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Abstract: The aim of this study is to examine the interaction between a 
group of multilingual, twelve-year-old children, and three 
libraries. The children live in a suburb of a larger city. The three 
libraries are their school- library, the library in their suburb and 
the main library in the city. We have examined if and how the 
children use the libraries, what the libraries mean to them in 
their daily life and what their possibilities are when it comes to 
participate in and influence activities and collections at the 
libraries. We have pursued qualitative interviews with sixteen 
children in grade six and three librarians, working with 
multilingual children at the three libraries. In order to illustrate 
how the children use the libraries, we have utilized Marianne 
Anderson’s and Dorte Skot-Hansen’s model of four different 
functions, which libraries can have for their users (Det lokale 
bibliotek, 1994).  We have taken into consideration the 
children’s experiences of and possibilities to participate at the 
libraries, and how the librarians work with multilingual children 
within the age group of 10 -13. We have also studied the 
interaction between the children and the libraries, from an 
intersectional point of view, focusing on power-aspects of 
gender, multilingualness and age. The children find libraries 
important, and their needs and interests can be found in all areas 
of Anderson’s and Skot-Hansen’s model. The children express 
an interest in being able to participate in decision-making at the 
libraries. The children’s gender, multilingualness and age 
influence their needs as well as their possibilities to fulfil these. 
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1.  Inledning 
 
 

Intervjuaren:  - [V]ad tycker ni är det bästa med biblioteket? 
Davor:  - Det bästa… 
Omed:  - Det är att låna böcker och läsa! 
Davor:  - Ja. Det är också så skönt ställe att vara i. 
Omed:  - Det är så tyst. 

(Intervju med Davor och Omed, 2006-02-07). 
 
Bibliotek kan fylla en mängd olika funktioner för olika individer, beroende på 
livssituation och sammanhang. I vår uppsats är det barn som kommer till tals om tre 
olika bibliotek. Barnen går i en sjätteklass i en mångkulturell förort utanför en storstad, 
och vi vill undersöka vilka betydelser biblioteken har för dem i deras vardag och hur 
deras interaktion med biblioteken ser ut. 
 
 
 
1.1.  Bakgrund och problemformulering 
 
I år har regeringen utropat ett mångkulturår i Sverige. Ett övergripande mål för året är 
att ”[k]ulturutövande och kulturutbud ska […] vara en angelägenhet för fler och 
upplevas som jämställt och lika tillgängligt för alla”, detta särskilt med avseende på 
”den etniska och kulturella mångfalden inom det offentligt finansierade kulturutbudet” 
(Regeringskansliet, 2006).  
 
Idéhistorikern Amanda Peralta beskriver i Bibliotek – mötesplats i tid och rum (2000), 
folkbiblioteken som ”[…] en av de viktigaste institutionerna i det nödvändiga arbetet 
för att motverka och förändra ’det officiella Sveriges’ mentalitet, just för att det har 
lyckats ta till sig och tillgodose så mycket av de internationella svenskarnas behov” 
(s.123). Folkbiblioteket hade en central betydelse för henne för att hon skulle kunna 
känna sig hemma när hon kom till Sverige från Argentina (ibid.). Biblioteksforskaren 
Dorte Skot-Hansen menar att: “The public library is undoubtedly the cultural institution 
with which most representatives of ethnic minorities are in touch” (2002). Enligt henne 
har bibliotek därmed en central roll för ökad integration av kulturer och för att skapa 
möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället.  
 
Samtidigt som det på högre politisk ort pläderas för vikten av mångkultur och 
integration, ges en del kulturer begränsat tillträde till det offentliga rummet. Peralta 
exemplifierar detta bland annat genom att beskriva hur Re:orient, en mångkulturell 
festival i Stockholm, hotades med nedläggning i slutet av 1990-talet, eftersom 
arrangörerna inte gavs fortsatt ekonomiskt stöd från kommunen. Ytterligare ett exempel 
är Hammarkullekarnevalen, som efter ett par år i Göteborgs centrum flyttades tillbaka 
till förorten Hammarkullen. Som skäl till förflyttandet angavs att karnevalen var alltför 
störande för att hållas i stadskärnan, men Peralta påpekar att arrangemang som 
studentkorteger och Göteborgskalaset däremot är välkomna inne i centrum. Utifrån sina 
exempel menar hon att stadscentra bevaras som ”enkulturella revir” (2000, s.133f), och 
att segregationen mellan centrum och perifera förorter därmed bibehålls.  
 
Ungefär en tredjedel av alla barn i Sverige bor i eller i anslutning till storstäder. Bodil 
Rasmusson, doktor i socialt arbete, lyfter i Låt oss vara med! (1999) fram att många 
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barn trivs i miljonprogramområden, trots de problem och brister som finns där. Istället 
för att drömma om att alla barn ska få möjlighet att flytta ut på landet, menar hon att 
barn bör bli mer delaktiga i sin bostadsmiljö, så att förorter formas efter barns behov 
(s.12, 22). Bibliotek hör till de miljöer där barn rör sig i sin vardag, och vi menar därför 
att dessa också i hög grad bör formas efter barns behov och intressen.  
 
Många barn som bor i miljonprogramsförorter är födda, eller har föräldrar som är födda, 
i andra länder än Sverige. Enligt Bibliotekslagen (1996), §8 och §9, bör folk- och 
skolbiblioteken ”ägna särskild uppmärksamhet” dels åt ”invandrare och andra 
minoriteter” och dels åt ”barn och ungdomar”, bland annat genom att tillhandahålla 
böcker och andra medier som uppfyller dessa gruppers olika behov. Enligt 
Aktionsgruppen för barnkultur, som har gjort en kartläggning av befintlig barnkultur 
och forskning om barn och kultur i Sverige, hade dock bara 28% av Sveriges kommuner 
år 2004 biblioteksverksamhet som inkluderade ”särskilda insatser för barn med annat 
modersmål än svenska”. Tolv kommuner saknade helt barnbibliotekarie (2006, s.98f).  
 
Hur ser de behov som syftas till i Bibliotekslagen ut, och på vilka sätt undersöker och 
bemöter biblioteken flerspråkiga barns behov? Våra funderingar kring dessa frågor, i 
kombination med att vi uppmärksammat att barn sällan själva kommer till tals i 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, gjorde att vi ville lyssna till 
flerspråkiga barns egna utsagor om bibliotek och biblioteksanvändande. 
 
För att kunna göra detta har vi vänt oss till en sjätteklass som vi besökt tidigare, under 
vårt B-uppsatsarbete inom biblioteks- och informationsvetenskap. Barnen i klassen bor i 
en mångkulturell förort, och har deltagit i ett läsfrämjandeprojekt på sin skola. Till B-
uppsatsen genomförde vi en observation i klassen under en lästimme, men våra 
begränsade tidsramar gjorde att vi inte hann med några intervjuer med barnen. Nu, ett år 
senare, ville vi träffa dem igen, för att prata med dem om vilka betydelser biblioteken 
har för dem och om de tycker att biblioteken finns till för dem och deras behov. De 
bibliotek som vi valt att fokusera på är barnens skolbibliotek, stadsdelsbiblioteket i 
förorten där de bor, samt stadsbiblioteket i stadens centrum, som har hela det 
storstadsområde där barnen bor som upptagningsområde. Stadsbiblioteket benämner vi i 
fortsättningen centrumbiblioteket, för att lättare kunna skilja biblioteken åt i texten.  
 
Den användargrupp vi studerar i uppsatsen, flerspråkiga barn i mellanåldern, boende i 
en mångkulturell miljonprogramsförort till en storstad, innehar en på flera sätt 
marginaliserad position i samhället. Utifrån detta ser vi det som centralt att belysa 
aspekter av barnens möjligheter till delaktighet och påverkan. I vår studie anlägger vi ett 
intersektionalitetsperspektiv. Litteraturvetaren Eva Borgström ger i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift en definition av begreppet:  
 

Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten mellan olika samhälleliga maktordningar som 
baseras på kön, etnicitet, sexualitet, klass, ras, nationalitet, funktionalitet, ålder, religion… 
[…] Intersektionalitet är ett brett tvärvetenskapligt begrepp som sätter sökarljuset på hur 
olika maktordningar samverkar (2005, s.5).  

 
Vi har valt att se till hur genus, ålder och etnicitet/flerspråkighet samverkar i barnens 
livssituationer och påverkar deras interaktion med biblioteken. Vi vill också synliggöra 
barnens möjligheter till delaktighet i biblioteksverksamheten, något som i förlängningen 
kanske kan leda vidare till än större delaktighet i samhället.  
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1.2.  Syfte och frågeställningar 
 
Vi kommer i vår studie att, utifrån ett intersektionalitetsperspektiv, studera interaktionen 
mellan en grupp flerspråkiga barn i mellanåldern och tre olika bibliotek; deras 
skolbibliotek, stadsdelsbiblioteket i förorten där de bor och centrumbiblioteket. Vårt 
övergripande syfte är att undersöka om och hur barnen använder biblioteken, vilka 
betydelser biblioteken har för dem i deras vardag, och vilka möjligheter barnen har till 
delaktighet i och påverkan av de olika bibliotekens verksamhet och utbud. För att kunna 
analysera interaktionen med biblioteken vill vi också undersöka hur bibliotekarier på de 
olika biblioteken arbetar för att möta barnens intressen och behov.  
 
Vi har delat in vårt syfte i fyra frågeställningar: 
 
- Hur arbetar bibliotekarierna på de olika biblioteken med verksamhet riktad till 

flerspråkiga barn i mellanåldern? 
 
- Hur ser barnens tillgång till och användande av biblioteken ut? 

 
- Hur upplever barnen bibliotekens utbud och verksamhet, och vilka möjligheter har 

de till delaktighet i utformande av dessa? 
 

-  Hur ser interaktionen mellan barnen och biblioteksverksamheten ut, analyserad 
utifrån ett intersektionalitetsperspektiv? 

 
 
 
1.3.  Avgränsningar 
 
Vårt empiriska material består av kvalitativa intervjuer med sexton barn i en sjätteklass, 
och tre bibliotekarier som arbetar på de tre olika biblioteken. Vi kommer att avgränsa 
oss till att studera barnens fritidsanvändande av biblioteken. Vi kommer inte att göra en 
jämförande studie mellan olika orter eller mellan olika grupper av barn. Istället kommer 
vi att studera hur barnen inom den undersökta gruppen deltar i och interagerar med 
biblioteksverksamheten, utifrån faktorer som genus, ålder och etnicitet/flerspråkighet. 
Barnens utsagor kommer att analyseras i relation till bibliotekariernas utsagor om 
verksamheten.  
 
Vi kommer inte heller att göra några jämförelser med andra bibliotek som barnen 
använder, utöver de tre bibliotek vi fokuserar på i uppsatsen. Vi kommer att se till 
barnens tidigare biblioteksanvändande som en bakgrundsfaktor i vår analys, men vi 
kommer inte att göra jämförelser med deras tidigare användande, på andra orter eller i 
andra länder, utan vi kommer främst att fokusera på deras nuvarande situation. 
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1.4.  Disposition  
 
Vi har disponerat uppsatsen enligt följande:  
 
Först kommer vi, i kapitlet Teori, att redovisa våra val av teorier, samt diskutera hur vi 
kommer att använda dessa i vår analys. Vi använder oss av biblioteksforskarna 
Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekens fyra olika 
funktioner (1994). Tillsammans med modellen kommer vi att diskutera det 
intersektionalitetsperspektiv, det vill säga det övergripande maktperspektiv, inom vilket 
vi kommer att se till genus, ålder och etnicitet/flerspråkighet. Vi tar också upp den 
litteratur och tidigare forskning som vi anser relevant för vår studie och som vi kommer 
att referera till i uppsatsen. 
 
Efter teoridiskussionen följer Metod-kapitlet, där vi diskuterar vårt val av metod – en 
reflexiv studie utifrån kvalitativa intervjuer – samt vilka konsekvenser detta val kan få 
för våra resultat. Vi beskriver också hur vi gick tillväga då vi förberedde och 
genomförde våra intervjuer och vid vår analys. 
 
Därefter, i kapitlet Barnen och biblioteken, presenterar vi barnen och deras kontext i 
förorten. Vi redovisar också de tre bibliotekariernas utsagor om respektive biblioteks 
utbud och verksamhet för flerspråkiga barn i mellanåldern. 
 
I vår resultatdel Barnens användande av biblioteken, utgår vi ifrån barnens berättelser 
om hur de använder biblioteken. Vi redovisar deras utsagor utifrån Anderssons och 
Skot-Hansens modell över bibliotekens funktioner, samt utifrån olika aspekter av 
delaktighet, och uppdelat i frågor som rör genus, ålder och flerspråkighet. 
 
I vårt analyskapitel Interaktion mellan barnen och biblioteken sätter vi barnens 
utsagor i relation till bibliotekariernas, och analyserar hur dessa överensstämmer vad 
gäller barnens behov och önskningar kopplade till bibliotekens utbud och verksamhet. 
Också detta gör vi utifrån modellen över bibliotekens funktioner, resonemang om 
delaktighet, samt ur ett intersektionalitetsperspektiv, med fokus på genus, ålder och 
flerspråkighet. 
 
Vi drar därefter, i Slutsatser och slutdiskussion, slutsatser utifrån våra inledande 
frågeställningar och utifrån analyskapitlet ovan, samt för en vidare diskussion om dessa. 
 
Uppsatsen avslutas med en Sammanfattning. 
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2.  Teori 
 
 
2.1. Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi utgår i uppsatsen ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att vi ser 
indelningar i kategorier efter genus, ålder, etnicitet och klass, samt föreställningar som 
följer av dessa, som sociala konstruktioner (jfr Ambjörnsson, 2004, s.11ff). En följd av 
detta synsätt är att föreställningarna också blir möjliga att förändra. Samtidigt menar vi 
att det är viktigt att lyfta fram de maktstrukturer som kategoriindelningarna genererar 
och som begränsar möjligheterna till förändring. Att benämna och därmed belysa 
orättvis maktfördelning ser vi som en förutsättning för att kunna motverka sådan. 
Utifrån detta menar vi att kategoriseringar och benämningar kan ses som tillfälliga 
verktyg; de är alltså inte något biologiskt eller essentiellt.  
 
Dock kan det vara problematiskt att välja begrepp, eftersom ord och benämningar alltid 
är sammankopplade med vissa betydelser och föreställningar, som kan verka 
determinerande eller stigmatiserande. Etnologen Anna Sofia Lundgren skriver i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift att språket i sig ”[…] är [fyllt] med betydelsebärande 
kopplingar och välkända liknelser” och därmed kan befästa föreställningar och 
fördomar (2001, s.202). Användande och betydelser av begrepp förändras ständigt, och 
begrepp som var vedertagna för ett par år sedan kan idag anses laddade med fördomar. 
Förändringen av betydelser kan också ske i motsatt riktning. Exempelvis används 
begreppet ”ras” istället för ”etnicitet” inom delar av intersektionalitets- och 
genusforskningen. Syftet är att synliggöra rasistiska föreställningar, istället för att 
använda ”mildrande” begrepp som mångkulturalitet eller etnicitet, vilka kan riskera att 
försköna faktiska samhälleliga förhållanden, enligt Diana Mulinari, docent i ekonomisk 
historia, och sociologen Paulina de los Reyes (2005, s.7). Vi ställer oss kritiska till 
användandet av rasbegreppet, och kommer inte själva att använda det i uppsatsen, 
eftersom vi tycker att det är alltför negativt laddat, även om vi kan förstå det 
bakomliggande resonemanget till att använda det. I uppsatsen har vi valt att använda 
begreppet flerspråkighet som en gemensam nämnare för barnen. Det är ett begrepp som 
vi ser som positivt laddat, och som beskriver kunskaper hos barnen, snarare än 
kategoriserar dem utifrån vad som kan riskera att ses som essentiella egenskaper.  
 
Vi har som teori valt att använda Anderssons och Skot-Hansens modell över fyra olika 
funktioner hos folkbiblioteken, som de benämner ”model over det lokale bibliotekets 
profil”, ur boken Det lokale bibliotek (1994). Författarna utgår ifrån ett 
biblioteksperspektiv, medan vi kommer att se till modellen ur användarnas, det vill säga 
barnens, perspektiv. Tillsammans med modellen kommer vi att anlägga ett 
intersektionalitetsperspektiv. Övergripande innebär ett intersektionalitetsperspektiv att 
se till olika maktordningars samverkan i individers livssituationer, utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt tänkande. De socialt konstruerade maktordningar som vi väljer 
att se till i vår analys är genus, ålder och etnicitet/flerspråkighet. 
 
Våra val av teorier styrs av vår förförståelse, vilket vi kommer att utveckla ytterligare i 
metodkapitlet, samt av vad vi har studerat tidigare. Etnologen Britta Lundgren skriver:  
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Mitt val av ämne, mitt sätt att beskriva tingens ordning och min argumentation bygger på de 
förståelser jag själv har, och på de önskningar jag när. Dessa speglar i någon mening den 
kultur i vilken jag vuxit upp och det akademiska klimat i vilket jag fått min utbildning  
(2001, s. 201). 

 
Det som bland annat ligger till grund för vår akademiska förförståelse är att vi båda 
tidigare har läst genusvetenskap och fördjupat oss i genusvetenskapliga frågor, samt 
studerat etnicitetsfrågor, etnologi och kulturantropologi.  

