunskaper under hela livet. Hon säger också att goda böcker är en
gudagåva som ger sinnesro.246 Detta stämmer med det som vi har kunnat se när vi
studerade andra dokument som sa att detta var en viktig funktion som barnboken hade.
Wolgast menade att barnboken var ett uppfostringsmedel och Gurli Linder att den är ett
viktigt bildningsmedel.247

Varken i Biblioteksförordningen som kom 1905 eller Biblioteksförordningen som kom
1912 nämns däremot barnen eller barnboken överhuvudtaget men vi kan uttolka att
biblioteket är det ojämförligast viktigaste medlet för folks fostran.248 Men vi kan
däremot utläsa i dokumenten att böcker med osedligt innehåll inte får införlivas i
bibliotekens bokbestånd. Detta tolkar vi som att boken ska ha ett moraliskt budskap och
lära ut seder och bruk och visa hur man uppför sig och göra människorna till goda
kristna, som Lena Kåreland skriver.249 Detta synsätt har förekommit ända sedan 1600-
1700-talen och är alltså inget nytt. Förslaget till den nya biblioteksförordningen skrevs
av Palmgren tillsammans med sakkunniga från folkbildningsförbundet, IOGT,
representanter från Dicksonska biblioteket och Göteborgs statsbibliotek och bär stark
prägel av Palmgrens tankar. Vad vi har kunnat se handlar det mesta i denna förordning
om hur statsstödet ska fördelas och vad biblioteken ska göra för att få detta stöd. Det
kan kanske vara på det viset att man tyckte att denna fråga var viktigare än vilka som
biblioteket skulle vända sig till och att det är därför man inte har nämnt barnen. I
dokumentet talas det om två bibliotekskonsulenter. Dessa ska tillhanda hålla boklistor
över litteratur som lämpar sig för inköp på biblioteken men nämner inte specifikt
barnlitteratur utan litteratur i allmänhet.250

1930 års förordning återfinns i Knut Tynells bok Biblioteksförfattningar. Denna
författning, som ska vara en offentlig handling, talar om att biblioteket har en viktig roll
i utbudet av böcker då man bara ska tillhandahålla moralisk och sedlig litteratur som
inte kan inverka skadligt på unga och omogna läsare som det står.251 Det tolkar vi som
att det var viktigare att böckerna hade en viss inriktning än att man satsade på barn.
Unga och omogna läsare kan tolkas som barn men behöver inte göra det. Böckerna har
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också en uppfostrande och självbildande uppgift.252 Detta skriver Knut Tynell, som var
1:e Bibliotekskonsulent vid Skolöverstyrelsen, i Biblioteksförfattningen från 1936.
Detta har vi också kunnat läsa i Sekelskiftets barnbokssyn och barnbiblioteket Saga där
Karl Kuhner menade att det inte fanns mycket litteratur som lämpade sig för barn.253

Fortfarande lägger man stor vikt vid att klargöra vem och hur man ska få bidrag.

Går man sedan till 1945 och vad Greta Bolin och Eva von Zweigbergk skriver i sin bok
Barn och Böcker, som vi klassar som en handbok, har författarna gjort en indelning av
litteraturen. De menar att barnen går igenom olika stadier när det gäller läsning och får
barnet läsa den litteratur som de föreslår utvecklas deras litterära smak.254 De menar att
barnboken utgör en litterär bas som behövs för resten av livets läsning.255 De skulle då
inte heller lätt falla för dålig litteratur.256 Detta är något vi ofta stött på, att det är viktigt
att man läser god litteratur. Alla har påpekat detta oavsett vilka aspekter de för övrigt
lägger på barnböcker. Ingen har dock gett sig på att förklara riktigt vad god litteratur är
förrän 1963 då Lennart Hellsing presenterar sina kriterier för vad en god barnbok är.

När Unesco 1947 kommer med sitt Folkbiblioteksmanifest, slås det fast att biblioteket i
första hand är till för den vuxna befolkningen. Biblioteket bör samtidigt komplettera
skolan genom att utveckla läslusten hos barn och ungdomar. Även här talar man om
bildningssyftet som den viktigaste uppgiften för biblioteket.257 Detta tolkar vi som att
det trots allt ska tillhandahållas böcker för barn på biblioteken även om de inte utgör
huvudmålgruppen. Vi kan också se att detta är första gången som det talas om vad
biblioteken ska göra förutom att låna ut böcker, då de ska ha ett välplanerat och
utvecklingsbart program som innefattar film och utställningar. Vilket kan tyda på att
man börjar se biblioteken som en kulturell institution.

I Nordisk handbok i bibliotekskunskap från 1960 knyts i del 3 an till resonemanget om
ett vidgat kulturellt program, då det nämns att teater, filmvisning, sagoaftnar och
studiecirklar är önskvärda former av utvidgat biblioteksarbete. Detta är också en
betoning av kulturens betydelse, inte enbart boken. Den betonar dock att boken är det
viktigaste medlet då de andra formerna ska leda till boken och utveckla barnens litterära
smak på detta vis. Här talar man också om att välja böcker kräver specialkunskap. 258 Vi
tror att detta kanske kan hänga ihop med debatten kring barnboken, eller det som
klassas som triviallitteratur inom barnlitteraturen. Skräpkulturens vara eller inte vara
började bli den stora frågan och därför måste man se till att biblioteken erbjöd bra
böcker.259 Denna handbok ska ge råd och anvisningar hur författarna anser att man ska
arbeta på biblioteken till bibliotekariestudenter.

I Biblioteksproposition från 1965, som är undertecknad av Ragnar Edenman, står det att
bidrag ska utgå till utveckling av arbetet med barn och ungdomar och det innebär att
man ska satsa på böcker för dem för att också stimulera läsintresset. Man påpekar också
i dokumentet att man inte har begränsat sig till att använda böcker utan att man även
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skall ta tidningar och tidskrifter till hjälp.260 Som vi uttolkar det börjar man alltså se
barnen som allt viktigare målgrupp. Man kanske också börjar tänka i de banor som
gjorde gällande att det var huvudsaken att barn läser, inte vad de läser. De utvecklas och
går vidare till att läsa vad som betraktas som god litteratur. Lena Kåreland skriver detta i
sin bok Möte med barnboken att detta är vad förespråkarna av triviallitteraturen
hävdar.261

Att arbeta i barnbibliotek: tre uppsatser om arbete bland barn och ungdomar är skriven
av Kerstin Gamstorp, Helena Sandblad och Kerstin Forsell Kraft på uppdrag av SAB.
Barnbibliotekarierna ger i detta dokument sin syn på verksamheten och beskriver hur de
har arbetat utan att lägga några större värderingar i det. De skriver att barnlitteraturen
ännu inte har erkänts som litteratur och att steget dit är långt262. Detta kan vi också läsa i
Ingrid Netterviks bok i Barnbokens värld där hon skriver att ”skriva en barnbok har
ansetts enkelt därför att inga konstnärliga kvaliteter har lagts på den”.263 Man hade lagt
stor vikt vid att den var pedagogisk och moralisk då barnen skulle lära sig saker av det
de läste.264 Detta betonar också detta dokument då det säger att barnboken har varit ett
instrument för pedagoger och uppfostrare. De har velat propagera för goda seder och
även ”en sund politisk inställning”.265 I detta dokument kan vi se något nytt. Barnboken
som ett verktyg för att förmedla ett budskap. Då medvetandet ökade om förhållanden i
omvärlden menade vissa författare att barnen inte skulle undanhållas detta utan att man
skulle redan vid tidig ålder visa barnen på hur verkligheten såg ut.266