 
 
 
2.2.  Biblioteksfunktioner 
 
Som nämnts ovan kommer vi att använda oss av Anderssons och Skot-Hansens modell 
över folkbibliotekens olika funktioner (1994). Modellen är utformad utifrån ett 
biblioteksperspektiv, som en analysmodell för att kunna tolka aspekter av bibliotekens 
profilering i lokalsamhället. Vi kommer dock att se till den ur ett användarperspektiv, 
vilket bland andra Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, lektorer på 
Danmarks Biblioteksskole, har gjort i sin studie Gør biblioteket en forskel? (2000), i 
vilken de undersöker klassrelaterade mönster i informanternas användande av bibliotek.  
 
Modell över det lokala bibliotekets profil (1994, s.18): 
 

 
 
Vi har översatt de danska begreppen till motsvarande svenska så att ”socialcenter” blir 
socialt centrum, ”kulturcenter” blir kulturcentrum, ”videnscenter” kunskapscentrum och 
”informationscenter” informationscentrum. I vår analys använder vi modellen som en 
hjälp för att åskådliggöra hur barnen vi har intervjuat använder biblioteken. Vi tar därför 
fasta på vissa aspekter av den framför andra: 
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Andersson och Skot-Hansen placerar under funktionen socialt centrum in bibliotekens 
uppgift som ett ställe för människor att träffas och vistas på. Hit räknar de även 
uppsökande verksamhet för utsatta grupper. Vi tar i vår analys främst fasta på 
biblioteket som ett ställe att vistas och umgås på. Under funktionen kulturcentrum 
ligger, enligt Andersson och Skot-Hansen, kulturella och konstnärliga upplevelser, 
bland annat arrangemang och utställningar. Vi fokuserar huvudsakligen på biblioteken 
som ett ställe att låna och ta del av olika medier på. Till bibliotekens funktion som 
kunskapscentrum räknar Andersson och Skot-Hansen att tillhandahålla material för 
studier och möjligheter till kunskapssökning. Hit hör både kunskapssökning av eget 
intresse och för utbildningssyfte. Eftersom vi undersöker barnens fritidsanvändande av 
biblioteken ser vi till den här funktionen främst som ett ställe för barnen att lära sig 
olika saker av eget intresse. Bibliotekens funktion som informationscentrum ser 
Andersson och Skot-Hansen som en uppgift att tillhandahålla såväl information om 
samhället i stort som information om biblioteket. Enligt modellen riktar sig den här 
funktionen främst till arbetslivet och företag. Vi kopplar i vår analys funktionen som 
informationscentrum huvudsakligen till möjligheter för barnen att fråga och hitta på 
biblioteken.  
 
Enligt författarna är modellen föränderlig och kontextberoende, och bör förstås som en 
tankemodell:  
 

Denne modell skal mere ses som en ramme for en diskussion end en virkelighed, der ikke 
kan måles eller beskrives præcist. Dels overlapper de fire profiltyper hinanden, og dels 
hænger profilen sammen med så mange både interne och eksterne faktorer, at den 
endegyldige profil umuligt kan opgøres (1994, s.245). 

 
Utifrån detta är modellen också möjlig att överföra på biblioteksanvändande av skilda 
slag och i olika sammanhang. Vi kommer att använda och tolka modellen utifrån vår 
användargrupp, flerspråkiga barn i mellanåldern, och de betydelser som biblioteken har 
för dem i deras vardag. Enligt Anderssons och Skot-Hansens beskrivning, antar vi en 
vid och inkluderande förståelse av modellen, och ser det inte som möjligt att placera 
olika företeelser strikt i dess olika fält, utan anser att aspekter av både verksamhet och 
användande av biblioteken rör sig inom och mellan modellens fält.  

 
 

 
2.3.  Intersektionalitet 
 
Vi kommer att studera barnens interaktion med biblioteken utifrån ett 
intersektionalitetsperspektiv. Intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp, och i Sverige 
har forskning utifrån perspektivet främst bedrivits under de senaste tre åren. Eftersom 
begreppet är nytt och kunskapsområden kring exempelvis genus, etnicitet och makt 
ständigt förändras, har vi valt att avgränsa oss främst till litteratur som är utgiven under 
2000-talet vad gäller intersektionalitet och begrepp relaterade till perspektivet.  
 
Mulinari och de los Reyes lyfter fram att intersektionalitetsbegreppet har utvecklats ur 
en kritik mot ”den hegemoniska feminismen”, det vill säga traditionell västerländsk 
feministisk forskning, som sätter genusstrukturer främst och som fokuserar den vita 
heterosexuella medelklasskvinnan (2005, s.15). Intersektionalitetsperspektivet har 
framför allt växt sig starkt i USA, bland afrikansk-amerikanska feminister. Även om 
begreppet är relativt nytt, menar Nina Lykke, professor i genus- och kulturstudier, att 
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det intersektionella tänkandet kan spåras tillbaka till feministisk teori redan under 1970-
talet, i studier av marxism och genus, sexualitet och genus, samt etnicitet och genus 
(2003, s.49). Enligt henne hör intersektionalitetsbegreppet teoretiskt samman med black 
feminism, postkolonial och postmodern feministisk teori, samt queerteori, och har 
utvecklats ur dessa vetenskapstraditioner. Lykke menar att intersektionalitet kan förena 
mångfaldsförståelse och genusteoretiska aspekter, och överbrygga de splittringar som 
har funnits, och fortfarande existerar, mellan dessa teoriinriktningar (ibid., s.48). 
Begreppet har numera nått stor spridning internationellt, i USA, och även i Afrika och 
Sydostasien, men i Skandinavien används begreppet inte i samma utsträckning ännu 
(ibid., s.49). 

 
Mulinari och de los Reyes för en diskussion om hur intersektionalitetsperspektivet kan 
användas som ett ”teoretiskt instrument”, för att synliggöra hur makt skapas och 
upprätthålls i samhället (2005, s.125). De menar att isolerade kategorier såsom kön, 
etnicitet och klass, är sprungna ur en positivistisk kunskapssyn och bidrar till att 
upprätthålla den ojämlika maktfördelning som finns i samhället idag (ibid., s.24f). 
Vidare framhåller de att det är omöjligt att konstruera kön utan att samtidigt konstruera 
klass, etnicitet och sexualitet, och att faktorerna därför måste analyseras tillsammans. 
Om en forskare väljer en viss kategori utan att ta hänsyn till och lyfta fram alla andra 
faktorer som spelar in i en individs kontext, bidrar hon till osynliggörandet, och därmed 
upprätthållandet, av de maktrelationer individen ingår i (ibid., s.99). Mulinari och de los 
Reyes betonar vikten av att se till maktprocesser i dess rumsliga och historiska 
kontexter, och att ”maktutövande och underordning alltid är inbäddade i ett komplext 
nätverk av strukturella relationer, institutionella arenor och mänskliga handlingar” 
(ibid., s.18).  
 
Samtidigt som Mulinari och de los Reyes framför att indelningar i kategorier kan få en 
determinerande verkan, väljer de själva att lyfta fram perspektiven kön, klass och 
etnicitet i sin bok. Sociologerna Elisabet Näsman och Clary Krekula pekar i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, tillsammans med samhälls- och kulturvetaren Anna-Liisa 
Närvänen, på att åldersperspektivet får en underordnad betydelse i Mulinaris och de los 
Reyes bok, något som de menar är vanligt i intersektionalitetsstudier (2005, s.81).  
 
Lykke framhåller att det är nödvändigt att välja perspektiv, för att det inte ska bli ett 
ohanterbart projekt att genomföra en intersektionalitetsanalys. Vilka val som görs bör 
enligt henne argumenteras för och reflekteras öve r utifrån analysmaterialets kontext, 
samtidigt som de bortvalda aspekterna också bör finnas med i det kritiska tankearbetet 
under studier som genomförs utifrån perspektivet (2003, s.53).  
 
I vår analys kommer vi att inrikta oss på genus, ålder och etnicitet/flerspråkighet, 
eftersom dessa är framträdande i vårt material, men också till viss del beroende på vår 
förförståelse och våra teoretiska kunskaper. Vi menar att det egentligen inte är möjligt 
att skilja olika faktorer i individers livssammanhang åt, men samtidigt instämmer vi 
med Lykke (ibid.) om att det inte heller är möjligt att inbegripa alla perspektiv i en 
analys, eftersom det blir alltför omfattande.  
 
Vi kommer inte, till skillnad från Jochumsen och Rasmussen (2000), att fördjupa oss i 
våra informanters klasstillhörighet i vår analys. För att kunna genomföra en sådan studie 
hade vi behövt ett betydligt mer omfattande intervjumaterial. Vi är trots detta medvetna 
om att klass, sett både till föräldrarnas utbildningsnivå och familjens ekonomiska 
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situation, är en grundläggande faktor som påverkar barnens behov och intressen, samt 
deras möjligheter till delaktighet i samhället. Lars Seldén, lektor på Bibliotekshögskolan 
i Borås, resonerar i sin avhandling Kapital och karriär (2004) kring vilka slutsatser det 
är möjligt för honom att dra utifrån sina informanters klasstillhörighet. I hans fall rör det 
sig om doktorander och forskare i företagsekonomi, och han kommer fram till att han 
inte kan problematisera klass i någon större utsträckning utifrån sitt empiriska material, 
eftersom en sådan analys hade krävt djupare studier av informanternas bakgrund (ibid., 
s.103).  
 
Barn är, generellt sett, än mer komplicerade att placera utifrån kulturella, ekonomiska 
och symboliska tillgångar, än vad vuxna är. Vi frågade barnen om deras föräldrars 
sysselsättning, men ställde inte vidare frågor om föräldrarnas utbildning och 
socioekonomiska situation, under intervjuerna. De flesta av barnen har föräldrar som 
har flyttat hit från andra länder och som kan ha bytt klass i flytten. Deras nuvarande 
klasstillhörighet behöver inte stämma överens med den de tidigare hade, eller med deras 
utbildningsnivå. Vi ser det som att vi hade ett ansvar inför såväl barnen som deras 
föräldrar och lärare att inte ställa frågor som riskerade att utlämna barnen och deras 
familjer. Liksom Seldén kommer vi inte att spekulera i vår analys om hur 
informanternas klasstillhörighet på individnivå påverkar deras agerande. Däremot ser vi 
till barnens bakgrund och demografiska kontext utifrån vad vi vet om deras situation 
generellt, via både bibliotekariernas och barnens utsagor. 
 
Genom att lyfta fram barnens utsagor i vår uppsats och låta dem definiera sina egna 
behov och intressen vill vi göra deras röster hörda, eftersom de oftast inte tillåts komma 
till tals i media eller i offentliga debatter och beslutsprocesser. Vi vill också beskriva 
deras kontexter, för att, som Mulinari och de los Reyes skriver, fokusera på strukturerna 
och förutsättningarna, för att kunna nå förståelse och därmed förändring av rådande 
förhållanden (2005, s.129). Att lyfta fram barnens tankar och åsikter kan bli ett sätt att 
underlätta skapandet av motmakt mot rådande förhållanden: ”Att artikulera en 
motberättelse är ett sätt att återerövra en förvägrad subjektivitet och rätten till 
problemformulering” (ibid., s.93). 
 
Genom att utgå från ett intersektionalitetsperspektiv blir det möjligt att belysa hur olika 
aspekter av individers och gruppers livssituationer stärker eller förminskar deras 
maktinnehav. Detta hänger också samman med möjligheter till delaktighet, eftersom 
tillgång till makt ökar möjligheterna att agera (jfr ibid., s.16). En väg till makt går 
genom kunskap, som i sin tur kan spridas via biblioteken. Därmed blir möjligheter till 
delaktighet på biblioteken ett viktigt område att studera, och inte minst barns 
möjligheter. 
 
 
2.3.1.  Genus 
 
Socialantropologen Fanny Ambjörnsson undersöker i sin studie I en klass för sig hur 
tonårstjejer i två gymnasieklasser agerar utifrån och förhåller sig till genus, klass och 
sexualitet. Ambjörnsson använder inte begreppet intersektionalitet i sin avhandling, men 
den studie hon gör skulle ändå kunna benämnas intersektionell, eftersom hon 
undersöker hur olika maktordningar samverkar på olika sätt: ”Poängen är att införliva 
hur olika maktstrukturer skapar och bestämmer varandra – hur de framstår som mer 
eller mindre betydelsefulla markörer för social ojämlikhet” (2004, s.26). Hon menar att 
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det är viktigt att se till informanternas, i hennes fall gymnasietjejers, komplexa situation, 
och inte ställa dem utanför det omgivande samhället, som en grupp för sig, utifrån 
exempelvis ålder eller genusmarkeringar, eftersom de i själva verket styrs hårt av 
omgivande normer och föreställningar (ibid., s.30).  
 
Vi använder begreppet genus i betydelsen socialt konstruerade föreställningar utifrån 
kön. Ambjörnsson ansluter sig till ett poststrukturalistiskt perspektiv, vilket innebär att 
hon menar att genus och andra aspekter av individers identiteter inte existerar bortom de 
handlingar vi utför. Det finns enligt detta synsätt ingen inre essentiell kärna baserad på 
biologiskt kön, som är orsak till våra beteenden eller utgör våra identiteter. Genus 
bestäms utifrån hur vi agerar, och inte utifrån något vi är (ibid., s.12). Det är dessa 
handlingar Ambjörnsson undersöker i sin studie, för att kunna lyfta fram hur tonårstjejer 
behöver agera för att ses som ”normala” tjejer av sin omgivning.  
 
Ambjörnsson visar på att genus är kopplat till makt, genom att människor placeras i 
kategorier utifrån föreställningar om två motsatta kön. Dessa kategorier förhåller sig 
hierarkiskt till varandra, på så vis att företeelser kopplade till maskulinitet generellt 
anses inneha högre status än företeelser som förknippas med femininitet (ibid., s.12f). 
På liknande sätt sker också kategoriseringar utifrån sexualitet. Ambjörnsson visar på att 
det i dagens västerländska samhälle råder en heteronormativitet, vilket innebär att en 
viss form av heterosexualitet premieras framför andra former av sexualitet. Hon ser 
sexualitet och genus som sammankopplade, eftersom föreställningarna om vad som 
kännetecknar ”normala” kvinnor och män är knutna till föreställningar om den rådande 
heterosexuella normen, inom vilken dessa anses vara två kompletterande motpoler 
(ibid., s.13ff).  
 
I sin studie fokuserar Ambjörnsson också på hur genusföreställningar hänger samman 
med förväntningar och normer gällande klasstillhörighet. Hon lyfter fram att det finns 
olika förväntningar på hur en tjej bör agera, beroende på om hon tillhör arbetar- eller 
medelklass och att femininitet kopplad till medelklass generellt utgör normen (ibid., 
s.32ff). På liknande sätt påverkas föreställningar om genus av föreställningar om 
etnicitet, och vice versa. Ambjörnsson pekar på att vad som anses ”normalt” förändras 
över tid och utifrån olika kontexter, vilket gör att genusskapande, liksom sexualitets-, 
klass- och etnicitetsskapande, blir till en oupphörlig process (ibid., s.23, 26).  
 
Britta Lundgren visar på den makt som ligger i vad som inkluderas eller utesluts i olika 
diskurser, det vill säga användande och betydelser av begrepp (2001, s.10). Diskurser 
fungerar enligt henne både konstruerande och exkluderande, på så sätt att de samtidigt 
som de skapar betydelser åt fenomen eller företeelser, exempelvis ”tjej”, också skapar 
gränser gentemot andra fenomen och företeelser som inte ingår i betydelsen, och som 
därmed blir ”icke-existerande” eller tabu, exempelvis ”aggressiv” eller 
”initiativtagande” (ibid.). Etnologen Anna Sofia Lundgren menar att kategoriseringar är 
determinerade och reproducerar föreställningar (2001, s.208). Hon knyter an till 
filosofen Judith Butler, som betonar vikten av att se till kön utifrån ”dubbel rörelse”, 
vilket innebär att betrakta könskategoriseringar som öppna för nya betydelser och 
begreppssammansättningar. Förhållningssättet kan göra det möjligt att synliggöra även 
individer som inte stämmer med gängse föreställningar, genom att exempelvis 
begreppen ”flicka” och ”lugn” inte ses som sammanlänkade, utan alltid som tillfälliga 
sammansättningar (ibid.).  
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Ambjörnsson poängterar att en analytisk metod där två polariserade grupper jämförs 
med varandra kan riskera att förstärka skillnader mellan grupperna och skymma de 
individer som bryter mot de mönster som framträder (2004, s.26). Därmed kan till 
exempel genusstudier riskera att befästa rådande föreställningar om skillnader mellan 
kvinnor och män och upprätthålla det ojämlika förhållande studien från början syftade 
till att förändra. Hon menar dock att det också finns en styrka i att göra jämförelser 
mellan grupper, eftersom mönster då kan framträda, som inte hade blivit synliga annars 
(ibid., s.26f, 36f).  
 
Vi vill akta oss för att dra onyanserade slutsatser om hur tjejerna respektive killarna i 
vår studie agerar i förhållande till biblioteken, och riskera att fastna i stereotypa 
föreställningar om hur flickor och pojkar bör vara. Vi menar dock att genusrelaterade 
mönster är möjliga att urskilja i vårt material, och att detta är intressant ur ett 
maktperspektiv. Att även se till de individer som inte följer genusmönstret, ser vi som 
ett sätt att synliggöra dem som kanske annars inte blir sedda, och vars behov och 
intressen kanske inte uppmärksammas i biblioteksverksamheten.  
 
 
2.3.2.  Etnicitet och flerspråkighet 
 
Den danska etnologen Bjørg Kjær reflekterade under ett fä ltarbete på ett fritidshem 
(2003) kring hur de tuffaste flickorna på fritidset själva definierade sin identitet genom 
att betona sin könstillhörighet, medan de utifrån, av de andra barnen, definierades 
utifrån sin etnicitet, då deras föräldrar var födda i ett annat land än Danmark (s.18). Hon 
menar att invandrarflickor ofta i forskning ses som något annat än flickor, eftersom de 
stör den homogena könskategorin. Att fokusera på etnicitet kan, enligt Kjær, riskera att 
bli onyanserat, eftersom ”de andra” mer ses som en homogen grupp, och som 
representanter för den etniska grupp de tillhör, till skillnad från den egna etniska 
gruppen. Istället bör etnicitet ses som en faktor som samspelar med andra faktorer och 
som kan ta olika uttryck i individers liv (ibid., s.19f). 
 
Pedagogikforskaren Tullie Torstensson-Edh har i Barns livsvärld (1999) studerat hur 
faktorer som klass, genus, etnicitet och generation (det vill säga ålder) samspelar i en 
grupp niondeklassares livssituationer. Torstensson-Edh menar att de ungdomar hon har 
intervjuat inte själva fokuserar sin flerspråkighet eller sina delaktigheter i flera kulturer 
som en del av den egna identiteten. I mångkulturella områden är det mångkulturella det 
normala, och inte något som dess invånare nödvändigtvis reflekterar över (ibid., s.71).  
 
Vi kommer i vår studie inte att fokusera på hur barnen skapar sina identiteter utifrån 
etnicitet. Vid analysen inbegriper vi att barnen inte anses tillhöra den etniska 
majoriteten, och därmed riskerar att marginaliseras i samhället. Vi ser dock till barnens 
etniciteter främst kopplat till deras flerspråkighet, vilket är en gemensam nämnare hos 
barnen utifrån kunskap som de besitter. Flerspråkigheten förenar dem som 
användargrupp, och vi kommer att analysera hur aspekter av denna, samt av genus och 
ålder, påverkar deras interaktion med biblioteken.  
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2.3.3.  Ålder 
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt är även barndomen socialt konstruerad, och 
kopplas samman med situationsbundna och föränderliga föreställningar om 
åldersgrupper och om individers relationer till omgivande åldrar (Näsman, 2004, s.55). 
Etnologen Gry Heggli menar att ålder liksom genus är hierarkiskt ordnat (2003). 
Liksom barn inordnas i samhällets genusordning, bestäms de i högsta grad också utifrån 
åldersordningen, och det innebär en maktunderordning att vara barn i ett samhälle där 
produktivitet prioriteras och arbetsför ålder anses vara norm (Krekula, Närvänen och 
Näsman, 2005, s.83, 86).  
 
Barn bör, enligt Näsman, inte ses som en homogen kategori med lika villkor och behov, 
utan de befinner sig i olika kontexter och har därmed också olika behov. Hon menar 
dock att barn generellt i samhället ses som en grupp förenade av gemensamma brister; 
brist på utveckling, mognad, förmåga till bestämmande och självständighet. Näsman 
lyfter angående barns åldersrelaterade maktunderordning fram att: ”Ålder är en av de 
mest använda och accepterade grunderna för att behandla människor olika” (2004, s.56). 
I forskning om barn är det oundvikligen någon annan, det vill säga forskaren, som 
definierar barnen och för deras talan. Den maktobalansen går inte att helt väga upp. Ofta 
går forskaren också omvägen via andra vuxna som får uttala sig om barn. I nyare 
barndomsforskning anses barn dock i högre grad vara aktiva subjekt, vars syn på 
världen och den egna situationen ses som alltmer intressant (Rasmusson, 1999, s.10f, 
Näsman, 2004, s.58).  
 
Krekula, Närvänen och Näsman menar att det är av stor vikt att se till hur samspel 
mellan ålder och genus, klass, etnicitet och andra samhälleliga kategoriseringar påverkar 
barns olika situationer, något som enligt dem sällan görs i forskning om barn. Antingen 
fokuseras det endast på barnperspektivet eller också glöms ålderns betydelse bort eller 
tas för given, kanske beroende på att en individs ålder snabbt förändras, till skillnad från 
genus, klass och kulturrelaterade faktorer, vilka kan ses som mer beständiga eller mer 
långsamt föränderliga (2005, s.82ff).  
 
Vi kommer bland annat att undersöka barnens möjligheter till delaktighet i de tre olika 
bibliotekens verksamhet och utbud, sett i relation till deras ålder. Vi ser till delaktighet 
utifrån en vid tolkning, och menar att möjligheter till delaktighet hänger samman med 
barns kontexter; deras livssituationer.  
 
Enligt Demokratiutredningens rapport, En uthållig demokrati (2000), är informella 
möjligheter till delaktighet i vardagslivet en betydande del av innebörden av en väl 
fungerande demokrati (Näsman, 2004, s. 64). Detta utifrån grundtanken att alla 
individer i ett samhälle ska ha möjlighet till deltagande på lika villkor i de 
beslutsprocesser som rör dem. Näsman menar att grunderna för denna typ av delaktighet 
i vardagsbeslut är att få tillträde till de arenor där besluten fattas, att få del av aktuell 
information, att få säga sina åsikter och att bli lyssnad på och tagen på allvar. Näsman 
menar att om barn på dessa sätt ges möjlighet till att vara både självbestämmande och 
medbestämmande, tillsammans med vuxna i sin omgivning, i beslutsprocesser som rör 
dem, kan de nå delaktighet (ibid., s.65). 
 
Pedagogikprofessorn David Buckingham framhåller i After the Death of Childhood 
(2000) hur segregation påverkar barns medieanvändande och att deras tillgång till kultur 



 13 

kan vara begränsad beroende på socioekonomiska förhållanden. Buckingham menar 
vidare att barn generellt också begränsas av att de är just barn, och därmed anses vara 
irrationella och inkompetenta att delta i beslutprocesser som rör dem och deras 
intressen, i skolan, familjen och på fritiden. Enligt honom är det viktigt att barn lyssnas 
på och räknas med i dessa typer av beslutsfattande, även om de inte besitter lika mycket 
kunskap som vuxna (ibid., s.168f). Han lyfter fram att ett sätt att möjliggöra barns 
aktiva deltagande i samhället är arbeta för att öka deras kulturella tillgångar och tillgång 
till olika medier (ibid., s.205), vilket vi menar är områden inom vilka bibliotek har en 
betydande uppgift. 
 
De maktpositioner som en individ besitter påverkar således möjligheterna till 
delaktighet. Som åldersmässigt överordnad vuxen, i positionen som forskare eller 
bibliotekarie, är det viktigt att se till att försöka utjämna maktobalansen i mötet med 
barn som biblioteksanvändare, för att därmed kunna öka barns medbestämmande. Vi 
kommer i vår analys att undersöka hur barnen vi intervjuat förhåller sig till sin egen 
ålder, till äldre och yngre barn, samt till vuxna. Förståelsen av åldersaspekter ur ett 
maktperspektiv utgör också en del i vår tolkning av bibliotekariernas utsagor om barn 
och verksamhet riktad till barn. 
 
Efter att vi här har diskuterat de teorier vi kommer att använda i vår analys, kommer vi 
nu att redovisa litteratur och forskning som vi inte har presenterat tidigare, och som har 
beröringspunkter med och som vi anser relevant för vår studie.  
 
 
 

     2.4.  Litteratur och tidigare forskning 
 
Vi har under vår utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap uppmärksammat att 
det såväl inom biblioteks- och informationsvetenskap som inom angränsande 
forskningsfält, saknas forskning som utgår ifrån barns utsagor. Enligt Aktionsgruppen 
för barnkultur, som på uppdrag av regeringen har kartlagt barns kultur- och 
medieanvändande samt aktuell forskning på området, är den kulturpolitiska forskningen 
om barn i Sverige idag ”närmast obefintlig” (2006, s.223), och den barnkulturforskning 
som bedrivs i Sverige totalt sett ”svag och splittrad” (s.15). Det saknas även forskning 
om barns delaktighet i kultur och samhälle. Aktionsgruppen efterlyser, utifrån sin 
kartläggning, mer forskning om barn som inkluderar barns olika kontexter, sett till 
socioekonomiska faktorer, var barnen bor, samt familjernas geografiska bakgrund. De 
menar också att åldersindelningarna inom forskningen ofta är breda eller odefinierade, 
och därmed kan påverka eller vara missvisande för resultaten (ibid., s.14). Författarna 
lyfter även fram att etnicitetsperspektiv inom barnkulturforskning är än ovanligare än 
genusperspektiv (ibid., s.15f).  
 
 
2.4.1.  Litteratur om flerspråkiga barn på bibliotek 
 
Eftersom forskningen om barn och bibliotek utifrån ett etnicitetsperspektiv är begränsad 
har vi valt att ge en kort historik över vilka förhållningssätt som har legat till grund för 
biblioteksverksamhet och arbete med inköp och utbud, för barn med bakgrund i andra 
länder än Sverige. Vi vill ge en bild av detta genom att göra nedslag i litteratur så som 
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handböcker, projektbeskrivningar och idéskrifter, som har varit tongivande för denna 
typ av biblioteksverksamhet i Sverige under senare årtionden. 
 
I Invandrarna och biblioteket, den första handboken för biblioteksverksamhet för 
invandrare, som gavs ut av Bibliotekstjänst 1974, lyfts sagostunder och teater på olika 
språk fram som exempel på verksamhet som förekommer på vissa bibliotek i Sverige. 
Viktigast tycks dock vara att framhålla svenska barns kontakt med invandrarbarn, ”[…] 
så att svenska barn får den närkontakt med det främmande och annorlunda som behövs 
för att avdramatisera det” (ibid., s.93). 
 
I handboken för barnbibliotekarier, Passa upp, passa, passa vidare (Lena Skoglund, et 
al., 1982), konstaterar författarna i inledningen att de inte kommer att ta upp 
”invandrarbarnens litteraturförsörjning”. De diskuterar dock vikten av att biblioteken 
når ut till alla barn i sitt upptagningsområde, bland annat genom att bibliotekarierna tar 
reda på vilka användare som finns där och informerar sig om deras sammanhang. 
Författarna betonar även vikten av samarbete mellan bibliotekarier, men också mellan 
biblioteken och andra institutioner som arbetar med barn.  
 
I Barnspåret (1994) har barnbibliotekarierna Anna Birgitta Eriksson, Lisbeth 
Gisselquist, Uno Nilsson och Kerstin Rydsjö samlat ett antal artiklar om 
barnbiblioteksverksamhet som illustrerar bredden i verksamheten, sammanfattar 
verksamhetens utveckling och blickar framåt mot 2000-talet. Här återfinns kapitlet 
”Barn med andra modersmål än svenska”, i vilket Ulla-Britt Nordin Siebolds 
(bibliotekarie och dåvarande chef för Invandrarlånecentralen vid Stockholms 
stadsbibliotek) tar upp vad bibliotekarier bör tänka på vid interaktionen med barn med 
andra modersmål än svenska. Hon betonar bland annat att språk innehar olika hög status 
i olika länder. I Sverige anses majoritetsspråket svenska tillsammans med exempelvis 
engelska ha hög status, medan bland annat turkiska och urdu anses ha lägre, något som 
hon menar att många flerspråkiga barn är medvetna om. För att inte riskera att befästa 
språkhierarkierna krävs det att biblioteken hanterar mötet med flerspråkiga barn på ett 
genomtänkt sätt. Nordin Siebolds lyfter fram hur viktigt det är att barn själva får välja 
vilket språk de vill låna böcker på. Att inte undvika att bjuda in flerspråkiga barn till 
bokpraten av rädsla för språkförbistring, och att ställa fram böcker skrivna på eller 
översatta till andra språk än svenska vid bokutställningar är några exempel på hur detta 
kan göras, skriver hon. Nordin Siebolds menar att även bibliotek med begränsat utbud 
av böcker på andra språk än svenska bör sträva efter att kunna ge barn åtminstone någon 
bok direkt i handen vid besöket, på de språk som barnen talar (ibid., s.114ff).   
 
Bibliotekstjänst gav 1998 ut antologin Biblioteket mitt i världen, med syfte att visa på 
det arbete som då gjordes och de erfarenheter som fanns av verksamhet för integration 
och mångkultur på bibliotek i Sverige. Skriften tar upp arbete med inköp av böcker och 
ljudböcker på andra språk än svenska, utvecklande av depåer och samarbete med olika 
samhällsinstanser, som gjorde att biblioteken nådde ut till personer med bakgrund i 
andra länder än Sverige. Rinkeby biblioteks lokala förankring i förortskontexten 
beskrivs, utifrån projektverksamhet för olika åldrar, liksom Tensta, där barnen har 
högsta prioritet i biblioteket, i vad personalen kallar ”Rum för Kunskap” (ibid., s.105).  
 
I idéboken Som fisken i vattnet (Wilhelmsson, red., 2000) har SAB:s kommitté för barn 
och ungdom samlat beskrivningar av 46 läsfrämjandeprojekt som ägt rum på bibliotek 
runt om i landet. Omkring hälften av projekten är riktade till barn i mellanåldern eller 
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äldre ungdomar. Flera av dessa fokuserar på att få pojkar att läsa mer (ibid., s.91ff), 
medan endast ett av projekten delvis har fokus på flickor (ibid., s.86). Bara ett av 
projekten, ”Listiga räven” i Rinkeby, riktar sig huvudsakligen till flerspråkiga barn/barn 
i ett mångkulturellt område. Projektet har ägt rum i en grundskoleklass, där inget av 
barnen har svenska som modersmål. Undervisningen har utgått ifrån skönlitteratur, och 
barnen har varje dag fått läsa, skriva, berätta och dramatisera. Lärarna har haft ett nära 
samarbete med en barnbibliotekarie på biblioteket i området och klassen har besökt 
henne på biblioteket regelbundet. Både lärare och elever har uppskattat projektet, och 
barnen har utvecklat sina läskunskaper och fått ett lustfyllt förhållande till språk och 
läsning (ibid., s.69). Rinkeby och Tensta är exempel på områden som demografiskt och 
socioekonomiskt påminner om den förort där barnen i vår undersökning bor. 
Läsfrämjandeprojektet som våra informanter har tagit del av är också utformat på 
liknande sätt som ”Listiga räven” i Rinkeby.   
 
För att öka barns delaktighet på biblioteken och anpassa bibliotekens målsättningar 
utifrån rådande medieutbud har Specialgruppen för barnbiblioteksverksamhet, med 
utgångspunkt i FN:s Barnkonvention, formulerat tolv punkter som ska tjäna som 
rekommendationer för barnbiblioteksverksamhet. I rapporten Hissa segel och bygga 
vindskydd (Lena Lundgren et al., 2005) lyfter författarna fram att utgångspunkten för 
den nya målsättningen har varit ”[…] att barnbiblioteken ska finna en ny roll i ett 
multikulturellt samhälle präglat av globalisering, snabb IT-utveckling, medieöverflöd 
och inriktning på livslångt lärande” (s.19). I rekommendationerna nämns inte 
flerspråkiga barn specifikt, men de syftar till att barnbibliotekens arbete ska utgå från 
barns behov, att barn ska ges möjligheter att påverka bibliotekens verksamhet och 
utbud, och att de ska ges möjligheter att uttrycka sina åsikter på biblioteken. Samtidigt 
menar författarna att målsättningen sammantaget kan vara ett ouppnåeligt mål för de 
enskilda biblioteken, och att den snarare kan tjäna som inspiration och utgångspunk t när 
barnbiblioteken formulerar sina verksamhetsplaner (ibid., s.18ff). I det avslutande 
kapitlet av rapporten poängteras dock att folkbiblioteken skulle kunna ha en stor 
betydelse för flerspråkiga barn, men att biblioteken behöver förnya sina arbetssätt och 
skapa en dialog med dessa barn (ibid., s.143).      
 
 
2.4.2.  Forskning om barn i bibliotek och samhälle 
 
Under denna rubrik har vi samlat forskning som främst rör svenska förhållanden och 
som är aktuell och relevant för vår studie, eftersom den på olika sätt behandlar 
biblioteksforskning om barn, och barn i deras olika samhälleliga kontexter.  
 