När vi sedan tittar på Unescos reviderade Folkbiblioteksmanifest från 1972 kan vi se att
det börjar hända saker. Man talar nu om att boken är till för nöjesläsning.267 Här kan vi
se en helomvändning, då nöjesläsning tidigare har setts som skadlig och skulle beivras.
Läsning för nöjes skull kunde rentav vara skadligt för hälsan. Man hade till och med
velat införa en åldersgräns för läsning för barn och hade klart talat om vad som var
lämpligt att låta dem läsa, skriver Klingberg.268 Nu ser man boken som ”the refreshment
of man’s spirit by provision of books for relaxation and pleasure”.269 I manifestet står
det också att biblioteket ska erbjuda både barn och vuxna att hålla sig à jour med vad
som händer inom vetenskapen och kulturen. Biblioteket är en viktig förmedlare av
litteratur då ”Most children have not enough money to buy books, nor have their parents
enough money to give them books. Only in a library will they find good books, which
will save them from reading mediocre or dangerous ones.270

I Barn i bibliotek som är utarbetad av Skolöverstyrelsen från 1972 anser man att
barnboken är en av bibliotekets basfunktioner. Dokumentet trycker i avsnittet som rör
boken på att det är viktigt att stimulera barnen till att titta i en bok. Ett exempel som ges
i boken är att man kan locka till detta genom att barnen till exempel får se en saga i

                                                
260 Kunglig Majestäts proposition 1965:50, s. 14.
261 Kåreland 1994, s. 119.
262 Att arbeta i barnbibliotek 1968, s.28.
263 Nettervik 2002, s. 12.
264 Ambjörnsson 1968, s. 42.
265 Att arbeta i barnbibliotek. 1968, s. 28.
266 Nettervik 2002, s. 178.
267 Unescos folkbiblioteks manifest 1994. 1995, s. 9.
268 Klingberg, 1966, s. 37.
269 Unescos folkbiblioteks manifest 1994. 1995, s. 9.
270 Unescos folkbiblioteks manifest 1994. 1995, s. 9.



52

form av ett bildband271. Vi tolkar det som att andra medier kan vara ett sätt att locka
barnen till att upptäcka boken och läsningen. Skolöverstyrelsen är mån om att barnen
ska kunna läsa när de går ut skolan och alla sätt kan vara bra att få barnen till att läsa.
De slår ett slag för sin egen sak tolkar vi det som. De skriver också att man kanske får
prioritera vilka böcker man ska köpa in. De menar att har man börjat köpa in ett
medium som finns i vårt samhälle får man inte bara välja ut några av de medier som
finns på marknaden utan man bör köpa in alla.272 Det tolkar vi som att de menar att
biblioteket bör välja ut det bästa inom varje medium för att på detta sätt få god kvalitet
på allt man erbjuder sina låntagare. Detta ligger i tiden då diskussionerna gick om
huruvida man skulle ta in ”skräpkultur” på biblioteken. Många menade att biblioteket
skulle vara en plats som erbjöd kvalitet. Andra menade att då barnen kom i kontakt med
skräplitteraturen och frågade efter den borde då inte biblioteket ha sådan typ av litteratur
också för att tillgodose sina användare. Man drog till sig kunder på detta vis som annars
inte skulle använda biblioteket.273

1974 kom Litteraturutredningen från Utbildningsdepartementet som finns presenterad i
Boken. Utredningen menar att boken har en klar fördel före andra medier då den endast
kräver läsarens energi och lust och inga övriga tekniska hjälpmedel för att användas.
Den förmedlar tankar och känslor över tid och rum274 Intresset och förmågan att läsa
med urskillning och behållning grundläggs i barndomen. Bokbrist i barndomsmiljöerna
och försummelser i den lästräningen kan för all framtid blockera tillträdet till
litteraturen.275 Vi tolkar detta som att det är viktigt att se till att barnen har tillgång till
böcker och får hjälp att använda dem så tidigt som möjligt. Gör man inte det är det svårt
för barnet att ta igen det i vuxen ålder. Man ska ge barnen förmåga att läsa med intresse
för att de ska kunna tillgodogöra sig det de läser och njuta av att läsa och att de ska leva
sig in i det de läser.276 Detta tolkar vi som att barnen både ska få läsa för nöjes skull
samt att boken också har en pedagogisk, lärande, funktion då de ska tillgodogöra sig det
de läser. Vi menar att de då på något sätt samlar in information i något ämne.
Folkbiblioteket skulle också arbeta i samråd med skolan för att på detta sätt göra barnen
blev vana vid att gå dit.277 Läsning för nöjes skull har inte alltid ansetts som något att
uppmuntra, tvärtom. I början av 1900-talet menade Carl Kühner att läsningen inte fick
ta tid ifrån skolarbetet, leken och annat praktiskt arbete i vad han kallade läsraseri.278

I Barnbiblioteket - en resurs: fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen som är
skriven av Gerd Hillman, Kerstin Ullander, Susanna Ekström, Kerstin Sjögren Fleischer
och Kjell Mickelsson, fem fackmän. Denna handbok kom ut 1977. De menar att det inte
satsas tillräckligt på barnboken och ifrågasätter detta då de inte tycker att det är rimligt
att barnboken ransoneras medan vuxenlitteraturen står outlånad på hyllan.279 Vi tolkar
detta som att boken är det viktigaste mediet. Författarna menar att boken är
språkutvecklande.280 Boken är alltså ett redskap för att hjälpa barnen att behärska sitt
modersmål. Detta är ju, menar Lennart Hellsing, en av barnbokens fyra
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huvuduppgifter.281 Författarna till dokumentet menar också att barnboken är ett medel
för att ge information om olika sociala verkligheter, samlevnadsmönster, känslor och
upplevelser282. Detta är Hellsing också inne på när han tar upp de andra huvuduppgifter
som barnboken har. Han säger där att den ska orientera barnet i tid och rum och att den
ska orientera barnet socialt.283 Kerstin Rimsten-Nilsson säger att boken kan ge upphov
till gemenskap och tid för samtal då man har en gemensam upplevelse.284 Författarna till
dokumentet säger att det är viktigt att böckerna som barnen läser har bra värderingar. 285

Detta tolkar vi som att böckerna ska vara av god kvalitet och inte som i typ
långserieböcker då värderingarna är ytliga och upprepar sig i bok efter bok och därför
sker ingen utveckling i dessa böcker, som vi har sett att Kåreland skriver.286