Litteraturvetarna Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson har i Barnens tre bibliotek 
(1994) intervjuat barn om läsning, favoritböcker, och på vilka sätt de få r tillgång till 
böcker. Författarna menar att barn har tre olika bibliotek som de kan vända sig till: 
familjens boksamlingar, kompisarnas böcker samt folk- och skolbiblioteken. Familjens 
och kompisars bokbestånd varierar, enligt författarna, i omfattning och variation, 
beroende på socioekonomiska förhållanden, och därmed är det viktigt att 
samhällsbiblioteken erbjuder barnen ett varierat utbud med möjlighet att välja böcker 
som passar dem och som de är intresserade av. Wåhlins och Asplund Carlssons studie är 
relevant för vår uppsats eftersom författarna fokuserar på barn utifrån deras sociala 
kontexter, och ser till hur dessa påverkar barnens läsning och biblioteksanvändande. 
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Bibliotekskonsulenten Lena Lundgren genomförde 1996 en undersökning, utifrån 
insamlade frågor från referenssamtal med barn och ungdomar mellan tre och sexton år, 
under tre månaders tid. Målen var bland annat att nå ökad förståelse för och kunskap om 
barns frågor på biblioteken, och att därmed kunna förbättra referensarbetet för barn. 
Undersökningen följdes upp med projekt för ytterligare förbättringar på två bibliotek i 
Stockholmstrakten, under 1998 och 1999. Undersökningen beskrivs i Barn frågar – kan 
biblioteket svara? (2000), och Lundgren lyfter bland annat fram att referenssamtal bör 
ske i form av dialog med barnen, och att barns frågor bör följas upp så att bibliotekarien 
får veta att barnen funnit det de sökt. Barnbibliotekarier bör också, enligt henne, besitta 
goda kunskaper om barns närmiljöer och medier riktade till barn (ibid., s.118ff). Kerstin 
Rydsjö, adjunkt på Bibliotekshögskolan i Borås, konstaterar i samma bok att mötet 
mellan barn och folkbibliotek är ett eftersatt forskningsområde, och att de studier som 
bedrivits främst har varit inriktade på frågor rörande bestånd och beståndsutveckling 
(2000a, s.16) Vi kommer i vår studie att referera till Lundgrens och Rydsjös samlade 
kunskaper om och erfarenheter av referenssamtal med barn på folkbibliotek. 
 
Rydsjö har i sin studie ”Jag saknar den där tanken att: ska vi gå till biblioteket – ja det 
gör vi!” (2000b) samlat in texter av barn i en klass med 4-5-6:or. Barnen fick i uppgift 
att beskriva vad de saknade mest med Linköpings nedbrunna stadsbibliotek, samt sina 
önskemål kring det nya biblioteket. Barnen gav uttryck för att folkbiblioteket var viktigt 
för dem, och att de framför allt saknade böckerna som fanns i det gamla biblioteket, 
men de önskade också att det skulle finnas andra medier i det nya bibliotek som 
planerades att byggas upp (ibid., s.89ff). Rydsjö menar att barn i mellanåldern länge har 
varit barnbibliotekens trognaste målgrupp, men att biblioteken nu visar tecken på att 
inte följa med i utvecklingen vad gäller barns medieanvändande (ibid., s.76). Hon lyfter 
fram att barnen i hennes studie inte såg någon motsättning mellan skönlitteratur och 
andra medier på biblioteken, utan snarare betraktade blandningen av olika medier på 
biblioteken som något självklart och eftersträvansvärt. Rydsjös slutsats är att 
folkbiblioteken bör fortsätta att värna om läsning och skönlitteratur, samtidigt som de 
behöver utöka sitt kunnande om vilka betydelser olika medier kan ha i barns liv (ibid., 
s.94).  
 
Den danska undersökningen Frirum til integration (Berger, Hielmcrone & Holm, 2001) 
genomfördes av en arbetsgrupp bestående av bibliotekarier från tre större bibliotek i 
Danmark, med syftet att undersöka bibliotekens betydelser för integration samt 
möjligheter till att stärka bibliotekens roll på området. Arbetsgruppen gjorde intervjuer 
med femtio personer med bakgrund i andra länder i Danmark, sammanställde 320 
enkäter, samt analyserade statistiskt material om utlån och medieanvändande på 
biblioteken. Undersökningen fokuserar inte barn som biblioteksanvändare, men 
rapportförfattarna ser i viss utsträckning till de vuxnas utsagor om barn på biblioteken. 
Sammanfattningsvis menar de att barn inte själva lånar böcker eller andra medier på 
sina modersmål på biblioteken, utan att det är tonåringar, hemspråkslärare eller föräldrar 
som gör den typen av lån. En annan slutsats de drar är att barn med bakgrund i andra 
länder generellt kommer till biblioteken oftare än barn med dansk bakgrund, och 
därmed ofta utvecklar en närmare relation till bibliotekarierna (ibid., s.4).  
 
Den svenska undersökningen Mer nytta än nöje (Brunnström, 2005) är utförd på 
liknande sätt som den danska, utifrån intervjuer med 154 personer, indelade i 14 
fokusgrupper, samt utifrån enkäter och statistiska underlag. Syftet var att 
uppmärksamma vad som fungerar och vad som bör åtgärdas på Göteborgs 
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stadsbibliotek vad gäller verksamhet för flerspråkiga användare. Inte heller i den 
svenska undersökningen tillfrågades barn, utan de vuxna informanterna uttalade sig på 
några punkter om barns användande och behov. Även i denna undersökning 
framkommer att barn inte lånar böcker på andra språk än svenska i större utsträckning, 
trots att biblioteket har ett omfattande bestånd av barnböcker på en mängd språk (ibid., 
s.18f), och att de föräldrar som ingick i undersökning var mycket måna om att deras 
barn skulle kunna läsa och utveckla sina kunskaper i modersmålen (ibid., s.24). Vi 
kommer att återknyta till dessa båda studier, vad gäller hur barnen vi har intervjuat 
använder de tre olika biblioteken.  
 
Enligt Barnombudsmannens rapport till regeringen, Röster som räknas (2006), tillfrågas 
barn i väldigt liten utsträckning om medbestämmande i samhället. Barn med utländsk 
bakgrund är de som är mest intresserade av att få vara med och bestämma, enligt en 
undersökning av 190 kontaktklasser, med tio procent barn med utlandsfödda föräldrar 
eller som själva var födda i något annat land än Sverige (ibid., s.10f). Barn födda i 
utlandet eller med utlandsfödda föräldrar vet dock i mindre utsträckning vart de ska 
vända sig om de vill föra fram sina åsikter i samhällsfrågor. I undersökningsgruppen i 
stort framkom att flickor i större utsträckning än pojkar ville träffa de som bestämmer, 
för att själva kunna föra fram sina åsikter (ibid., s.16). Dessa resultat ligger nära vår 
diskussion om barns möjligheter till påverkan och delaktighet i biblioteken.  
 
 
2.4.3.  Magisteruppsatser om flerspråkiga barn och barns delaktighet 
 
Stina Magnussons uppsats Integrationsprojekt på två bibliotek (2005), handlar, i likhet 
med de två rapporterna Frirum til intergration och Mer nytta än nöje om hur 
folkbibliotek kan verka för ökad integration. Hon har intervjuat bibliotekspersonal som 
arbetar med två olika integrationsprojekt, samt användare som deltagit i dessa. 
Magnusson menar att projekten har varit lyckade, att biblioteken tillhandahåller kultur 
och medier såväl på svenska som på andra språk, och att biblioteken fungerar som 
mötesplatser för dess användare. Magnusson fokuserar inte på barn i sin uppsats, men 
det framkommer ändå i hennes studie att föräldrar lånar böcker till sina barn på olika 
språk, eftersom de önskar att barnen ska kunna upprätthålla och utveckla sina kunskaper 
i modersmålet, samt att bibliotekarierna menar att ett sätt att nå vuxna personer med 
annan bakgrund än svensk är att möta dem via deras barn (ibid., s.36ff). 

 
I Biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund (2004) har Frida Wåhlström och 
Klara Önnerfält intervjuat två barnbibliotekarier och en fritidspedagog, som arbetar i 
Rinkeby och Rosengård. Utifrån sitt empiriska material och litteratur om 
barnbiblioteksverksamhet, resonerar sig Wåhlström och Önnerfält fram till fem centrala 
tjänster som bibliotek kan erbjuda, som de menar är extra betydelsefulla för barn med 
utländsk bakgrund. De fem tjänsterna innebär att anpassa medieurvalet efter barnens 
behov, att bibliotek ska kunna fungera som ett ”vardagsrum” för barn, att barn ska 
kunna få läxhjälp, ha möjlighet att använda internet och slutligen att de bör erbjudas 
”konkretiserad språkträning”, till exempel genom gestaltning av sagor vid sagostunder, 
eller genom att få möjlighet att sjunga, måla eller spela teater tillsammans med vuxna på 
biblioteken (ibid., s.79ff). Vi kommer i vår uppsats att se till liknande delar av 
biblioteksverksamhet, utifrån barnens utsagor om hur de använder och ser på de tre 
biblioteken, samt utifrån hur bibliotekarierna formar verksamheten för att möta barnens 
behov och intressen. 
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I Från blåa till röda linjen (2005) undersöker Jessica Ferguson skillnader mellan 
folkbiblioteken i Tensta och på Östermalm i Stockholm, vad gäller barns och 
ungdomars användande av biblioteken, samt bibliotekariernas verksamhet. Ferguson har 
genomfört observationer, samt intervjuat fyra bibliotekarier och en enhetschef, den 
sistnämnda med erfarenheter av båda de typer av områden som studien gäller, vilka 
demografiskt skiljer sig markant åt. Bibliotekarierna på de två biblioteken har ett stort 
engagemang för barn- och ungdomsverksamhet, men deras arbetssätt skiljer sig på flera 
punkter. Bland annat kommer Ferguson fram till att bibliotekarierna i Tensta har en 
närmre kontakt med barn och ungdomar som kommer till biblioteken, och för längre 
och mer förtroliga samtal med dem än vad som är fallet på Östermalm (ibid., s.53). 
Barnen i Tensta använder biblioteket som en sorts fritidsgård, dit de kommer för att 
prata och umgås, vilket delvis beror på den stora trångboddheten i området (ibid., s.56). 
Bibliotekarierna i Tensta arbetar också i större utsträckning med besökarnas 
språkutveckling, eftersom en stor andel av invånarna i förorten har bakgrund i något 
annat land än Sverige (ibid., s.58). Förorten Tensta liknar, som nämnts, den förort där 
barnen som vi har intervjuat i vår uppsats bor, och Ferguson lyfter i sin uppsats fram 
centrala aspekter av bibliotekariernas inställning till sina användare och arbetsmetoder 
för att möta deras behov. Vi saknar dock barnens egna uppfattningar i hennes studie. 
 
Frida Lindkvists och Mårten Melins magisteruppsats Barn väljer medier (2003), handlar 
om barns formella medbestämmande på biblioteken. Barnen försvinner dock även i 
deras uppsats, då det bara är vuxna som tillfrågas om barnböckers kvalité samt metoder 
för biblioteksverksamhet för barn. Uppsatsförfattarna kommer fram till att det finns ett 
stort intresse hos bibliotekarier att öka barns delaktighet och medbestämmande i 
biblioteksverksamheten, men att detta sker i väldigt liten omfattning; bara tre av 33 
tillfrågade bibliotek i Skåneregionen tog fasta på barns medbestämmande i utformandet 
av verksamheten (ibid., s.8). 

 
Mot bakgrund av den litteratur och forskning som vi har tagit upp här menar vi att vår 
studie har relevans för biblioteks- och informationsvetenskap. Detta eftersom 
forskningen om flerspråkiga barns behov och intressen är mycket begränsad, såväl inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som inom angränsande forskningsfält. Det 
saknas också forskning i vilken barn kommer till tals, och barnkulturforskning som 
utgår från barn i deras olika kontexter.  
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3.  Metod 
 
 
3.1.  Kvalitativa intervjuer 
 
Vi vill lyfta fram hur barn resonerar kring frågor rörande bibliotek och vilka betydelser 
biblioteken har för dem, genom att undersöka deras tolkningar och förståelser av 
biblioteken. Detta blir möjligt för oss utifrån kvalitativa intervjuer, som är öppna för 
följdfrågor och förtydliganden, reflektioner och eftertanke.  
 
Vi genomför vår kvalitativa studie utifrån en hermeneutisk ansats, vilket innebär att vi 
tolkar vårt material som en helhet, i vilken delarna sammantaget säger något större om 
sammanhanget. Enligt sociologen Karin Widerberg är några av utgångspunkterna för 
genomförande av en hermeneutisk studie att forskningen måste inkludera de kontexter 
som omger studieobjekten, att all forskning påverkas av forskarens förförståelser, samt 
att den kunskap som produceras i forskningsprocessen blir mer tillförlitlig om dessa 
förförståelser och förutfattade meningar redovisas som en del i analys och resultat 
(2002, s.26). 
 
I vår analys ser vi till våra informanter i deras kontext. Deras utsagor säger något om 
deras behov, intressen och föreställningar som individer, men också, sammantaget, om 
deras önskningar som användargrupp. Vi kommer nedan att utveckla och resonera kring 
de förförståelser och förväntningar vi har som uppsatsförfattare, och vilka följder dessa 
kan få för vår studie. 
 
 
3.1.1.  Reflexivitet och förförståelse 
 
Att vi gör en reflexiv studie innebär, enligt psykologen Heléne Thomsson, att vi ser 
”[…] oss själva som konstruerade varelser i en konstruerad värld som vi själva är aktiva 
medkonstruktörer i” (2002, s.52). Ett reflexivt förhållningssätt innebär vidare, menar 
Thomsson, att ha ett kritiskt syfte med studien och en vilja till förändring, genom att 
synliggöra och inkludera ”[…] både det konstruerade undersökningsobjektet, ett 
konstruerande subjekt [oss själva som forskare] och en social kontext som konstruerar 
hela projektet och alla dess deltagare (samhälle, språk etc.)” (ibid., s.44f). Detta är 
centralt för vår studie; den inkluderande förståelsen av samspelet mellan det vi studerar, 
på det individuella och det kontextuella planet. Vi försöker också vara medvetna om den 
påverkan våra positioner och våra tolkningar har i studien, tillsammans med en 
förståelse för att studien sker inom vissa diskursiva föreställningsramar, som styr 
informanternas utsagor och våra tolkningar. Genom vår reflexiva studie vill vi, som 
Thomsson pekar på, belysa olika aspekter av och öppna för en bredare förståelse för 
barnens komplexa situationer (jfr ibid., s.45). 
 
Våra livssituationer och bakgrunder ger oss vissa referensramar som styr hur vi 
uppfattar och tolkar barnens och bibliotekariernas utsagor. Hur informanterna i sin tur 
uppfattar och tolkar oss påverkar också vad de låter oss få veta. Faktorer som att vi båda 
är födda i Sverige, och att vi är uppvuxna på landsbygden respektive i en småstad, ger 
oss ett annat perspektiv än om vi själva hade vuxit upp i en miljonprogramsförort, även 
om vi båda också har bott i storstadsförorter i vuxen ålder. Att ingen av oss tidigare har 
arbetat inom biblioteksbranschen, och att vi därför har ett utifrånperspektiv på 
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biblioteksarbete, påverkar också vilka frågor vi ställer, hur vi tolkar svaren vi får, samt 
hur informanterna ser på oss. Krekula, Närvänen och Näsman belyser att även 
forskarens ålder inverkar på intervjuer, tolkning och forskningsresultat (2005, s.82). Vi 
är drygt femton år äldre än de barn vi intervjuat och detta inverkar på hur de förhåller 
sig till oss och vad de berättar för oss, men också hur vi tolkar och förstår dem. Våra 
förförståelser påverkar således oundvikligen hela arbetet med vår uppsats. Som Britta 
Lundgren uttrycker det styr våra förförståelser analysprocessen så att ”[…] vissa 
fenomen lyfts fram, medan andra försvinner i det självklaras och/eller ointressantas 
skrymslen” (2001, s.205).  
 
Vi kommer att ha med många citat i uppsatsen, eftersom vi vill låta informanterna, 
främst barnen, komma till tals så mycket som möjligt, och berätta om hur de agerar och 
resonerar. Enligt etnologen Suzanne Mason kan det också fungera som en strategi för att 
hantera maktobalans mellan forskare och informanter, att låta informanterna i stor 
utsträckning representera sig själva genom sina utsagor (2001, s.177). Vi menar att detta 
även gör att läsaren får en större inblick i vårt empiriska material, och därmed får 
möjlighet att bilda sig en egen uppfattning, utifrån sina förförståelser, om de analytiska 
slutsatser vi drar.  
 
Trots att vi har intervjuat ett begränsat antal barn och bibliotekarier menar vi ändå att 
det är möjligt att säga något generellt utifrån våra resultat. Vi speglar inte någon ”sann” 
verklighet, men kan reflektera en skärva av hur det ser ut i samhället. Den kunskap som 
nås genom reflexiva, kvalitativa studier kan, enligt Thomsson ”[…] bidra till nya 
angreppssätt i försöken att förstå också andra grupper eller situationer än de undersökta 
och på så vis vara generaliserbar” (2002, s.33).  
 
 
3.1.2.  Urval  
 
Den klass i vilken vi har genomfört våra intervjuer, valde vi eftersom vi hade haft 
kontakt med dem och deras lärare tidigare. Alla barnen i klassen är flerspråkiga, och 
eftersom det har bedrivits ett läsfrämjandeprojekt på skolan där de går, har 
skolbiblioteket och läsning en central roll i undervisningen. Vi var intresserade av att 
prata med barn i tolvårsåldern eftersom de fortfarande är barn, men precis på gränsen 
till att bli tonåringar. Deras ålder ger dem en större självständighet, i jämförelse med 
yngre barn, när det gäller att röra sig på egen hand i det område där de bor.  
 
Vi ville inte välja ut några elever och skapa eventuell avundsjuka inom gruppen, och vi 
ville också få en representativ bild och en bredd i vårt material, med både flickor och 
pojkar, med barn som går ofta respektive aldrig till biblioteket, och som är ovana 
respektive vana läsare. Därför valde vi att intervjua alla barn som ville och kunde i 
klassen, vilket visade sig bli samtliga förutom en flicka som var sjuk. Därmed kom vi 
att genomföra kvalitativa intervjuer med sexton barn, varav nio flickor och sju pojkar. 
 