I Passa upp, passa, passa vidare…? från 1982 menar författarna att boken är det
medium man vill slå vakt om och man ifrågasätter starkt om de andra medierna, som
film, musik och även serierna, har någon plats på biblioteket. De menar liksom många
andra vid den tiden att boken är språkutvecklande och ger barnet ett förråd av nya ord,
nya uttryck och strukturer att ta till sig för att så småningom införliva dessa med sitt
eget ordförråd. Ett rikt ordförråd och vana att använda språket är ett oerhört viktigt
redskap för varje människa.287. Här tolkar vi det som att boken är ett redskap för att
stimulera språket. Det såg vi att Lennart Hellsing tog upp som en av barnbokens
huvuduppgifter.288 För att kunna tillgodogöra sig all den information som finns i dagens
samhälle krävs det att vi ska kunna läsa och skriva och därför är ett gott ordförråd också
viktigt. Författarna skriver också att man kan stimulera barnens fantasi, vilket är mycket
viktigt. Fantasins roll i litteraturen började poängteras redan på 1700-talet och har sedan
alltid varit en viktigt inslag, om än inte det allra viktigaste hela tiden.289 Fantasin
började betonas igen på 1970-talets slut som en redskap för att hantera livet.290

Litteraturen ger också livskunskaper genom att barnet får använda sin
föreställningsförmåga och genom att tillföra nya tankar. Litteraturen ger även barnen
tillfälle att stanna upp och tänka själva, läsa om, fundera och skapa egna bilder skriver
författarna också.291 Mycket av detta kan kopplas ihop med fantasin. Vi tolkar detta som
att barnboken inte får vara förslöande och passiviserande utan i stället ska den stimulera
till skapande aktivitet, till ansvarskännande och till deltagande i det gemensamma livet i
samhället som Rimsten – Nilsson skriver i sin bok.292

I den folkbiblioteksutredningen som kom 1984 kan vi se att de menar att satsningen på
barnlitteratur kunde vara större. I utredningen kan vi läsa att barnen är de flitigaste
besökarna men att det inte satsas på böcker för dem i motsvarande utsträckning.293

Denna åsikt har vi tidigare sett i Barnbibliotek – en resurs. Vi kan också läsa att boken
är viktig för begreppsbildning och språk utveckling och därför är det viktigt att barnen
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så tidigt i livet som möjligt får komma i kontakt med litteratur av god kvalitet.294 Dessa
funktioner är inget nytt vid denna tid utan är en syn som börjar råda i landet. Vi anser att
detta tyder på att barnboken har en självklar och viktig roll i bibliotekets bestånd även
om den inte har setts som lika viktig som vuxenlitteraturen och att man nu vill
uppmärksamma detta. Vi menar också att detta är ett tecken på att barnlitteraturen
behöver lyftas fram för att den ska få ett bättre rykte och deras anseende ska höjas.
Gunila Ambjörnsson skriver att barnlitteraturen har varit förvisad till familjesidorna och
inte har haft samma status som vuxenlitteraturen och kulturella tidskrifter bara har gjort
pliktskyldiga insatser på området.295 Det står också i utredningen att det är böckerna
som bör prioriteras på biblioteket och böckerna får inte ställas mot andra medier.296

Detta anser vi betyder att boken ska vara det viktigaste mediet på biblioteket.
Utredningen trycker också på att det är viktigt med ett samarbete mellan folkbiblioteket
och skolan då barnen tillbringar mycket av sin tid i skolan.297

1989 kom FN:s barnkonvention, som är presenterad av Ingrid Segerstedt Wiberg,
publicist och journalist, i Sex år kvar av barnets århundrade. I den 17:e artikeln står det
att man ska uppmuntra produktion och spridning av barnböcker.298 Vi tolkar detta som
att FN inte är helt nöjda med spridningen och produktionen av barnlitteratur. I artikeln
står också att man ska uppmuntra spridning av material av socialt och kulturellt värde
till barnen. Det är även viktigt att de kan få ta del av det på sin nivå och att det är
anpassat så att barnen kan förstå dess innebörd.299 Det här är ett internationellt
dokument och ska gälla för alla länder som är medlemmar i FN. Sverige är ganska väl
framme i denna fråga men det är inte så bra att det inte kan bli bättre, menar vi.
Dokumentet poängterar också samarbete länderna emellan. Tidigare har vi sett att det
uppmanats till samarbete biblioteken emellan, folkbibliotek – skolbibliotek. Detta har
till exempel folkbiblioteksutredningen påtalat. Nu är inte denna barnkonvention riktad
till biblioteken i första hand utan vill lyfta fram barnens rättigheter men de tar upp
vikten av att de får den information de behöver.

Sedan går vi vidare till att titta på den tredje reviderade upplagan av Unescos
folkbiblioteksmanifest från 1994. Bibliotekets huvuduppgift är enligt manifestet att
verka för läskunnigheten genom att skapa och stärka läsvanor hos barnen redan i tidig
ålder.300 Det tolkar vi som att det är viktigt att barnen har tillgång till böcker att läsa. I
detta manifest trycker de på att böckerna ska stimulera barnens fantasi och kreativitet.301

Detta är något som vi har sett att även tidigare dokument ansett som en viktig aspekt på
en barnbok. Materialet ska heller inte vara föremål för någon form av ideologisk,
politisk eller religiös censur.302 Detta kan ha att göra med att vi lever i ett mångkulturellt
samhälle och att alla ska kunna hitta böcker inom sitt område. Vi tolkar det också som
att det är viktigt att slå vakt om demokratin i samhället, vilket betyder att man inte får
undanhålla någonting för att det inte stämmer överens med gängse uppfattning. Det står
vidare att man ska främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera kulturell
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mångfald. Att verka för kulturen är en annan huvuduppgift som biblioteket har.303 Det
hör också ihop med att man inte ska censurera någonting. Vi tolkar det också som att
det är viktigt att det finns information om andra förhållanden än de i Sverige. Nettervik
skriver i sin bok att det förekom invandrarbarn som huvudpersoner i barnböcker redan
på 1960 –70 – talen.304 Vi tror att det är viktigare nu när vi har ännu fler människor med
utländsk härkomst att de kan hitta böcker om och från sitt land. Man ska också stödja
muntlig berättartradition står det i manifestet.305 Detta var vanligt innan TV, radio,
video och annan teknisk utrustning fanns, men har glömts bort mer och mer i dagens
samhälle. Detta tolkar vi som att boken ska vara ett medium bland andra, om än kanske
det viktigaste.

Barnspåret från 1994 är skriven av Anna-Birgitta Eriksson, Lisbeth Gisselqvist, Uno
Nilsson och Kerstin Rydsjö som alla är erfarna barnbibliotekarier. Boken har som
grundtes att göra barnet till läsare och biblioteksutnyttjare. Förmedlingen av litteratur är
ett första steg för att barnet ska bli läsare och biblioteksnyttjare samtidigt som den är en
dialog med dem som redan är det.306 Vi tolkar detta som att boken och biblioteken har
en viktig funktion att fylla i denna uppgift. Man menar också i boken att bibliotekarien
har ”en nyckelposition när det gäller att föra ut den kvalitativt högtstående litteraturen
till läsarna, att få reaktioner på den och i förlängningen att upprätthålla utgivningen av
god litteratur för barn och ungdom.307 Vi tolkar detta som att det är bibliotekariens
uppgift att genom det val hon/han gör vid inköpen till biblioteken se till att
skräplitteraturen inte når ut till läsarna via biblioteken. Vi antar att de menar att genom
att inte köpa in dålig litteratur medverka till att det inte ges ut så mycket triviallitteratur
heller. Vi tycker att det verkar egendomligt då barn och ungdomar inte bara får tag i
böcker via biblioteken utan också köper, lånar av kompisar vilket gör att de får tag i den
typen av litteratur i alla fall. Peter Dickinson menar att barnen behöver komma i kontakt
med alla typer av kultur och att de på detta vis förhoppningsvis blir medvetna och kan
avgöra vad som är god kvalitet. Det är viktigt att de får upptäcka saker på egen hand.
Detta skriver Stefan Mählqvist i sin bok Barnboken i brännpunkten.308 Vi tolkar det
också som att det viktigaste mediet är det tryckta ordet, alltså boken.

Författarna till Barnspåret poängterar också vikten av att visa föräldrar, vårdare och
naturligtvis barnen bokens existens.309 Att författarna även vänder sig till föräldrar och
vårdare och inte till barnen tolkar vi som att det är viktigt att de som har en viktig del i
barnens liv hjälps åt att vänja barnen vid böcker redan vid tidig ålder. Detta är inget nytt
utan vi har sett det i flera av de dokument som vi tittat på. Vi tolkar det som att boken är
ett redskap som ska få barnen att lära sig att uppskatta biblioteket.

Går vi två år framåt i tiden kommer Barnlitteraturutredningen på uppdrag från Statens
Kulturråd, Barnbokens ställning - inom biblioteksväsendet och barnomsorgen och den
utarbetades av bibliotekskonsulent Siv Hågård på uppdrag av regeringen. Vi kan där se
att läsning anses som ett led i språkutvecklingen. Ragnhild Söderberg menar att genom
läslek blir barnen tidiga läsare och skrivare, står det i utredningen. Barn som är tidiga
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läsare har en förbluffande känslighet för språkets och uttryckens skönhet.310 Därför är
det viktigt att det är hög litterär och konstnärlig kvalitet på böckerna. Vi tolkar detta
som att det är viktigt att man visar barnen att böcker är något positivt vid så tidig ålder
som möjligt. Detta är inget nytt utan vi har sett det i flera av de tidigare dokumenten.
Det är en stor skillnad från 1900-talets början då Carl Kuhner tyckte att det allför tidiga
läsandet skulle begränsas.311 Denna åsikt som i Sverige delades av Ellen Key, Gurli
Linder och Fridtjuv Berg.312 Det barnen läser bör också vara varierat och innehålla
roliga, spännande och intressanta berättelser som barnen känner igen och sådant som
ger dem nya upplevelser kan vi läsa i Barnbokens ställning.313 Vi tolkar det som att
boken ska intressera barnen och det var ett av Lennart Hellsings kriterier för en god
barnbok.314 Det var också viktigt att barnen fick möjlighet att diskutera vad de läst eller
fått läst för sig med en vuxen, enskilt eller grupp. 315 Aidan Chambers menar att dessa
samtal är ett sätt att bearbeta det man läst och att det är ett sätt förstå det man läst genom
att lyssna till hur andra har tolkat texten.316

1996 kom den första Bibliotekslagen i Sverige. Där kan vi läsa att boken ska stödja
språkutvecklingen och stimulera läsintresset.317 Det är det vi ha kunnat läsa och se att
biblioteken ska göra de sista 10 åren. Man ser alltså boken som ett redskap. Detta har
varit ett ganska vanligt synsätt på senare år. Man poängterar också att boken ska vara till
hjälp i barnens utbildning. Vi tolkar detta som att boken även har en pedagogisk roll.
Flera av dokumenten har talat om vikten av samarbete mellan skola och bibliotek. Det
talade redan Valfrid Palmgren om då hon sa att efter avslutad skolgång är det till
biblioteken som människorna vänder sig till om de behöver information och biblioteken
sågs som skolans naturliga bundsförvant.318 Det hela är dock ganska vagt hållet och ger
inga direktiv till hur det ska genomföras.

I Som fisken i vattnet från 2002, som är skriven av SAB:s kommitté för barn och
ungdom, författarna fram tanken att boken är ett redskap för en mängd olika saker. Den
är naturligtvis en hjälp för att öka läskunnigheten men också för att stimulera fantasin319

Det är inga nyheter med dessa synpunkter. De säger också att boken är till hjälp för
utvecklingen av värderingar.320 Vi tolkar det som att boken kan ha en moralisk funktion
som ger läsaren insikt i svåra frågor för att de ska kunna bilda sig egna uppfattningar
efter att ha läst och diskuterat med andra som också har läst samma bok. Kerstin
Rimsten –Nilsson menade att dessa diskussioner var ett sätt att skapa gemenskap mellan
människor.321 Boken kan också skapa ett ”gemensamt kulturellt kitt” står i det i Som
fisken i vattnet.322 Rimsten-Nilsson menar att barnboken kan vara bärare av ett lands
kulturella arv då de genom ord och bilder förmedlar kunskapen om saker som hör ihop
med vårt sätt att leva. Barnen kan känna igen det de ser och läser, som hur vi går klädda
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och våra vanor.323 På detta vis skapar man en grund för vetande och kunnande om vår
historia som ger en trygghet som är viktig, menar Lennart Hellsing.324 Boken kan också
vara känsloutvecklande.325 Vi tolkar det som att man lär sig känna sig själv och sitt sätt
att reagera i olika situationer genom att läsa om andra som har varit med om liknande
saker. Barnen lär också känna sin omvärld. Boken fyller sin pedagogiska roll. Detta
smyger sig dock på läsaren, något som Edith Unnerstad menade präglade en god bok.326

I Som fisken i vattnet uttrycks det också att boken är det viktigaste mediet även om det
används andra medier, är det bara ett sätt att leda barnen in i bokens värld.

4.3.2. Sammanställning av barnbokssynen

Här följer en sammanställning av barnbokssynen där vi tittat på gemensamma drag och
tendenser i våra utvalda dokument.

4.3.2.1. Lagstiftande dokument

Vi kan se att lagarna och förordningarna är huvudsakligen skrivna av politiker som
egentligen inte hade någonting med biblioteksvärlden att göra. Dock har vi sett att
Valfrid Palmgren hade skrivit 1912 års förslag tillsammans med personer från
Göteborgsbibliotek och Knut Tynell sammanställde 1930 års biblioteksförordning och
han var i hög grad verksam inom biblioteksvärlden. Vi undrar om det är därför som
dessa tidiga biblioteksförfattningar, som de från 1905,1912 och 1930, uttalar sig mycket
vagt angående hur man ska gå tillväga för att genomföra de direktiv som ges i
dokumenten och bara ger generella riktlinjer som är upp till varje bibliotek att tolka.
Man ville få människor att använda biblioteket och att det skulle vara tillgängligt för
alla människor oavsett klass, kön. Det var viktigt då det tidigare bara hade varit
arbetarna som biblioteket riktat sig till. 1912 skulle biblioteket bli tillgängligt för alla
och då måste det finnas material till alla.

Vi kan också se att fram till 1960-talet ansåg man tydligen inte i de lagstiftande
dokumenten att barnlitteraturen var särskilt viktig då man inte närmare behandlar den,
utan talar mer om litteratur i generella ordalag. I dokumenten uttrycks det att litteraturen
inte får vara osedlig utan att den ska främja folkbildningen samt att boken är ett verktyg
för att föra ut ett budskap eller rena kunskaper som man ville att människorna skulle
lära sig.