De tre bibliotekarier som vi har intervjuat arbetar med barn och unga, och på olika sätt 
med mångkultur och flerspråkighet, på de tre olika biblioteken vi inriktar oss på. Vi har 
valt de tre biblioteken utifrån att skol- och stadsdelsbiblioteket är de bibliotek som 
ligger i barnens närområde, medan centrumbiblioteket är det bibliotek som har i 
uppdrag att nå ut till hela det storstadsområde där barnen bor. Bibliotekariernas utsagor 
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kommer vi att sätta i relation till barnens, för att ge ökad förståelse för bibliotekens 
verksamheter och förutsättningar. 
  
 
3.1.3.  Anonymisering 
 
Vi har anonymiserat alla person- och ortsnamn. I några fall har vi också valt att redigera 
bort information som skulle kunna röja vilka orter det rör sig om. Anonymiseringarna är 
tänkta att underlätta för informanterna att kunna uttrycka sig fritt och känna sig trygga i 
intervjusituationerna, samt för att inte utlämna någon i uppsatsen. Detta har vi sett som 
speciellt viktigt eftersom vi har intervjuat barn, som inte är myndiga och som inte har 
lika stort självbestämmande som vuxna.  
 
Barnen har fått fingerade namn, för att inte avslöja deras identiteter inför utomstående, 
de andra barnen i klassen och inför deras lärare. Vi valde att intervjua barnen två och 
två, vilket gjorde att de inte blev anonyma inför den medintervjuade, men barnen fick 
själva välja vem de skulle intervjuas med, vilket innebar att de intervjuades tillsammans 
med en kompis som de kände väl sedan tidigare. Vi ställde inte heller några frågor som 
vi bedömde som känsliga eller privata. 
 
Barnens fingerade namn stämmer inte helt överens med deras kulturella, språkliga eller 
religiösa tillhörigheter, eftersom det skulle kunna avslöja vem som har sagt vad. Vi har 
dock försökt hitta namn som ligger nära de mest representerade kulturerna i klassen, 
genom att söka efter vanligt förekommande förnamn via Google. De fingerade namnen 
stämmer med vilka kön barnen har, eftersom genusaspekter är en del i vår analys.  
 
De intervjuade flickorna kallar vi Adriana, Denisa, Ewa, Fatima, Leila, Sanela, Shirin, 
Tanja och Zehra. Pojkarna kallar vi Amir, Evindar, Davor, Ibrahim, Michael, Omed och 
Yusuf.  
 
Bibliotekariernas fingerade namn har vi valt inspirerade av tre författare som har skrivit 
för barn: Tove Jansson, Ingrid Sjöstrand och Maria Gripe. Skolbibliotekarien kallar vi 
för Tove, stadsdelsbibliotekarien för Ingrid och centrumbibliotekarien för Maria.  
 
 
 
3.2.  Intervjuer med barnen 
 
 
3.2.1.  Att intervjua barn 
 
Rasmusson menar att forskare bör göra etiska överväganden, vara uppmärksam på 
maktrelationen i mötet, och kunna hantera eventuellt känsliga frågor som ställs, oavsett 
om informanterna är vuxna eller barn (1999, s.45). Hon pekar dock på att det är extra 
viktigt att vara uppmärksam på sitt maktövertag som vuxen vid forskningssituationer 
med barn (ibid., s.46f).    
  
Pedagogerna Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson skriver i Att förstå 
barns tankar (2000): ”De erfarenheter och utmaningar barn får i pedagogiska 
sammanhang medverkar till att påverka deras tänkande. Det innebär att sammanhanget i 
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vilket barns föreställningar skapas måste tas i beaktande för att man skall förstå deras 
tänkande” (s.8). Vi intervjuade barnen i deras skolmiljö, där de har lärt sig vissa 
innebörder och betydelser av läsning och biblioteksbesök. Barn kan, enligt Doverborg 
och Pramling Samuelsson, tolka och förstå intervjufrågor på väldigt olika sätt, kanske 
med mer fria associationsbanor än vuxna (ibid., s.12f). Därför är det viktigt att inte se 
det som att barn missuppfattar de frågor som ställs under intervjuer med barn, om de 
inte svarar som intervjuaren föreställt sig: ”Det väsentliga är inte om barnen svarar rätt 
eller fel, utan vad de har uppfattat och ger uttryck för” (ibid., s.49). På så sätt kan barns 
svar göra något annat av intervjufrågorna än vad som var tänkt, och kanske därmed 
vidga intervjuarens föreställningsvärld och öppna för nya tolkningar i analysen, menar 
de. Därmed blir det också viktigt att inte pressa in barnens svar i redan färdiga 
analyskategorier, utan att hela tiden ompröva tolkningarna av materialet under analysen. 
På så sätt blir det möjligt att få upp ögonen för barns olika sätt att tänka (jfr ibid., s.49).  
 
Eftersom det var nytt för oss båda att intervjua barn har vi haft med oss Rasmussons, 
Doverborgs och Pramling Samuelssons tankar och erfarenheter på området i våra 
förståelser och tolkningar av intervjuerna med barnen.  
 
 
3.2.2.  Förberedelser 
 
Vår kontakt med barnen i klassen startade i och med vårt B-uppsatsarbete, då vi besökte 
dem under en lästimme, för att göra en observation. Vi intervjuade då också Tove, 
barnens lärare, som även arbetar som bibliotekarie på skolan. När vi nu ville komma i 
kontakt med barnen igen tog vi åter kontakt med henne, via mail. När svaret dröjde 
sökte vi upp henne i skolbiblioteket och fick veta att hela skolans datasystem hade legat 
nere sedan en månad tillbaka. Tove ställde sig dock genast positiv till vår förfrågan om 
att intervjua klassen och vi kom överens om att vi skulle skicka ett brev med våra 
önskemål om tider, praktiska arrangemang och lite mer vad vi tänkt kring intervjuerna. 
Vi frågade henne även om hur hon såg på målsmans tillstånd för att få intervjua barnen 
och fick till svar att hon tog på sig ansvaret för det, tillsammans med den andra 
klassläraren, eftersom intervjuerna skulle ske på skolan, under deras lektionstimmar. 
Lägligt nog dök klassläraren i fråga precis upp i biblioteket, vi presenterade oss för 
honom, och också han var positiv till vårt önskemål om att får intervjua barnen.  
 
Vi diskuterade även frågan om målsmans tillstånd med vår handledare, och kom fram 
till att det räckte med lärarnas godkännande, eftersom barnen är tillräckligt gamla för att 
själva bedöma om de ville delta eller inte. Barnen, deras hemort och skola anonymiseras 
i uppsatsen, och med tanke på frågornas karaktär ser vi inte heller intervjuerna som 
känsliga eller kontroversiella.  
 
Vårt val att intervjua barnen två och två syftade till att om möjligt utjämna 
maktobalansen mellan dem och oss något, eftersom vi befann oss i en överordnad 
maktposition som vuxna högskolestuderande. Thomsson beskriver att det ofta medför 
en större trygghet för informanterna att intervjuas tillsammans med någon de känner 
sedan tidigare, och att detta kan bidra till att informanterna också känner sig säkrare 
gentemot intervjuaren (2002, s.72). Detta tog vi tog fasta på inför våra intervjuer, 
genom att barnen fick välja vem de ville intervjuas tillsammans med. Vi ville inte 
intervjua barnen i grupp, eftersom vi befarade att det skulle göra det svårare för alla att 
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våga och få tid till att göra sin röst hörd och eftersom det fanns risk för att det då skulle 
vara svårt att urskilja vad var och en sagt vid transkriberingarna av intervjuerna.  
 
Eftersom vi ville ha ett strukturerat men samtidigt flexibelt intervjuschema, utformade 
vi det som en karta (se Bilaga 1.), med olika ämnesområden: barnens bakgrund och 
kontext (i familjen, förorten, och på fritiden), användande av de olika biblioteken, 
läsning (preferenser och vanor), genusrelaterade frågor, samt möjligheter till påverkan 
och deltagande på biblioteken. En del av frågorna markerade vi som de viktigaste, som 
vi skulle ställa under alla intervjuerna. Dessa var, utöver frågor om barnens bakgrund, 
grundläggande frågor om deras användande av de olika biblioteken, samt frågor om 
deras drömbibliotek, vad biblioteken kan ha för olika betydelser för dem, och om deras 
framtida yrkesdrömmar. Vi markerade också de frågor vi kunde ställa även till de barn 
som aldrig går till biblioteket. Kartmodellen gjorde att intervjufrågorna inte följde 
linjärt efter varandra, utan att de mer kunde följa de ingångar vi hittade till att få igång 
barnens tankar kring biblioteken. Det flexibla utformandet gjorde det också möjligt för 
oss att ställa följdfrågor efterhand. I Bilaga 1. redovisar vi de frågor vi utgick ifrån 
under intervjuerna. För att förenkla läsningen av intervjukartan, har vi ställt upp 
frågorna i linjär följd, strukturerade utifrån de olika ämnesområdena. Frågornas ordning, 
formuleringarna av dem, och våra följdfrågor varierade beroende på barnens svar.   
 
Vi ville undvika att våra frågor skulle verka determinerande eller polariserande, och att 
vi genom dessa skulle riskera att förstärka eller plantera stereotypa idéer hos barnen 
som de inte haft tidigare, exempelvis om genusföreställningar. Vi tror inte att våra 
frågor har gjort någon nämnvärd skillnad, men detta var ändå något vi förhöll oss till 
vid planerandet av intervjuerna och medan vi genomförde dem. 
 
Vårt val att vara med båda två under alla intervjuerna gjorde vi också utifrån att vi ville 
kunna hjälpas åt att hitta ingångar att prata om, ge varandra utrymme för att tänka ut 
följdfrågor, kunna få till stånd mer av ett samtal, lättare kunna uppmärksamma båda 
barnen, och kunna hjälpa varandra att komma ihåg vilket barn som sagt vad då vi 
transkriberade intervjuerna.  
 
Efter att vi hade skickat ett brev med praktiska önskemål till Tove besökte vi återigen 
skolbiblioteket, och bestämde denna gång tider för intervjuerna i samråd med henne. 
 
 
3.2.3.  Genomförande 
 
Den första intervjudagen kom vi till skolan på morgonen, då barnen hade tyst läsning. 
Barnen droppade in lite efter hand, ett par av dem var på möte med en 
antimobbningsgrupp, och tre av dem var sjuka. Vi presenterade oss inför klassen, 
berättade om oss själva och varför vi hade kommit på besök. Vi poängterade att det var 
frivilligt att vara med och svara på våra frågor, och att vi gärna ville prata även med 
dem som sällan eller aldrig går till biblioteket. Vi sa också att barnen fick välja att 
intervjuas med någon som de kände sig trygga att prata tillsammans med, och att ingen 
förutom vi skulle få veta vem av dem som hade sagt vad under intervjuerna. Tove 
förklarade vad ordet ”anonym” betydde, och framhöll att de skulle prata ur sitt hjärta, 
och svara ärligt på våra frågor.  
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Innan varje intervju startade poängterade vi åter igen att alla frågor var frivilliga att 
svara på, att ingen mer än vi skulle lyssna på våra bandupptagningar, att de skulle 
anonymiseras och att de inte behövde säga bara bra saker om biblioteken till oss. Vi sa 
också att de skulle fråga om det var något de inte förstod, och att de kunde avbryta 
inspelningen när som helst om de ville. 
 
Intervjuerna spelades in på kassettband och vi har transkriberat dem ordagrant. Vi 
antecknade också under och strax efter intervjusituationerna, för att komma ihåg 
exempelvis barnens kroppsspråk och inställning under intervjuerna. Detta underlättade 
för oss att tolka barnens utsagor, under analysarbetet. 
 
Vi intervjuade barnen i ett grupprum som låg i direkt anslutning till klassrummet. Det 
var väl ljudisolerat, så vi stördes inte av ljud från klassrummet, och vad vi sa under 
intervjuerna hördes inte heller ut till resten av klassen. Vi satt vid ett runt bord, rummet 
var litet men ljust, och hade ett stort fönster med gulprickiga gardiner. Det fanns inte 
något distraherande i rummet, utan bara en dator, ett skåp med pärmar och en skrivtavla. 
Utanför fönstret var det bara skog, så ingen rörde sig utanför och ingen kunde kika in på 
oss.  
 
Vi lät alla barnen skriva namnskyltar, för att vi skulle kunna vända oss till dem med 
specifika frågor, och för att vi skulle kunna minnas lättare vem som sagt vad om det 
skulle uppstå otydligheter vid transkriberingarna. Vi var tydliga för barnen med att 
namnskyltarna bara var för intervjutillfället. Namnskyltarna visade sig vara en god 
minneshjälp vid våra transkriberingar och diskussioner. 
 
Vi gjorde fem intervjuer den första dagen vi var på skolan och tre under nästföljande 
dag. Intervjuerna med barnen varade mellan en kvart och en halvtimme. Vi hann med 
fler intervjuer per dag än vi hade tänkt oss, men vi kände ändå att vi kunde hantera 
situationerna utan att bli alltför trötta eller tappa förmågan att minnas vem som sagt vad. 
Vi hade också ett par längre pauser mellan intervjuerna, vilket underlättade för oss 
genom att vi hann ta igen oss och utvärdera intervjuerna för oss själva. 
 
 
3.2.4.  Reflektioner 
 
Alla eleverna i klassen ville vara med och intervjuas. En tjej var dock tveksam först, 
men den andra dagen, då en kompis till henne hade tillfrisknat, ville hon ändå vara med. 
Den incidenten tycker vi pekar på vikten av att kunna känna trygghet tillsammans med 
en medintervjuad. Om tjejen i fråga hade känt sig tvingad att vara med under den första 
intervjudagen hade hon antagligen inte berättat så mycket för oss som hon gjorde nu. 
Detta belyser också hur viktig frivilligheten att delta är. Men även om vi hade 
poängterat att intervjudeltagandet var frivilligt, skedde intervjuerna ändå i skolmiljön, 
där barnen vistas under viss kontroll och är ovana att ens fundera på att få välja vilka 
aktiviteter som ska utföras.  
 
Något som också kan antas påverka barnens förhållande till bibliotek och läsning är 
läsfrämjandeprojektet som bedrivs på skolan. De har deltagit i projektet under flera år, 
och även om eleverna börjar bli tonåringar nu, och enligt Tove till viss del har börjat 
intressera sig för andra saker än läsning, kan det ändå antas inverka på deras 
uppfattningar om bibliotek och biblioteksanvändande. Eftersom Tove är både 
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klasslärare och skolbibliotekarie för barnen, har de fått bekanta sig väl med biblioteket. 
Alla i klassen är väl medvetna om att Tove tycker att biblioteket är något bra. Även om 
vi hade bett henne att inte säga så mycket om oss och vårt besök innan vi kom till 
klassen, påverkar hon vad barnen tycker, eller har lärt sig att de ska tycka. Det var inte 
heller så svårt för barnen att lista ut vad de trodde att vi ville höra. Vi tror dock att de 
var ganska ärliga i sina svar, och hade tagit till sig att både vi och Tove hade sagt innan 
intervjuerna att de inte behövde vara positiva.  
 
Under den första dagen på skolan upplevde vi att det gick lite lättare att genomföra 
intervjuerna än under den andra dagen. Vi tror att det berodde på att de mest frimodiga 
av barnen var ivriga att intervjuas först, medan andra var blyga och mer avvaktande. Vi 
gav en kortare presentation av oss själva även den andra dagen då vi kom till klassen, 
men de som varit sjuka eller på möten dagen innan hörde bara den senare, kortare 
presentationen, och kan därför ha varit mer osäkra på oss, vad vi egentligen gjorde där 
och vad vi ville veta om dem. Tove var inte heller med och presenterade oss den andra 
dagen, vilket antagligen också inverkade på barnens trygghetskänsla.  
 
Vi upplevde att våra intervjukartor fungerade ändamålsenligt. Under så gott som 
samtliga intervjuer ställde vi alla frågor som vi hade planerat. Vi hade kunnat ställa fler 
följdfrågor, men samtidigt fick vi anpassa intervjuernas längd efter barnens 
koncentrationsförmågor. Vi har också i efterhand kunnat se att vi under intervjuerna 
ställde en del ledande frågor, trots att det var något som vi försökte undvika. Detta 
gällde framför allt i de fall då vi strävade efter att förtyd liga vissa frågor för barnen. 
Barnens svar tyder dock på att de inte lät sig styras av våra frågor, utan ofta förhöll sig 
till dem på ett reflekterande sätt och även opponerade sig när vi sa något de inte 
instämde med. Etnologerna Barbro Johansson och Marie Falkström pekar på att ledande 
frågor vid intervjuer med barn inte behöver ge förutsägbara svar, utan ibland kan vara 
ett sätt att få barnet att ta ställning utifrån frågan, vilket kan leda till ett mer utförligt 
svar (1999, s.121).  
 
Utförligheten i barnens svar varierade, men de frågor som vi såg som viktigast att ställa 
fick vi svar på under alla intervjuerna. Skolsituationen i sig var dock något stressande 
både för barnen och för oss, dels för att lektionerna pågick utanför grupprummet, och de 
barn som intervjuades missade en del av undervisningen på grund av oss, och dels för 
att vi behövde passa tiderna för raster eller lunch. 
 