Kommer vi sedan till tiden efter 1960 börjar man se att barnlitteraturen blir allt mer
viktig. Man har börjat förstå att barnboken kan ses som ett redskap för att komma åt
andra färdigheter, som att utveckla den språkliga förmågan. I Kunglig Majestäts
proposition 1965:50 står det för första gången att biblioteken ska befrämja läsintresset
hos barnen.327 Efter andra världskriget hade barnboksutgivningen ökat kraftigt och det
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fanns en betydligt större tillgång av böcker för barn. 1996 års Bibliotekslag säger också
att boken ska stödja språkutvecklingen.328 Vi tolkar det som att man även kan läsa för
nöjes skull och att det därför är det viktigt att man hittar böcker som intresserar och
tilltalar läsaren, i detta fall barnen. Men fortfarande uttalar sig dessa dokument ganska
generellt och biblioteken får stor valfrihet att utforma sitt program som det passar dem
och de låntagare som utnyttjar biblioteket.

4.3.2.2. Utredningar

I de tre utredningar vi har tittat på kan vi se att Litteraturutredningen, som kom 1974,
tycker att barnboken är viktig då man grundlägger goda läsvanor i ungdomen.329 De
betonar att man ska kunna läsa med både urskiljning och glädje.330 Vi har tolkat detta
som att man kan läsa både för nöjes skull och att man ska reflektera över det man läser
för att på så sätt skaffa sig nya insikter och kunskaper. Folkbiblioteksutredningen som
kom 1984 tycker att det ska satsas ännu mer på barnboken då den är en stor del av
bibliotekens verksamhet.331 Utredningen anser att det är viktigt att barn har tillgång till
böcker där de vistas. I Barnbokens ställning – inom biblioteksvärlden och inom
barnomsorgen som kom 1996 talar man om boken som ett redskap för
språkutvecklingen och att man redan vid tidig ålder genom lek ska lära barnen att
använda böcker.332 I Litteraturutredningen satt två författare men ingen var
barnboksförfattare. I övrigt var det politiker och litteraturkritiker. Barnbokens ställning
- inom biblioteksväsendet och barnomsorgen utarbetades av en bibliotekskonsulent och
visar en del exempel på arbeten som gett goda resultat. Då de utredningar vi har
analyserat är av ganska sent datum har vi förstått att man har sett barnboken som viktig
och som ett redskap för språkutvecklingen och för att förmedla kulturarvet bland annat
samtidigt som den naturligtvis är ett bildningsmedel. Både litteraturutredningen och
barnlitteraturutredningen lägger vikten på boken som sådan och menar att överallt där
det finns barn ska det finnas tillgång till goda böcker. Alla tre utredningarna ser dock
barnen som viktiga användare av böcker och som behöver tänkas extra på.

4.3.2.3. Internationella dokument

I Unescos Folkbiblioteksmanifest från 1947 kan vi läsa att boken i första hand har en
bildningsfunktion men den ska också utveckla läslusten för att barnen som vuxna ska
kunna uppskatta och dra fördel av boken.333 Annars är biblioteket till i första hand för
vuxna. Här tolkar vi det som att den pedagogiska funktionen står i centrum och att
barnen kan inskolas till vuxna biblioteksanvändare. I det folkbiblioteksmanifest som
utkom 1972 menar man att det är i unga år man lättast skaffar sig vanan att läsa och
uppskatta böcker. Man säger nu också att böcker ska tillhandahållas för nöjesläsning. 334

FN kommer 1989 med sin barnkonvention där man slår fast att barn har rätt till böcker
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och att det bör satsas på utgivning av barnböcker.335 I Unescos folkbiblioteksmanifest
från 1994 trycker de på att man ska skapa och stärka läsvanor i tidig ålder samt att
böcker ska stimulera fantasin och kreativiteten hos barnen.336 Dessa fyra dokument är
inte skrivna med tanke på svenska förhållanden men vi kan se att boken från att ha haft
en i huvudsak bildande funktion i de första av dessa dokument, ses som ett verktyg för
att främja språket i de dokumenten som är av senare datum. Detta speglar vad vi läste
när vi studerade hur man sett på barnboken. Inte heller här har det varit speciellt många
inom biblioteksvärlden som utformat dokumenten utan att de har utformats ganska
generellt. FN:s barnkonvention rör inte biblioteksfrågor primärt utan talar om barns
rättigheter och att de ska ha rätt att kunna skaffa sig information om frågor som rör dem
är en viktig del i dessa rättigheter. I alla dokument utom i det första biblioteksmanifestet
från 1947 ses barnen som viktiga, även om de behöver ha hjälp för att de ska kunna
göra sig hörda.

4.3.2.4. Handböcker

Går vi sedan till att titta på handböckerna kan vi se att till skillnad från lagarna,
förordningarna och utredningarna är det människor som arbetar inom biblioteksvärlden
eller är verksamma inom barnboksbranschen och verkligen brinner för sin sak. Många
av dem har också stor erfarenhet av att arbeta med barn och bibliotek och kan referera
till hur de själva har gjort och att man har haft positiva erfarenheter av arbetet. De har
ofta exempel på hur man kan gå till väga för att uppnå den effekt man vill nå.

Även i handböckerna kan vi se att barnböckerna inte börjar bli riktigt viktiga förrän på
1960-talet. Dessa dokument tar upp barnlitteraturen på ett helt annat sätt än lagarna och
ser dem som en egen typ av litteratur om än inte helt accepterad. Valfrid Palmgren tar
redan 1909 upp att man måste tänka på barnen och deras specifika behov genom att det
måste finnas material anpassad till deras nivå. Men även detta dokument ville föra ut det
pedagogiska och moraliska syftet, som vi sett att barnboken, hade som sitt viktigaste
syfte.337 I Barn och böcker av Bolin och Zweibergk säger författarna att barnboken är en
uppfostrare såväl moraliskt som estetiskt.338 I Nordisk handbok för bibliotekarier från
1960 står det att det vore önskvärt att biblioteken och barnbibliotekarierna utvidgade sitt
biblioteksarbete för att leda in på boken och väcka intresset för studier.339

I Arbeta i barnbibliotek som utkom 1968 kan man läsa att det inte satsas tillräckligt på
barnboken och att barnboken varit ett medel för uppfostrare och pedagoger. Vi tolkar
det som att författarna ifrågasätter den rollen och menar att boken kan vara mycket
mer.340 I Barn i bibliotek från 1972 säger man att boken ska ses som en basfunktion på
biblioteken, det medium man i första hand ska satsa på, men att det finns andra medier
som man kan använda. Det är också viktigt att tänka på vad man köper in då utbudet av
olika medier är stort och biblioteken blir erbjuda mycket nytt material inom varje
medium. Man har upptäckt att barnen utgör en stor användargrupp på biblioteket och att
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över hälften av utlånen utgörs av barnlitteratur. 341 Bilden som författarna ger oss är att
de vill slå ett slag för en ordentlig satsning på barnboken då de upplever att det trots
dessa fakta är det vuxenlitteraturen som har högsta prioritet.