Vi försökte vara uppmärksamma på om barnen spelade tuffa, blev blyga eller nervösa, 
eller verkade anpassa sig efter vad de trodde att vi ville höra under intervjuerna. Den 
typen av situationer försökte vi hantera genom att invänta svar i möjligaste mån, lirka 
med de tuffa, lyfta fram de som var blyga och undvika att bromsa de pratiga, för att 
fördela talutrymmet så rättvist som möjligt. Under ett par av intervjuerna uppstod 
problematiken att ett av barnen styrde svaren medan den medintervjuade främst 
instämde i vad som redan sagts, trots våra olika strategier för att försöka låta barnen 
komma till tals i lika stor utsträckning. I de fall då barnens användande av biblioteken 
såg väldigt olika ut uppstod ibland också svårigheter med att följa upp båda barnens 
resonemang parallellt. De positiva aspekterna av att vi intervjuade barnen två och två, i 
kompispar, övervägde dock, eftersom de ofta gav varandra idéer, stöttade och lyfte fram 
varandra, eller hjälpte varandra att hitta rätt ord.  
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Under alla intervjuerna tyckte vi oss hitta något som engagerade barnen; husdjur, 
handlingen i en spännande bok, eller deras fritidsintressen. Vi märkte att en väl 
fungerande ingång var att fråga om dem själva, deras familjer och intressen, vilket vi 
också hade tänkt oss. Vid vår sista fråga, om deras framtida drömyrken, lyste alla upp, 
även de som inledningsvis varit lite tuffa, avvaktande eller blyga. 
 
Det var inte möjligt att komplettera intervjuerna med barnen genom att komma tillbaka 
till klassrummet och fråga efter förklaringar eller mer utvecklade svar från vissa av dem. 
Vi anser ändå att det material vi fått under intervjuerna täcker in de områden vi vill 
undersöka. 
 
 
 
3.3.  Intervjuer med bibliotekarierna 
 
 
3.3.1.  Förberedelser 

 
Vi fick tillstånd av de intervjuade barnens lärare, Tove, som också är skolbibliotekarie, 
att använda den intervju vi gjorde med henne i maj 2005, inför vår B-uppsats, som 
material även i den här studien. Utöver den intervjun genomförde vi ytterligare två 
intervjuer med två andra bibliotekarier. Den ena av dem, Ingrid, arbetar på det lokala 
stadsdelsbiblioteket och den andra, Maria, arbetar med mångkulturfrågor på barn- och 
ungdomsavdelningen på centrumbiblioteket.  
 
Kontakten med Ingrid tog vi via informationsdisken på stadsdelsbiblioteket. Vi 
förklarade uppsatsens syfte och bad att få träffa henne för en intervju. Hon visade ett 
omedelbart intresse för det kommande resultatet och ville gärna ställa upp som 
informant. Vi bestämde tid för en intervju, och kom på hennes initiativ överens om att 
via mail skicka de frågor som vi ville ha svar på, för att hon skulle kunna förbereda sig. 
Några dagar senare sände vi över våra övergripande frågor.  
 
Kontakten med Maria inleddes via ett mail som vi hade adresserat till 
centrumbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. När vi efter en vecka inte hade fått 
något svar, sökte vi upp en bibliotekarie på plats i biblioteket, för att fråga om någon av 
bibliotekarierna hade tid att bli intervjuad. Vi blev då hänvisade till Maria, som är 
ansvarig för mångkulturfrågor på barn- och ungdomsavdelningen. Efter ett 
telefonsamtal med henne bokade vi tid för en intervju. Hon uttryckte dock att hon 
förmodligen inte skulle ha tid över för att hinna läsa våra frågor innan intervjun, så 
därför skickade vi inte några frågor till henne i förväg.  
 
Vi förberedde de frågor som vi ville ha svar på vid intervjuerna med bibliotekarierna, i 
form av intervjuscheman (se Bilaga 2. och 3.). Dessa var inte på samma sätt som 
frågorna till barnen strukturerade som en karta, utan var istället upplagda med frågor 
som följde efter varandra, uppdelade efter de olika områden vi var intresserade av att 
fördjupa oss inom. De intervjuscheman vi använde vid intervjuerna med Ingrid och 
Maria bestod av frågor om bibliotekens verksamhet riktad till flerspråkiga barn i 
mellanåldern, bibliotekariernas syn på barnens användande av biblioteket, 
bibliotekariernas uppfattningar om likheter och skillnader utifrån genus i barns 
biblioteksanvändande och utlån, samt barns möjligheter att påverka bibliotekets utbud 
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och verksamhet. De bägge intervjumallarna liknade varandra i stor utsträckning, men 
hade anpassats efter de olika arbetsplatserna och bibliotekariernas olika 
ansvarsområden. I Bilaga 3. har vi slagit samman de två intervjumallarna, så att den 
omfattar alla frågor vi utgick ifrån vid intervjuerna med Ingrid och Maria. 
 
 
3.3.2.  Genomförande 
 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan i sin helhet. Vi var tydliga 
med att informanterna skulle komma att anonymiseras i uppsatsen.  

 
Den tidigare genomförda intervjun med skolbibliotekarien Tove ägde rum i lärarnas 
lunchrum, där det emellanåt också vistades andra lärare. Tove visade sig vara van att 
prata om biblioteket och läsfrämjandeprojektet, och hon berättade utförligt om det vi 
ville veta, medan vi fyllde på med följdfrågor eller bad om förtydligande. Våra 
intervjufrågor var inriktade på läsfrämjandeprojektet som hon arbetade med, 
skolbibliotekets verksamhet, barnens respons på läsfrämjandeprojektet, genusaspekter 
av barnens läsning och användande av biblioteket, barnens språkutveckling och 
språkkunskaper, och barnens möjligheter att påverka läsfrämjandeprojektet och 
bibliotekets utbud och verksamhet (se Bilaga 2.). Vi har även mailat kompletterande 
frågor till Tove under arbetet med den här uppsatsen. Dessa frågor handlade bland annat 
om samarbeten med andra bibliotek, bokbestånd och förtydliganden kring organisation 
och ekonomi.  
 
Intervjun med Ingrid ägde rum på personalens gemensamma kontor på 
stadsdelsbibliotekets övervåning. Vi fick kaffe och material om bibliotekets verksamhet. 
Ingrid var förberedd på vad vi skulle fråga om under intervjun och hade tänkt igenom 
sina svar. Vi utgick ifrån intervjumallen och ställde våra frågor i stort sett i kronologisk 
ordning. Dock utvecklade vi frågorna och följde upp hennes svar med följdfrågor som 
ledde till fördjupade resonemang inom en del frågor. Under intervjun dök det upp 
besökare och kollegor som behövde hämta saker eller använda kontoret. Kollegornas 
närvaro verkade dock inte inverka på hur fritt Ingrid svarade på våra frågor, och vår 
koncentration under intervjun stördes inte heller. Intervjun avslutades med att vi fick se 
bibliotekets ”upplevelserum”, där bland annat sagostunder äger rum. Det var inrett med 
ljusslingor och mjuka kuddar att sitta på, och en stereo stod laddad med lugn musik. Vi 
blev också uppmanade att höra av oss om det var något som var oklart, eller något mer 
vi behövde fråga om. Efter intervjun har vi haft mailkontakt och ställt kompletterande 
och förtydligande frågor om bokbestånd, organisation och verksamhet.  
 
Intervjun på centrumbiblioteket inleddes med att Maria visade oss den utställning som 
hade tillverkats av sportlovsfirande barn på temat chilensk kultur, veckan innan vår 
intervju. Sedan satte vi oss i ett grupprum med långa mörka gardiner för fönstren och ett 
”sagoskåp” som bland annat brukar användas vid bokprat. Intervjun med Maria följde 
inte lika linjärt vårt intervjuschema, som intervjun med Ingrid, förmodligen på grund av 
att Maria inte visste på förhand vad vi skulle komma att fråga om. Hon berättade mer 
fritt utifrån våra inledande frågor och följdfrågor, och kom på så vis in på områden vi 
var intresserade av, utan att vi ställde direkta frågor om dessa. Intervjun avslutades 
något abrupt när nästa grupp som hade bokat lokalen dök upp. Vi hade dock hunnit få 
svar på våra mest centrala frågor. Även här blev vi uppmanade att höra av oss om vi 
undrade över något mer. Vi fick också material om bibliotekets barn- och 
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ungdomsverksamhet, samt broschyrer om olika aktiviteter och evenemang på 
biblioteket att vidarebefordra till vår informantklass. Vi har efter intervjun ställt 
liknande kompletterande och förtydligande frågor till Maria, som till Ingrid, via mail. 
 
 
 
3.4.  Tillvägagångssätt vid analysen 
 
De intervjuade barnens olika kontexter utgör en utgångspunkt för vår analys. Vi 
kommer främst att anlägga genus-, ålders- och flerspråkighetsperspektiv på vårt 
material. Vi kommer att fokusera på hur de olika perspektiven samverkar och kommer 
till uttryck i barnens utsagor. På så sätt vill vi belysa olika maktstrukturer och diskutera 
aspekter av barnens delaktighet i biblioteken.  
 
Vi har gått igenom våra transkriberade intervjuer ett flertal gånger, för att finna mönster 
och teman. Dessa har vi markerat med olika färger, för att få överblick och lätt kunna 
koppla samman delar ur de olika intervjutexterna. De mönster som vi urskiljde var 
utsagor om barnens bakgrund, användande av biblioteken, genus, ålder, språk och 
läsning, samt deras syn på den egna delaktigheten i biblioteksverksamheten. Dessa 
mönster kommer att ligga till grund för analysen, och kommer att struktureras enligt 
rubrikerna i vår resultatdel.  
 
Vi gjorde på liknande sätt med bibliotekariernas utsagor. De mönster vi delade in dessa 
i var verksamheten riktad till flerspråkiga barn i mellanåldern, bibliotekariernas syn på 
barnens användande, eventuella genusskillnader i användandet, samt barnens 
möjligheter att påverka verksamhet och utbud.  
 
När vi citerar våra informanter i texten är deras utsagor lätt redigerade, för att öka 
läsbarheten.  
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4.  Barnen och biblioteken  
 
 

Här kommer vi att ge en presentation av de barn vi har intervjuat och deras kontexter, 
såväl i förorten som i deras familjer, samt barnens syn på sin vardag och på framtiden. 
Vi presenterar också de tre biblioteken vi har valt att fokusera på i uppsatsen och den 
verksamhet som bedrivs på dessa för flerspråkiga barn i mellanåldern. När inget annat 
anges hänvisar vi till de intervjuer vi har gjort med barnen och bibliotekarierna:  
 
Adriana och Denisa, Amir och Ibrahim, Davor och Omed, Michael och Yusuf och 
Sanela och Tanja intervjuades den sjunde februari 2006.  
 
Evindar och Fatima, Ewa och Zehra och Leila och Shirin intervjuades den åttonde 
februari 2006. 
 
Vi intervjuade skolbibliotekarien Tove den nionde maj 2005, stadsdelsbibliotekarien 
Ingrid den tionde februari 2006 och centrumbibliotekarien Maria den tjugonde februari 
2006. Vi har fått svar på kompletterande frågor till intervjuerna via mailkontakt med 
alla tre bibliotekarierna.  
 
 
 
4.1.  Barnens kontext  
 
Den förort där barnen bor ligger ungefär en mil utanför en storstad. Förbindelserna med 
kollektivtrafiken in till stadens centrum går tätt. Förorten uppfördes under 
miljonprogramssatsningarna och bostadshusen ligger samlade runt ett mindre centrum 
med butiker och serviceinrättningar. Det finns flera skolor på orten och 
stadsdelsbiblioteket ligger i anslutning till en av högstadieskolorna. Det bor ungefär 
7000 personer i förorten, från många olika länder och kulturer. Arbetslösheten är hög 
och på orten bor många barnfamiljer, vilket gör att genomsnittsåldern är lägre än vad 
den är i storstadsområdet totalt (Gustafsson och Rossing, 2005). 
 
Med hjälp av statliga medel bedrevs år 2000-2004 ett projekt för ökad demokrati genom 
samhällsdeltagande i förorten. Projektet syftade i stort till ”[…] att bryta den sociala, 
etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för 
jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare” (s.7). Åsikterna går 
isär om hur lyckad satsningen egentligen har varit, och hur mycket de demokratiska 
möjligheterna i realiteten har ökat för de boende, bland annat beroende på att projektet 
har varit hierarkiskt organiserat och pågått under en begränsad tid. Det har också 
diskuterats om det verkligen är i förorterna som arbetet med att bryta segregationen ska 
föras, eftersom problematiken gäller hela samhället (Sjölin, 2004). 
 
En del i satsningen, som har fallit väl ut, är att alla barn på låg- och mellanstadieskolan, 
där barnen vi har intervjuat går, har fått delta i ett läsfrämjandeprojekt, som har bedrivits 
på skolans initiativ. Projektet fick ekonomiskt stöd via satsningen under de år då den 
pågick, och pedagogiken ligger fortfarande till grund för undervisningen på skolan. 
Projektet har inneburit att skönlitteratur och läsande, och därmed skolbiblioteket, har 
fått en central roll i undervisningen. Bland annat läser barnen tyst varje morgon, skriver 
berättelser, analyserar texter och lyssnar på lärarnas högläsning. Satsningen har också 
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inneburit att skolan har kunnat köpa in fler böcker, vidareutbilda lärarna, samt utöka 
tjänsterna för skolbibliotekarien och en biblioteksassistent och göra dessa till en del av 
den ordinarie verksamheten. 
 
 
 
4.2.  Presentation av barnen 
 
De flesta av de barn vi har intervjuat är tolv år, men några av dem har hunnit fylla 
tretton i år. Fem av dem har bott i Sverige hela sina liv och tre av dem har bott i förorten 
sedan de föddes. Barnen har mellan ett och fem syskon, och de flesta bor med både en 
mamma och en pappa. Alla barnen är flerspråkiga, och de talar förutom svenska 
sammanlagt femton olika språk, inberäknat engelska, franska och spanska, som de lär 
sig i skolan. Vanligast är kurdiska och flera pratar också persiska, somaliska, arabiska, 
bosniska och albanska.  
 
Barnens föräldrar arbetar som sjuksköterska, taxichaufför, bilmekaniker, i gatukök, på 
restaurang, med datorer, som städerska, på fabrik, som kursledare, som hemspråkslärare 
och i skolkök. En del av föräldrarna går i skolan och lär sig svenska eller studerar vidare 
och några är sjukskrivna eller pensionerade. 
 
Barnen räknar upp en rad fritidsaktiviteter som de tycker om att göra efter skolan. De 
flesta av tjejerna nämner att de brukar vara ute med kompisar. Alla pojkarna och en av 
flickorna säger att de brukar spela fotboll, med kompisar eller på organiserade 
fotbollsträningar. Så gott som alla har tillgång till dator, hemma eller hos kompisar eller 
släktingar, och de tycker om att chatta och vara ute på internet, i den mån de har 
möjlighet och tid. Flera av barnen nämner också fritidssysselsättningar som att titta på 
tv, umgås med familjen och släktingar, titta i affärer eller bara vara hemma och ta det 
lugnt.  
 
De flesta av barnen läser böcker på fritiden. De är intresserade av olika typer av böcker, 
så som kärleksböcker, böcker om hur det var förr, fotbollsböcker, böcker om andra 
sporter, böcker om djur, samt böcker om häxor, eller med andra övernaturliga inslag. 
Serieböcker, som Harry Potter och Wahlströms ungdomsböcker, är också populära. 
Evindar har hittat en favoritförfattare: ”Jag älskar Laura Trenters böcker, brukar alltid 
låna dem!”. Leila har i sin tur fastnat för Dan Browns Änglar och demoner, och är 
således inne på litteratur som är skriven för vuxna. Hemska och sorgliga böcker 
intresserar också vissa av barnen. De flesta tycker att det viktigaste är att böckerna är 
spännande, vilket Fatima ger exempel på: 
 
 Fatima: - Jag vill ha böcker som är spännande. Inte så mycket – inte roligare. 
 Intervjuaren: - Inte roliga? Utan mer… 
 Fatima: - Mer spännande. Läskigare! 
 
Några av barnens fritidsintressen återspeglas i vilka yrken de skulle vilja ha som vuxna. 
Tanja, som berättar att hon läser mycket böcker och tycker om att skriva, vill bland 
annat bli författare. Det mest populära yrket bland pojkarna är fotbollsproffs, som fem 
av dem helst vill bli. Ett par av dem som vill bli det uttrycker dock viss skepsis mot de 
faktiska möjligheterna att få hålla på med fotboll på heltid: 
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Ibrahim: - Alltså, om jag misslyckas att vara målvakt i fotboll, så tar jag bilmekaniker. 
  Intervjuaren: - Ok, men helst vill du bli fotbollsmålvakt? 
 Ibrahim: - Ja, helst. Eller, alltså, jag vet inte. Det avgörs. 
 
Bland flickorna är läkare det mest populära yrkesvalet, vilket tre av dem vill bli. Ett par 
av dem vill också bli sångerskor eller skådespelerskor. En del barn vill följa i sina 
föräldrars fotspår och arbeta som bilmekaniker, kock eller inom vårdsektorn. Andra vill 
bli lärare, advokat, klädbutiksinnehavare, veterinär eller djurskötare. 
    
Alla barnen berättar att de har besökt bibliotek sedan de var små, tillsammans med sina 
föräldrar. De flesta av barnens föräldrar läste också för dem hemma när de var mindre, 
oftast på föräldrarnas modersmål.  
 