Efter detta kan vi se att det kommer en tid då boken ses som ett verktyg för nå andra
saker. De kan vara av många skiftande slag. Den viktigaste är den språkutvecklande.
Dokumenten ser böckerna också som en källa till att skapa ett gemensamt kulturellt kitt,
är känsloutvecklande och kan hjälpa till att utveckla en förmåga att se saker ur olika
synvinklar. Vi tolkar det som att ha ett rikt språk i dagens samhälle är väldigt viktigt för
att klara sig. Vi tolkar det också som att man kan känna igen sig i böcker, både sig själv
och sina känslor men även sitt land och dess sätt att leva. Man säger att det är viktigt att
alla som arbetar med barn ska se till att det finns böcker och att barnen får hjälp att
använda dem. Vi tolkar det också som att den pedagogiska uppgiften inte är försvunnen.

I Barnbiblioteket - en resurs från 1977 säger man att böcker är språkutvecklande men
ifrågasätter om satsningen på barnlitteratur är tillräcklig.342 Passa upp, passa, passa
vidare…? från1982 tar också upp detta och menar att språket ett oerhört viktigt redskap
343 och i Barnspåret från 1994 vill man att barnen ska bli läsare.344 I Som fisken i vattnet
från 2000 är det också den språkutvecklande uppgiften som nämns även om man kan ta
in andra medier för att leda dit.345

Vi tolkar det som att på 1990-talet har biblioteket kunnat använda vilka medier som
helst för att leda in barnen på läsningen och till boken. Något som hade varit helt
otänkbart i början av 1900-talet. Det fanns inte detta utbud av medier på den tiden
heller. Boken har alltid varit det viktigaste mediet.

Vad vi kan se har alla dokument ett gemensamt och det är att de vill ge barnen tillgång
till god litteratur och det kanske inte är konstigt då författarna brinner för litteratur och
arbetar med den. Då är endast det bästa gott nog. Riktigt vad som är god litteratur har de
vanligtvis inte gått in på. Palmgren var mycket före sin tid med sina idéer om hur
biblioteken skulle se ut.
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5. Diskussion

I detta avsnitt diskuterar vi de signaler/synsätt som vår analys av handböcker,
författningar, lagar, förordningar, utredningar samt styrdokument visat angående synsätt
på barnen och barnboken. Avsnittet är uppställt kronologiskt och indelat i tre avsnitt,
något vi gjort då vi vill belysa olika ”brytpunkter” som vi tycker oss ha funnit vid vår
analys.

5.1. Tiden 1900 till 1940 - en försiktig start

När vi gjort vår analys har vi tyckt oss märka att diskussionen rörande barn och
barnboken i vårt material inte brunnit särskilt intensivt utan gått lite på sparlåga fram till
efter andra världskriget. En orsak till detta kan vara barnbibliotekens utveckling.
Barnbibliotekens startskott gick i och med Valfrid Palmgrens barnbibliotek i Stockholm
1911, ett barnbibliotek som fick några efterföljare i landets större städer, men som inte
följdes av någon större utveckling av barnbibliotek runt om i övriga landet. Vi kan
konstatera att nästan 25 år senare, 1935 fanns det endast 24 stycken barnavdelningar på
landets 103 folkbibliotek.

Även om vi i vår analys har ett dokument som mycket tydligt visar ett annat synsätt än
det auktoritära, drar vi slutsatsen att det synsätt, som Palmgren presenterade i sin bok
Biblioteket en ljushärd, vilket innebar att barnet sattes på piedestal, förmodligen var en
enskild människas/mindre grupps synsätt och därför inte kan antas ha funnits hos
flertalet av bibliotekarierna vid denna tid, utan vi finner det mer troligt att det
auktoritära synsättet på barn kan ha levt kvar.

Det allmänna synsättet på barnboken vid denna tiden var att boken skulle vara ett
bildningsmedel, vilket innebar att boken var till för att skaffa information och
kunskaper, inte för roa eller som tidsfördriv. Boken hade också en moralisk funktion där
den skulle lära barnen goda kristna seder så att de blev dugliga kristna
samhällsmedborgare som vuxna, vilket vi har kunnat utläsa att Palmgren också menar
att boken ska göra . Vi har i våra dokument inte sett att det någonstans förespråkas en
rent kristen litteratur som det gjordes på 1600-talet.

En annan faktor vi tror kan ha haft betydelse är att de barnbibliotek som först
etablerades i Sverige var uppbyggda efter Palmgrens tankar och idéer och drevs av
verkliga eldsjälar, som många fått sin utbildning av Palmgren eller i USA. Detta kan ha
gjort att man ute i landet såg dessa bibliotek som ett experiment och något för
storstäderna. Det kan även ha gett signalerna att om man skulle ha ett barnbibliotek var
man tvungen att anamma mönstret fullt ut, annars var det inte intressant.

Bristen på syn på barn och barnboken i de förordningar som vi analyserat, vilka utkom
1905, 1912 och 1930, kan ha att göra med att man vid denna tid höll på att bygga upp
folkbiblioteksverksamheten i Sverige och då hade fokus på den vuxna befolkningen.
Dokumenten lägger därför sin tyngdpunkt på hur pengarna till biblioteken ska fördelas.
Allt detta tillsammans anser vi kan ha bidraget till att utvecklingen av barnbiblioteken
inte skedde i en jämnare takt, utan dröjde.



62

5.2. Tiden 1940 till 1970 - startskottet går.

Utifrån våra studier har vi tyckt oss se att det i mitten av 40-talet sker en omstart, både
för barnboken och för barnbiblioteken. Utgivningen av barnböcker ökade kraftigt och
att ett stort antal författarnamn etablerade sig, vilket medförde att barnbibliotekens
verksamhet kom att ses som allt viktigare.

Vi anser att en viktig faktor för barnboken vid denna tid är att det börjar accepteras att
läsningen är till för nöjes skull och för att ge avkoppling.

Det vi tycker oss märka är att det i efterkrigstiden råder en större acceptans och frihet att
uttrycka sig i olika frågor. Vi tycker även att man vid denna tid efterfrågar klarare
direktiv, vilket kan ha främjat framgången för Barn och böcker, vilken är mycket klar i
sitt synsätt både när det gäller barnen och barnboken. Även om det synsätt som man
presenterar i denna bok bara är en av många vid denna tid, kan man konstatera att kriget
hade skapat en rädsla för auktoritärt formade lydnadsmänniskor, vilket gjorde att de
synsätt som framfördes byggde mer på ett demokratiskt tänkande. Barnen kom allt mer
att stå i centrum.

Att barnbibliotekarierna bildade en egen sektion inom Sveriges allmänna
biblioteksförening 1944, trots att de var få till antalet, tycker vi att detta tyder på att
både barnen och barnlitteraturen ses som en allt viktigare del av folkbibliotekens
verksamhet. Denna verksamhet kan ha fått ytterligare knuff framåt då Unescos
folkbiblioteksmanifest påpekar att biblioteken tillsammans med skolan ska intressera
barn för läsning så att de kan lära sig att uppskatta och dra fördel av böcker i vuxen
ålder.

Alla våra analyserade dokument från 1960-talet tar upp hur viktig barnboken är och att
det är viktigt att barnen stimuleras med böcker och får ett intresse för läsning så tidigt
som möjligt. Det som syns tydligt i dokumenten vid denna tid är att meningarna går isär
när det gäller vikten av kvalitet. Vi kan se att det är nu som en debatt börjar som handlar
om i fall man bara ska ha kvalitetslitteratur på biblioteken eller om man ska godta att det
inte spelar speciellt stor roll vad barnen läser bara de läser någonting.

En viktig händelse var att Svenska Barnboksinstitutet startades 1965 med uppgift att
vara ett informations- och dokumentationscentrum för barn- och ungdomslitteratur,
vilket förmodligen kan ha inneburit en statushöjning av både barnboken och
barnbiblioteken.

Samtidigt kan vi i våra dokument utläsa att man nu börjar se boken som ett medium
bland andra, även om boken vid denna tid sätts på första plats.
När det gäller synen på barnen är det först i handboken som kom 1968 som det finns
uttryckt något synsätt på barn. Det synsätt på barn som framträder lägger tyngdpunkten
på att barnen ska bli sedda, känna grundtrygghet och att de är värdefulla.

1960-talet är en omvälvande tid för folkbiblioteken då bidragen ändrades från att ha
varit specialdestinerade till att bli utvecklings- och punktinriktade samt att det
genomfördes en rationaliserings- och centraliseringsprocess. Detta innebar för
folkbiblioteken att bidrag kunde sökas för att skaffa utrustning eller för att stötta nya
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verksamheter samt att verksamhet omstrukturerades på folkbiblioteken och vissa
funktioner blev gemensamma för vuxen- och barnavdelningarna.

5.3. Tiden 1970 till sekelskiftet 2000 - utveckling av barnverksamheten

Det som präglar barnbokssynen under hela 1970-talet är ”skräplitteratursdebatten” och
hur barnen skulle lockas till biblioteken över huvudtaget. Det fördes även diskussioner
om folkbiblioteken skulle köpa in andra medier än boken och vilken rangordning dessa
medier skulle ha i förhållande till varandra. Det började också uppmärksammas att
grunden till läsningen och att tillgodogöra sig text lades i barndomen och att främja
detta var barnbibliotekets uppgift. Det tolkar vi som att man vid denna tid börjar se
boken som ett redskap/hjälp snarare än att se boken som något bra i sig själv.

Barnsynen som råder vid denna tid är att barnen ska betraktas som kunder för
biblioteket, vilket innebär att mycket aktiviteter utgår ifrån vad barnen vill och att
efterfrågan styr. Man vill locka så många som möjligt till biblioteken. Det vi finner en
smula förbryllande är att det behavoristiska synsättet, belöning och straff, som vår egen
erfarenhet säger förekom i skolans värld under denna tid, inte alls återfinns i våra
studerade dokument.

Det finns många starka krafter inom barnbiblioteksområdet vid denna tid, vilket tar sig
uttryck i både målsättningsdokument och att Svenska Folkbibliotekarieförbundet bildar
en särskild barnfackgrupp. Det som vi frågar oss är om ”skräplitteraturdebatten”
tillsammans med andra diskussioner, kan ha skapat olika läger inom
barnbiblioteksvärlden. Det faktum att vissa fick ge efter i sina ståndpunkter, kan som vi
ser det, komma att påverka deras arbete.

I vårt analyserade material från 1980-talet börjar vi med handboken Passa upp, passa,
passa vidare? som knyter an till den debattbok, Barnbiblioteket - en resurs: fem inlägg
om bibliotekets roll i barnkulturen, som utgavs 1977. Dessa båda böcker propagerar
starkt för att boken är huvudmediet för folkbiblioteken. Det man gör genom i dessa
dokument är att man visar på vilket förträffligt verktyg boken är för att till exempel
hjälpa barnet i dess språkutveckling, men även för att stimulera fantasin och ge
livskunskaper. Det som hamnar i skymundan är den kvalitetsdebatt som tidigare förts.
Detta kan bero på att det vid denna tid kom en uppsjö av nya medier som inte funnits
tidigare och som snabbt blev populära bland barn och ungdomar.

Både folkbiblioteksutredningen och handboken Passa upp, passa, passa vidare…? som
kom under första hälften av 1980-talet uttrycker mycket klara synsätt på barn. Även om
det rör sig om flera skilda synsätt tror vi att dessa klara anvisningar kan ha underlättat
för barnbibliotekarierna i deras arbete och var en orsak till att barnbibliotekens arbete
blir så framgångsrikt vid denna tid, trots att det var nu som besparingarna började, vilket
innebar slutet på en lång expansionsperiod för folkbiblioteken.

På 1990-talet tycker vi oss i vår analys se att boken ses som det viktigaste mediet,
samtidigt som det anses vara ett verktyg främst för läs- och språkutveckling. Det
framgår även i dessa dokument att det är barnbibliotekariens ansvar att se till att detta
verktyg håller hög kvalitet. Detta ansvar, tror vi, kan vara nog svårt i en tid med många
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medier och alltmer knappa resurser, därtill kom folkbibliotekens förändring till att bli ett
informationscentrum.

De synsätt på barn som vi uppfattar råder i våra analyserade dokument vid denna tid
visar på ett förnyat kollektivt tänkande samtidigt som dialogen mellan vuxen och barn
poängteras samt att man betonar vikten av att barnen känner sig välkomna och hemma
på biblioteket. Detta är dock inte det synsätt som råder i samhället för övrigt då man
trycker på att alla måste ses som enskilda individer som behöver olika saker.
Denna skillnad kan bero på att författarna Gerd Hillman, Kerstin Ullander, Susanna
Ekström, Kerstin Sjögren Fleischer och Kjell Mickelsson tagit personlig ställning mot
tanken om den fria uppfostran, vilken förespråkade att den vuxna skulle vara passiv och
inte drivande. Ytterligare ett synsätt som vi förstått diskuterats mycket inom skolans
värld vid denna tid, men som inte berörs i dokumenten, berör barns inlärning. Detta ser
vi som en stor brist då Piagets teori förklarar att barn och vuxna tänker och uppfattar
saker mycket olika, vilket kan skapa missförstånd om kunskapen om detta inte finns hos
den vuxne.

Men vi kan konstatera att det individuella synsättet har slagit igenom fullt ut i vårt
analyserade dokument från 2000, Som fisken i vattnet: Barnens väg till språk och
läsande, vars synsätt enligt vår mening är att barnbiblioteken ska ge den enskilde
individen, vad den enskilde individen behöver. Även barnbokens betydelse som det
absolut viktigaste mediet är starkt uttryckt i detta dokument, samtidigt som dokumentet
tar upp hur andra medier kan användas tillsammans med boken. Men målet man strävar
efter i detta dokument är att skapa läs- och språkutveckling hos det enskilda barnet.