 
 
4.3.  Bibliotekarierna och biblioteken 
 
De tre bibliotekarierna som vi har intervjuat arbetar på tre olika bibliotek, och har olika 
arbetsuppgifter. Deras upptagningsområden skiljer sig också åt i storlek och 
sammansättning av användare. Nedan följer en presentation av biblioteken, 
bibliotekarierna och hur de ser på och arbetar med verksamhet riktad till flerspråkiga 
barn i mellanåldern.  
 
 
4.3.1.  Skolbiblioteket 
 
Skolans lokaler är ljusa och luftiga. Skolbiblioteket ligger centralt i skolan, och har två 
plan. I mitten av biblioteket är den halvcirkelformade lånedisken placerad, och innanför 
den står bibliotekets dator. Biblioteket pryds av barnens illustrationer till böcker de läst, 
och andra temakonstverk och skulpturer. 
 
Skolbibliotekets öppettider sammanfaller med tiderna för skolans fritids, vilket gör att 
barnen även kan vara på biblioteket efter att skolan har slutat för dagen och under en del 
av skolloven, då biblioteksassistenten arbetar där. Tove arbetar sextio procent som 
skolbibliotekarie och övrig tid som lärare. Hon har arbetat som lärare och 
skolbibliotekarie i cirka trettio år och med läsfrämjandeprojektet i ungefär sex år. 
 
Läsfrämjandeprojektet bedrivs som en del av undervisningen, men vi ser det som att det 
i hög grad påverkar barnens fritidsanvändande av och syn på biblioteken. Det utgör 
också en stor del av skolbibliotekets verksamhet. Projektet har pågått på skolan sedan 
2000, och lärarna har arbetat med det genom att dramatisera böcker, hålla bokprat, 
bjuda in författare och göra utställningar och temaarbeten utifrån skönlitterära böcker, 
för att väcka barnens intresse för böcker och inspirera dem till att läsa. Eleverna får 
också skriva recensioner av böcker, för att de ska koppla böckernas innehåll till sitt eget 
liv och reflektera över böckernas innehåll och betydelser för dem själva i deras vardag. 
Alla klasserna på skolan har ett par timmar i veckan förlagda i biblioteket. Genom 
läsfrämjandeprojektet har lärarna enligt Tove bra koll på vilka böcker som passar 
eleverna, och de är väl insatta i deras olika nivåer i läsandet, exempelvis utifrån barnens 
språkkunskaper. Lärarna arbetar aktivt med att möta elevernas olika behov, och ser 
också till deras eventuella läs- och skrivsvårigheter. Syftet med läsfrämjandeprojektet 
är, enligt Tove, att väcka elevernas lust att läsa. Nyttoaspekter så som språkutveckling 
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eller förberedelser för framtida studier är för henne underordnade målet att få eleverna 
att njuta av läsningen i sig: ”[D]et är ju inte för att jag vill att man ska bli professor eller 
läkare eller whatever, utan det är ju för att de ska bli lyckliga vuxna människor som kan 
läsa en bok. Det är alltså mitt största mål.” 
 
Tove menar att det är av stor vikt att biblioteket har så generösa öppettider som möjligt, 
eftersom barnen bör kunna komma till biblioteket så fort de känner lust att läsa. Det 
brukar komma ungefär hundra elever till biblioteket varje dag, och Tove berättar att 
många barn också kommer in på rasterna och eftermiddagarna för att ta det lugnt en 
stund eller spela schack, som finns att låna på biblioteket. Tove håller på regeln att 
barnen får låna tre böcker åt gången, för att det ska vara rotation på böckerna, även om 
hon säger att eleverna ofta ber att få låna fler böcker med sig hem.  
 
På skolbiblioteket finns det främst skönlitteratur. Det finns inte böcker på så många 
olika språk, eftersom ekonomin starkt begränsar inköpen. Men Tove försöker ändå köpa 
in böcker översatta till svenska från de språk barnen talar: 
 

Böcker översatta från de språk som barnen talar eller från de länder varifrån de kommer har 
vi inte många av av naturliga orsaker. Det finns inte så många böcker skrivna för barn. Några 
har jag naturligtvis och jag gör mitt bästa för att hitta böcker med miljöer från dessa länder. 
Det finns en del mycket fina barnböcker som beskriver bland annat afrikanska förhållanden 
[…]. En del även från Bosnien och om Kurdistan. De är inte många, men jag söker 
naturligtvis medvetet efter dessa när jag gör mina inköp. 

 
Annars rekommenderar hon eleverna på skolan att gå till stadsdelbiblioteket för att låna 
böcker på sina modersmål. Hon tycker att det är viktigt att de elever som inte har hunnit 
lära sig så mycket svenska inte stannar upp i sin läsutveckling, utan att de hela tiden 
håller igång sitt läsande, oavsett på vilket språk de läser. 
 
Skolbiblioteket samarbetar med centrumbiblioteket vad gäller författarbesök. Tove har 
också möten med stadsdelsbibliotekarierna ett par gånger per termin och diskuterar 
inköp och verksamhet, som exempelvis val av böcker till bokprat eller Bokjuryn. I 
Bokjuryn får barn och ungdomar upp till 19 år rösta på de bästa böckerna som har getts 
ut under året. Jurygrupperna är indelade i fyra åldersgrupper; 0-6 år, 7-9 år, 10-13 år och 
14-19 år. Det är bokförlaget ”En bok för alla” som administrerar Bokjuryn 
(Aktionsgruppen för barnkultur, 2006, s.141). Eftersom skolbiblioteket samarbetar med 
stadsdelsbiblioteket vad gäller Bokjuryn, får barnen rösta på alla nya böcker som finns 
på både skolbiblioteket och på stadsdelsbiblioteket. 
 
På skolbiblioteket finns ett biblioteksråd bestående av elever som går i sjätte klass.                                                                                                                                                    
De som sitter i biblioteksrådet är med och bestämmer vilka böcker som ska köpas in till 
biblioteket, och hjälper andra elever att hitta böcker att låna. De hjälper till i biblioteket 
en timme i veckan och har tillgång till bibliotekets dator, med vilken de sköter 
utlåningssystemet. Medlemmarna i rådet brukar också läsa högt för yngre elever på 
skolan.  
 
 
4.3.2.  Stadsdelsbiblioteket  
 
Stadsdelsbiblioteket ligger i förortens centrum, i anslutning till en högstadieskola, men 
med en egen ingång. Bibliotekslokalen består av två våningar, med medier på 
nedervåningen och datorer och samlingsrum på övervåningen. Småbarnsavdelningen 
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ligger i en mer avskild del i lokalen. Hyllorna i hela biblioteket är låga, vilket gör 
lokalen överblickbar, samtidigt som de avgränsar de olika avdelningarna och skapar 
mindre rum i rummet.  
 
Biblioteket håller öppet under dagtid på vardagar, samt tre kvällar i veckan. Biblioteket 
har två heltidsanställda, varav en barnbibliotekarie och tre deltidsanställda. 
Barnbibliotekarien Ingrid har arbetat i ungefär fyra år på stadsdelsbiblioteket. Tidigare 
har hon vikarierat på ett par andra stadsdelsbibliotek. Ingrid ansvarar för 
programverksamheten för barn, för inköp av barn- och ungdomsmedier, samt för 
samarbete med skolor, förskolor, fritids och barnavårdscentraler på orten. Hon sköter 
också en del rutinarbete och administrativa uppgifter, samt står i lånedisken. 
 
Stadsdelsbibliotekets upptagningsområde utgörs av förorten med omnejd. Enligt Ingrid 
har de inte något skriftligt måldokument för den mångkulturella verksamheten på 
stadsdelsbiblioteket, men hon säger att: ”[V]i är ju hela tiden i ett mångkulturellt 
område […]. Det blir ju snarare konstigt att inte tänka mångkulturellt”. Hon berättar att 
biblioteket bland annat under flera år har anordnat somaliska och arabiska sagostunder, 
som lockat många barn.  
 
Enligt Ingrid är stadsdelsbiblioteket främst ett barnbibliotek, eftersom mycket av 
verksamheten och utbudet riktar sig till barn. Ungefär en tredjedel av bibliotekets 
budget går till att köpa in barnlitteratur, vilket gör att de har ett brett utbud av 
nyutkomna böcker, med flera titlar av de mest populära böckerna. Att va ra den enda 
barnbibliotekarien kan ibland vara ett tungt jobb, menar Ingrid, men hon säger samtidigt 
att det också känns roligt. Anledningen till att biblioteket vänder sig främst till barn är 
att så många barn bor i närområdet och kommer till biblioteket. När barnen kommer till 
stadsdelsbiblioteket berättar Ingrid att: ”[D]e lånar, sen sitter de bara och pratar om 
nästan vad som helst”.  
 
Nyligen har bibliotekarierna genomfört en stor gallring bland ungdomsböckerna på 
biblioteket, för att sortera bort äldre böcker och få bättre plats i hyllorna, berättar Ingrid. 
Om hon hade haft mer tid skulle hon också vilja märka böckerna efter olika genrer 
såsom hästböcker, mysterieböcker och kärleksböcker, och arbeta mer med att göra 
bibliotekslokalen mysigare och böckerna mer lättillgängliga för barnen.   
 
De böcker på olika språk som finns på stadsdelsbiblioteket kommer främst från ett 
större stadsdelsbibliotek i närheten. Därför är böckerna ganska få, men de byts ut 
kontinuerligt. Stadsdelsbiblioteket köper också in egna böcker på andra språk än 
svenska, vilket en av Ingrids kollegor ansvarar för, även om Ingrid också deltar i det 
arbetet. Hon berättar att de försöker anpassa språkutbudet i biblioteket efter behoven 
hos invånarna i förorten. Det är även möjligt för barn att fjärrlåna på 
stadsdelsbiblioteket. 
 
Fram till för några år sedan delade stadsdelsbiblioteket ingång med den högstadieskola 
som det ligger i anslutning till, men nu har biblioteket fått en egen entré, vilket gör att 
det har blivit betydligt lugnare på biblioteket. Tidigare fungerade biblioteket mer som 
ett uppehållsrum för högstadieeleverna, och ljudnivån var mycket hög:  
 

Hela skolans ingång har ju flyttat, så högstadieeleverna är ju här inne mindre. Och det är ju 
på gott och ont. Men det goda är ju att det är de som är intresserade av att låna böcker som 
kommer in. De sitter inte här i stora gäng på tjugo, trettio ungar, och bara för liv. Så är det ju 
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inte. För så kunde det vara, alltså. Jag ringde i telefonen, och hörde inte vad den sa som var i 
andra sidan! 

 
Att det är lugnare nu tror Ingrid kan göra att yngre barn kan känna sig tryggare på 
biblioteket och oftare kommer dit. 
 
En annan förändring på biblioteket som enligt Ingrid har bidragit till att ljudnivån har 
sänkts och att det nu är lugnare i lokalen, är att bibliotekarierna för ungefär fyra år sedan 
höjde åldersgränsen för användande av datorerna från tretton till arton år.  
 
Ingrid berättar att hon samarbetar med en grupp barnbibliotekarier som arbetar på andra 
folkbibliotek i området. Till exempel planerar de en barnboksvecka med arabiskt tema 
då de bland annat kommer att bjuda in författare. Andra aktiviteter som anordnas för 
barn i mellanåldern under våren är en kurs i att teckna manga och en teaterföreställning 
om vikingar. På biblioteket finns även tillgång till schack och andra spel, som barnen 
kan låna och använda när de är där.  
 
När vi frågar Ingrid vilka möjligheter barn som användare har att påverka 
stadsdelsbibliotekets verksamhet och bestånd, och om de har något forum för barn 
motsvarande det biblioteksråd för vuxna som finns på biblioteket, svarar hon att barnen 
inte har så stora påverkansmöjligheter. Hon brukar prata med barn som kommer på 
bokpraten för att på så vis få reda på vad de tycker om att läsa, och hon försöker också 
hålla sig uppdaterad genom att hålla koll på vad barnen lånar när de kommer till 
biblioteket. Några uttalade rutiner för utvärderingar med barn eller för att ta reda på 
deras önskemål finns dock inte. Men kort efter vår intervju berättar Ingrid i ett mail att 
personalen har beslutat att starta upp ett biblioteksråd för barn, för att de ska kunna 
diskutera och påverka bibliotekets inköp och verksamhet.  
 
 
4.3.3.  Centrumbiblioteket  
 
Centrumbiblioteket är beläget i storstadens centrum. På barn- och ungdomsavdelningen 
hänger konst och textilier på väggarna och i lokalen finns även montrar för mindre 
utställningar. För tillfället står också färgglada skulpturer, gjorda av barn, till beskådan 
uppe på hyllorna. Ett par datorer för spel är centralt placerade i lokalen. Totalt arbetar 
sex bibliotekarier och tre assistenter på avdelningen. Biblioteket har öppet alla dagar i 
veckan, och på kvällstid under vardagarna. 
 
Maria har arbetat i ungefär tjugo år på centrumbiblioteket, och dessförinnan på ett 
mindre bibliotek. För några år sedan blev hon mångkulturansvarig på barn- och 
ungdomsavdelningen. Hon ansvarar också för tonårsavdelningen och håller i 
programverksamhet för barn och ungdomar. Maria har ett övergripande ansvar för 
böcker på andra språk än svenska för barn och ungdomar. Hon berättar att 
bibliotekarierna har delat upp de olika språken, närmare femtio stycken, sinsemellan, så 
att de håller sig uppdaterade och ansvarar för inköp och gallring av böcker inom några 
språk vardera. Fokus på böcker på andra språk har ökat under senare år, menar hon, 
vilket tillsammans med några års samlad erfarenhet har gjort att de har börjat tänka mer 
på vad användarna egentligen vill ha, och börjat genomföra en del förändringar.  
 
En förändring är att bibliotekarierna har påbörjat ett ga llringsprojekt för att få bort 
böcker som inte lånas ut, och på så sätt göra avdelningen mer överskådlig och 
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inbjudande för låntagarna. När gallringen är genomförd kommer de att satsa mer på 
inköp av andra medier än böcker. Maria menar att användarna gärna vill ha video, cd-
rom och cd-skivor, även på andra språk än svenska. Hon försöker köpa in sådant 
material i möjligaste mån, men det kan vara problematiskt att få tag i, bland annat på 
grund av licenser, att det är dyrt, och att det kan vara ovanligt med ljudböcker på en del 
språk.   
  
Enligt Maria lånar flerspråkiga barn i mellanåldern mest böcker på svenska, och det är 
främst småbarnsföräldrar, hemspråkslärare och tonåringar som lånar böcker på andra 
språk. Maria köper även in böcker som är översatta till svenska från exempelvis 
somaliska eller kurdiska. Hon försöker hålla sig uppdaterad om nya böcker via 
bokförlag som har böcker på andra språk än svenska, via internet och via personliga 
kontakter, exempelvis med personer som reser utomlands och som kan informera henne 
om vad som är aktuellt. Barn kan också lämna inköpsförslag till biblioteket, via internet 
eller på en blankett. Det är även möjligt för barn att fjärrlåna till centrumbiblioteket, 
men bara böcker på andra språk än svenska, från Internationella Biblioteket1.  
 
Maria håller till viss del i programverksamheten för barn och ungdomar. Bland annat 
ansvarar hon för temaveckor om olika kontinenter eller länder som biblioteket under de 
senaste åren har arrangerat under sportlovsveckorna. Tanken med de här veckorna är att 
presentera ett land eller en kontinent lite närmare. I år var temat Latinamerika, med 
bland annat dockteater på svenska och spanska. Under ett tidigare år, när temat var 
Indien, prydde de hela lokalen med färgglada saris, ställde ut halsband och pärlor i olika 
montrar, och fick besök av en ung tjej som dansade Bollywood-dans. Efter detta har 
olika föreningar tagit kontakt med biblioteket för att hålla liknande veckor om sina 
länder eller kulturer.  
 
Att det är mångkulturår i år är ingent ing som påverkar verksamheten på barn- och 
ungdomsavdelningen i någon särskild utsträckning, menar Maria: ”För det här är ju 
fjärde året vi har den här [tema]veckan, så det är ingenting som är speciellt.” Hon säger 
att ett mångkulturellt tänkande är lika viktigt varje år. Något utöver den vanliga 
verksamheten är dock att de kommer att försöka inkludera ramsor eller sagor på andra 
språk än svenska, eller från andra länder än Sverige, i sagostunderna, under hela året.  
 
Vad gäller centrumbibliotekets upptagningsområde säger Maria att: ”Egentligen är det 
såhär att vi har ju inget upptagningsområde, eller rättare sagt har vi hela [storstaden].”  
Samtidigt berättar hon hur svårt det kan vara att få folk som bor långt ifrån centrum att 
komma in till centrumbiblioteket och delta i de aktiviteter som anordnas. Biblioteket har 
tidigare anordnat sagostunder på olika språk, såsom persiska, engelska, spanska och 
ryska. Maria menar dock att det arbete som krävdes för att få folk att komma på dessa 
sagostunder inte uppvägdes av de resultat som uppnåddes: ”[V]i fick en grupp då, men 
det var ju liksom ganska mycket jobb kring detta då. Och då känner man ju att det hade 
varit bättre om det hade varit ute där de bor. Mycket lättare, och kanske fler skulle 
komma också.” Nu har personalen beslutat att den verksamheten ska hållas på 
stadsdelsbiblioteken i stället, tills efterfrågan eventuellt ökar. Maria menar att det är 
bättre att satsa på lovverksamhet, åtminstone för yngre barn, som behöver sällskap av 

                                                 
1 Internationella Biblioteket tillhör Stockholms stadsbibliotek och tillhandahåller böcker på över hundra 
olika språk, undantaget engelska, tyska, franska och de nordiska språken (Internationella Biblioteket, 
2006).  
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sina föräldrar för att kunna åka till centrumbiblioteket. Hon säger vidare att de inte 
direkt samarbetar med de olika stadsdelsbiblioteken i de här frågorna, eftersom de ligger 
under olika stadsdelsnämnder och därför inte har samma budget, vilket försvårar 
gemensamt arbete. Dock har hon startat en grupp som samarbetar kring och som 
fungerar som bollplank för aktiviteter som rör tonåringar i hela storstadsområdet.   
  