5.4. Slutsatser

Synen på barnboken i vårt analyserade material har sett väldigt olika ut. I början av
1900-talet var det den pedagogiska och moraliska funktionen den enda användningen
man ansåg att boken hade. Man skulle endast läsa för att inhämta kunskap och
information och för att lära sig hur man skulle bete sig i olika situationer. Efter andra
världskriget ökade bokutgivningen kraftigt och man började också acceptera att barnen
läste för att få avkoppling. Mot slutet av 1960-talet startade en debatt som pågick under
hela -70-talet om skräplitteraturens vara eller inte vara. Boken började också få
konkurrens av andra medier och man var noga med att poängtera att boken borde vara
mediet nummer ett på biblioteken. På 1990-talet började man på allvar se boken som ett
redskap för att utveckla barnens läs- och språkförmåga, deras fantasi och livskunskap.
Vi tycker oss se i våra dokument att man hela 1900-talet kämpar för att barnboken ska
vinna erkännande som en egen konstart samtidigt som man presenterar olika funktioner
som barnboken kan ha.

Synen på barnen i våra analyserade dokument är mycket sparsamt uttryckt i vissa och
mer i andra. Vi har kunnat konstatera att det fram till mitten av 1900-talet, fanns mycket
få signaler angående vilket synsätt som man skulle ha emot barnen. Detta kan, som vi
ser det, ha givit signalerna att inte denna grupp var speciellt viktig, men samtidigt kan
det även ha inneburit att bibliotekarierna kände sig fria att helt forma sin verksamhet
utifrån sitt eget synsätt på barnen.
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Desto mer signaler har det funnits i dokumenten under senare delen av 1900-talet, då
främst i handböckerna som från 1968 utkommit i intervaller av 4-6 år emellan, med
undantaget av den handbok som utgavs 1994, då det gått tolv år sedan den föregående.
Det faktum att det givits klara signaler kan, som vi ser, det ha inneburit en trygghet för
bibliotekarierna samtidigt som det kan ha inneburit en begränsning och gjort att de känts
sig alltför låsta i sitt arbete med barnen.

5.5. Vidare forskning

Utifrån de resultat som vi fått fram från vårt analyserade material har vi haft funderingar
på hur man skulle kunna gå vidare i forskningen kring detta ämne. Bland annat ställer vi
oss frågan om resultatet skulle blivit annorlunda om vi studerat vad artiklar och
debattinlägg i fackpressen skrivit om dessa frågor. Olika politiska åsikter som funnits
under 1900-talet kan också varit faktorer som påverkat vilka signaler som getts till
biblioteken om barnlitteratur och synsätt på barn. Vidare kunde man tänka sig att man
hade belyst de fakta vi fått fram med intervjuer av barnbibliotekarier.
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6. Sammanfattning

I dag finns det gott om barnböcker på biblioteken och det ges hela tiden ut nya. Det är
självklart att det ska finnas lika mycket litteratur för barnen som för oss vuxna. Alla är
medvetna om hur viktigt det är att ha en bra språklig förmåga och man poängterar att
det är viktigt att stimulera barnen språkligt redan i tidig ålder. I dagens samhälle är
barnbiblioteken en självklar förmedlare av böcker och barnen är lika viktiga för
bibliotekens verksamhet som de vuxna. Men har det alltid sett ut så, frågar vi oss. Vi
tror att man som barnbibliotekarie har en fördel av att ha kännedom om vilka synsätt
man haft på barn och barnboken genom tiderna.

Syftet med vår uppsats har varit genom att studera olika skriftliga källor och utifrån
dessa få fram vilken syn som biblioteken fått genom anvisningar i dessa dokument, på
barnboken och barnen som användargrupp under 1900-talet fram till nu.

För att få fram dessa synsätt har vi valt att göra en kvalitativ källanalys vars resultat vi
sedan har tolkat utifrån ett hermeneutiskt synsätt.

Tanken vi har är att vi tror att de handböcker, författningar, lagar, förordningar,
utredningar samt styrdokument som vi valt att analysera kan ha fungerat som
”rättesnören” och att de strömningar de gett uttryck för har påverkat bibliotekens syn på
barnen och barnboken. För att få reda på vilka signaler barnbiblioteken fått under 1900-
talet, har vi valt att titta på och besvara följande frågor i de av oss utvalda dokumenten.

• Vilka synsätt på barn förs fram i dessa dokument?
• Vilka synsätt på barnboken förs fram i dessa dokument?

Vi är medvetna om att våra huvudfrågor inte går att besvara utan att ställa följande
frågor?

• Vilken syn på barn har funnits i samhället under 1900-talet?
• Vilka olika synsätt har funnits på barnboken under 1900-talet?

Vår litteraturgenomgång innehåller tre delar, varav den första delen, barnbibliotekens
historia, redogör för den kontext som vår undersökning befinner sig, Del två och tre
besvarar de två underfrågor om vilka synsätt på barn och barnbokssyn som funnits i
Sverige under 1900-talet som vi ställt i vår problemformulering.

Sedan följer ett analyskapitel, där vi först redovisar hur vårt urval av dokument gått till.
Därefter följer en redovisning av vad vår analysresultaten visat för de enskilda
dokumenten, angående synsätt på barn och barnbokssynen.

Följande kapitel innehåller en diskussion där vi redovisar de svar vi fått fram på våra
frågor och där vi resonerar kring tänkbara orsaker till varför det sett ut som det har gjort
och vad de förändringar vi har sett kan bero på samt avslutningsvis presenteras de
slutsatser vi har kunnat dra utifrån våra analyserade dokument. Vi har kunnat se att
synen på barnboken har sett väldigt olika ut. Första halvan av 1900-talet dominerade
den pedagogiska och moraliska funktionen som den huvudsakliga användning man
ansåg att boken hade. Man skulle endast läsa för att inhämta kunskap och information.
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Omkring 1945 ökade bokutgivningen kraftigt och man började också acceptera att man
läste för att få avkoppling. Mot slutet av 1960-talet och under hela -70-talet fördes en
debatt om skräplitteraturens vara eller inte vara. Nya medier kom, som t.ex. skivor,
video, kassettböcker, men man var noga med att poängtera att boken borde vara mediet
nummer ett på biblioteken. Boken började ses som ett verktyg för att utveckla barnens
läs- och språkförmåga, deras fantasi och livskunskap på 1990-talet. Vi tycker oss se i
våra dokument att man hela 1900-talet kämpar för att barnboken ska vinna erkännande
som en egen konstart samtidigt som man presenterar olika funktioner som barnboken
kan ha.

Synen på barnen i våra analyserade dokument är mycket sparsamt uttryckt i vissa
dokument och mer uttalat i andra. Men vad vi kunnat konstatera är att det fram till
mitten av 1900-talet fanns mycket få signaler angående vilket synsätt som man skulle ha
emot barnen. Detta kan som vi ser det ha givit signaler att denna grupp inte var speciellt
viktig för biblioteken, men samtidigt kan det ha inneburit att bibliotekarierna kände sig
fria att helt forma sin verksamhet för denna grupp utifrån sitt eget synsätt på barnen.
Desto mer signaler har det funnits i dokumenten under senare delen av 1900-talet och då
främst i handböckerna som från 1968 utkommit i intervaller av 4-6 år emellan, med ett
undantaget av den handbok som utgavs 1994 då det gått tolv år sedan den föregående.
Det faktum att det givits klara signaler kan som vi ser det ha inneburit en trygghet och
en grund för bibliotekariernas arbete, samtidigt som det kan ha inneburit en begränsning
och gjort att de känt sig styrda i sitt arbete med barnen.
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