Centrumbiblioteket gör reklam för sina arrangemang via programblad som finns på 
biblioteket och som även sprids till stadsdelsbiblioteken. Maria hänvisar också till att all 
information finns på bibliotekets hemsida. Vid vissa arrangemang tar bibliotekarierna 
kontakt med lärare på skolorna i upptagningsområdet, men Maria menar att det 
egentligen finns alldeles för många skolor i området för att det ska gå att göra så för 
varje evenemang. Biblioteket anordnar under den här våren en kurs i att göra film, en 
läseklubb för 10-13-åringar, en barn- och ungdomsboksvecka med författarbesök, och 
en utställning med bilder gjorda av asylsökande barn.  
 
På centrumbiblioteket finns en speldator med spel för både yngre och äldre barn. Det 
finns även internetdatorer på barn- och ungdomsavdelningen som alla under sexton år 
får använda. Maria menar att de lite äldre barnen mest använder internetdatorerna till att 
chatta och gå ut på spelsajter, men att datorerna är lite för ålderstigna för de spel som 
användarna vill spela. Nu när de har uppmärksammat problemet kommer 
bibliotekarierna dock att vidta åtgärder för att förbättra datorerna.  
 
Efter denna presentation av barnen i deras kontext och av de olika bibliotekens 
verksamheter riktade till flerspråkiga barn i mellanåldern, kommer vi nedan, utifrån 
barnens utsagor, att redogöra för vad de gör när de är på de olika biblioteken, om de går 
dit, och hur de ser på bibliotekens utbud och verksamheter, samt sina möjligheter att 
påverka dessa. 
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5.  Barnens användande av biblioteken 
 
 
I detta kapitel, som är vår huvudsakliga resultatdel, lyfter vi fram barnens utsagor om 
hur de använder och upplever bibliotekens utbud och verksamhet, samt sin egen 
delaktighet i utformande av dessa. Vi redovisar detta utifrån de fyra fälten i Anderssons 
och Skot-Hansens modell, som vi här benämner ”Att vistas”, ”Att låna”, ”Att lära” och 
”Att fråga och hitta”, samt utifrån aspekter av delaktighet, genus, flerspråkighet och 
ålder.  
 
Genomgående har vi kunnat konstatera att i stort sett alla barnen vi har intervjuat 
använder bibliotek på sin fritid. Vår föreställning var att det skulle vara större skillnader 
mellan hur ofta barnen går till biblioteken och att några av barnen kanske inte skulle 
besöka biblioteken över huvud taget. Utifrån hur barnen har svarat verkar det ändå som 
att alla går till skolbiblioteket och så gott som samtliga går till stadsdelsbiblioteket 
regelbundet, även om det varierar hur ofta de är där. En flicka, Ewa, berättar dock att 
hon har tappat sitt lånekort och att hon inte minns när hon lånade något på 
stadsdelsbiblioteket senast. En annan flicka, Zehra, säger att hon ganska sällan besöker 
stadsdelsbiblioteket. Båda sitter dock med i skolans biblioteksråd, och vistas därigenom 
en hel del i skolbiblioteket. En av pojkarna, Ibrahim, menar att han gör andra saker på 
fritiden sedan han har blivit lite äldre, och att han därför inte brukar gå till bibliotek 
längre. Han säger att han har tillräckligt med böcker hemma och att han inte är så 
”nyfiken” på böcker längre.  
 
Det har ibland varit svårt för oss att bedöma hur frekventa barnens biblioteksbesök är. 
Även om vi under intervjuerna frågade specifikt om hur ofta de går till de olika 
biblioteken är ord som ”ibland”, ”sällan” och ”ofta” vaga beskrivningar, vars innebörder 
kan variera från barn till barn. Vi har tolkat barnens utsagor utifrån hela intervjuerna, för 
att få en överblick. Vår uppskattning av barnens beskrivningar är att ”sällan” innebär 
mindre än ett besök i månaden, ”ibland” ungefär ett besök i månaden och att ”ofta” 
betyder en gång i veckan eller mer.  
 
Ewa, Ibrahim och Zehra går sällan till stadsdelsbiblioteket, medan Amir, Davor, Omed 
och Sanela säger att de går dit ibland. Adriana, Denisa, Evindar, Fatima, Leila, Michael, 
Shirin, Tanja och Yusuf går ofta dit.  
 
Evindar, Davor, Omed och Yusuf brukar även ta sig till andra stadsdelsbibliotek i 
närheten av förorten där de bor.  
 
Amir, Fatima, Ibrahim, Michael, Yusuf och Zehra har varit på centrumbiblioteket en 
eller ett par gånger, medan Evindar och Leila har varit där många gånger.   
 
Yusuf och Michael resonerar om hur ofta de brukar gå till de olika biblioteken: 
 
 Yusuf: - Ibland efter skolan jag går till biblioteket, jag läser böcker, jag lånar. 
 Intervjuaren: - Hur ofta brukar ni gå dit? Är det nästan varje dag? 
 Yusuf: - Nej, inte nästan varje dag! En vecka, två gånger, tre gånger. 
 Michael: - Tre gånger i veckan, kanske. 
 Intervjuaren: - Hur ofta har ni varit där inne [på centrumbiblioteket], i stan?  
 Michael: - En gång. 
 Yusuf: - Jag, två gånger, tror jag. 
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 Intervjuaren: - Hur åkte ni då? 
 Michael: - Jag åkte med min mamma. 

Yusuf: -  Jag åkte med min mamma. Men också med min pappa. Och också min lillebror. 
 
Vid de tillfällen då barnen går på centrumbiblioteket har de sällskap av äldre 
familjemedlemmar eller släktingar. Inget av barnen berättar att de har sökt sig till 
centrumbiblioteket av eget intresse eller att de har upptäckt aktiviteter eller evenemang 
där på egen hand. Amir säger: ”En gång med min pappa, var jag där” och Evindar 
berättar: ”Jag går med min farbror, han brukar vara där jättemycket”. Leila går 
tillsammans med sin äldre syster: 
 

Intervjuaren: - Händer det att ni går till något annat bibliotek [än skolbiblioteket och 
stadsdelsbiblioteket]? 
Leila: - Ja. Jag och min syster brukar alltid gå, kanske ifall hon vill låna någon speciell bok, 
så går vi dit, till…någonstans i stan tror jag det är. 

 
Till stadsdelsbiblioteket är det få som går med sina föräldrar, utan de går med jämnåriga 
syskon eller med kompisar. Fatima brukar gå med sina kusiner, Ewa och Zehra går 
tillsammans med sina syskon, och Sanela brukar ibland följa med Tanja när hon går dit. 
Davor säger att han går till stadsdelbiblioteket ”kanske i månaden, en gång”, och då går 
han nästan alltid tillsammans med Omed. Yusuf och Michael brukar också gå dit 
tillsammans, liksom Adriana och Denisa.  

 
 
 
     5.1.  Bibliotekens betydelser 
 

Även om så gott som samtliga av de barn vi har intervjuat besöker bibliotek 
regelbundet, varierar det hur stor betydelse de uttrycker att biblioteken har för dem. 
Fatima tittar misstänksamt och nästan argt på oss när vi frågar henne vad hon skulle 
tycka om det inte fanns något bibliotek: ”Jag gillar att läsa böcker. Jag vill inte att det 
ska hända att det ska försvinna eller nånting!”. För vissa av barnen har biblioteken, 
liksom för Fatima, en central roll, medan de för andra har en mer utbytbar funktion: 
 

Intervjuaren:  - Om biblioteket inte fanns, hur skulle det vara? 
Tanja:  - Det skulle inte vara bra alls. Livet skulle vara tråkigt. Det är så mycket, alltså, för 
mig. 

 
 

Intervjuaren: - [O]m det inte fanns bibliotek, hur skulle det vara, tycker ni? Skulle det spela 
någon roll? 
Davor: - Nej… 
Omed:  - Tråkigt. 
Davor:  - Tråkigt, men vi skulle också gå ut mest och spela fotboll eller göra någonting 
annat. 
Omed:  - Utan biblioteket, det är tråkigt. 

 
   

 Intervjuaren: - Hur skulle ni tycka att det var om biblioteket inte fanns? 
 Amir: - Tråkigt. 
 Ibrahim: - Jag skulle inte heller få veta att det skulle finnas. 
 Intervjuaren: - Nej, det har du ju rätt i. Men om de plockade bort det? 
 Ibrahim: - Det skulle vara tråkigt.  
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Nedan kommer vi att redovisa på vilka sätt barnen använder biblioteken, och vilka 
betydelser biblioteken har för dem, utifrån Anderssons och Skot-Hansens fyra 
biblioteksfunktioner.  
 
 
5.1.1.  Att vistas  
 
Andersson och Skot-Hansen menar att det inte finns några krav eller förväntningar på 
att konsumera eller vara aktiv på biblioteken. På så sätt kan de fungera som sociala 
centrum, där det är möjligt att vara ”neutral” (1994, s.14). Leila ger ett exempel på hur 
hon använder stadsdelsbiblioteket som ett ställe att bara vara och ta det lugnt på, även 
om hon och Shirin senare under intervjun berättar att de också använder biblioteket på 
andra sätt: 
  

Intervjuaren: - Brukar ni gå till biblioteket ibland när ni är lediga? 
Leila:  - Ja. Mest när det är dåligt [väder], för det är ganska varmt därinne, så det är skönt att 
vara där [skratt]. 
[---] 

 Intervjuaren: - Och vad gör ni oftast när ni är på [stadsdels]biblioteket? 
Leila: - [N]är jag är med kompisar brukar vi småprata om böckerna. Om vilka böcker som är 
bra, och vilka vi rekommenderar och så.  

 Shirin: - Vi pratar om böcker. Lånar böcker.  
 
Davor och Omed brukar ibland gå till stadsdelsbiblioteket för att spela schack. Adriana 
och Denisa berättar att de ofta läser läxor där. Ibland får de hjälp av bibliotekarierna, 
och Denisa påpekar att det är bra att ”[…] det är tyst där, så då kan man koncentrera sig 
noga!” Den lugna miljön är viktig för Denisa, och hon säger att det bästa med 
biblioteken är: ”Böckerna. Och så att typ vara där. Det är så lugnt! När man läser, så är 
man inne i sina egna tankar, och borta från den här världen”. Nästan alla barnen 
framhåller som det viktigaste med biblioteken att det är en tyst och lugn miljö, där de 
har möjlighet att koncentrera sig, läsa och ta det lugnt. Sanela och Tanja ger också 
exempel på detta: 
 
 Intervjuaren: - Vad tycker ni är det allra bästa med biblioteket? 

Tanja: - Att man får inte skrika. För om det skulle vara så, skrik, så man skulle inte 
koncentrera sig och sånt, på böcker. 

 Sanela: - Ja. 
 
Det sämsta med biblioteken är å andra sidan, enligt Tanja, Sanela och flera andra av 
barnen, att det ibland inte är så lugnt där, trots allt. Ibland händer det att det är stökigt 
och högljutt och att lite äldre ungdomar kommer till biblioteken och lever om. Ewa 
säger att det i hennes drömbibliotek skulle finnas ”[…] skyltar där det står att man ska 
vara tyst”. Även Le ila och Shirin tar upp problemet med att det inte alltid är så lugnt 
som de skulle önska att det var på skolbiblioteket: 
 

Intervjuaren: - Vad tycker ni är det bästa med biblioteket? 
Leila: - Att det är så lugnt! 
Intervjuaren: - Vad tycker du [Shirin]? 
Shirin: - Det är lugnt. Fast det var killar som kommer in och skriker här [på 
skolbiblioteket]. 

 
Leila och Shirin menar att det är lugnare på stadsdelsbiblioteket än på skolbiblioteket. 
Under andra intervjuer fick vi dock höra, exempelvis från Ewa och Zehra, att det väsnas 
och bråkas även på stadsdelsbiblioteket. Huruvida det är högljutt på centrumbiblioteket 
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fick vi inte veta så mycket om under intervjuerna, förutom från Zehra som berättar om 
när hon var där: ” Det var stökigt. Många var där, liksom, och lånade böcker. 
Jättemånga”.  

 
 

5.1.2.  Att låna 
 
Bibliotekens funktion som kulturcentrum ser vi här främst till utifrån vad barnen lånar 
på de olika biblioteken, det vill säga vilka medier de tar del av. Adriana berättar till 
exempel: ”[…] när jag har läst ut en bok så lämnar jag den och lånar en ny”. Hon får 
medhåll av Denisa, som brukar göra likadant. Gemensamt för barnen är att de främst 
lånar skönlitterära böcker på biblioteken, och alla säger att de mest lånar böcker på 
svenska. En del av dem lånar filmer på stadsdelsbiblioteket, även om de oftare gjorde 
det när de var lite yngre. De som lånar filmer lånar sina föräldrars lånekort, eller lånar 
tillsammans med föräldrar eller andra släktingar, eftersom det är artonårsgräns för utlån 
av filmer. Några av barnen lånar ibland även faktaböcker, cd-skivor och playstation-spel 
på stadsdelsbiblioteket, vilket Omed ger exempel på: 

 
Intervjuaren: - [B]rukar ni låna andra saker än böcker när ni är där [på stadsdelsbiblioteket]? 

 Omed: - Ja, faktaböcker, vi brukar låna. 
 
Evindar, som brukar gå både till stadsdelsbiblioteket och till centrumbiblioteket, 
berättar också att han brukar låna ljudböcker. Inget av barnen säger dock att de lånar 
tecknade serier.  
 
Det är tydligt att barnen främst förknippar bibliotek med böcker, och i synnerhet 
skönlitteratur:  
 

Intervjuaren: - Om det inte fanns bibliotek, skulle det spela någon roll för er? 
 Michael: - Ja. 
 Yusuf:-  Ja. 
 Michael: - Ja, då skulle det inte finnas så mycket böcker att låna!  
 
 
 Intervjuaren: - Vad tycker ni är det bästa med biblioteket? 
 Evindar: - Nya böcker, när de kommer. 
 Fatima: - Samma här. 
 Intervjuaren: - Och finns det någonting som är dåligt; som är det sämsta? 
 Evindar: - Att det inte finns boken man vill ha!  
 
Utifrån barnens utsagor verkar det inte vara någon större skillnad i vad de lånar på de 
olika biblioteken. Däremot beskriver flera av dem att de har varit på centrumbiblioteket 
när någon i familjen har velat ha några speciella böcker. Leila berättar att hon följer med 
till centrumbiblioteket när hennes syster behöver böcker som inte finns på 
stadsdelsbiblioteket: ”Det är typ fysik, kemi, sådana svåra saker gillar hon [skratt].” 
Yusuf berättar att hans pappa lånar böcker på sitt modersmål på centrumbiblioteket, 
eftersom det finns ett större utbud där, och Michael har följt med sin mamma dit när hon 
lånade trafikböcker. När de är på centrumbiblioteket lånar och läser barnen även böcker 
själva. Zehra berättar att hon passade på att låna lite svårare böcker än hon brukar, när 
hon var där. Evindar som är en van centrumbiblioteksbesökare brukar låna både böcker 
och ljudböcker. Inget av barnen lånar datorerna på biblioteken för att använda internet 
eller spela spel.  
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5.1.3.  Att lära 
 
Den del av Anderssons och Skot-Hansens modell som handlar om kunskap via 
biblioteken ser vi här till utifrån att barnen lär sig saker på biblioteken även i sitt 
fritidsanvändande av dem. 
 
Flera av barnen har en uppfattning om att det är utvecklande kunskapsmässigt och för 
språkinlärningen att läsa skönlitteratur, något som till viss del skulle kunna härröras ur 
läsfrämjandeprojektet på deras skola. Leila förklarar varför hon numera föredrar att låna 
böcker framför att låna filmer: ”Det sägs att ifall man läser mycket böcker, så får du 
större ordförråd, så jag gillar mer att läsa böcker än att kolla på film”. Flera andra av 
barnen ger uttryck för en liknande uppfattning:  
  

Intervjuaren: - Vad gjorde du när du var där [på centrumbiblioteket]?   
 Zehra: - Lånade lite böcker, och läste, lärde mig massa grejer och så.  
  
   

Intervjuaren: - [H]ur skulle det vara [om biblioteket inte fanns]? 
 Sanela: - Det skulle inte vara bra. För man behöver böcker att läsa och man lär sig ord också. 
 
    
 Evindar: - Det är viktigt att läsa. 
 Intervjuaren: - Varför det, tycker du? 
 Evindar: - För att lära sig mer. Mer kunskap.  
    
Denisa och Adriana brukar läsa sina läxor på stadsdelsbiblioteket efter skolan, där de 
kan fråga bibliotekarierna om hjälp om det är något de inte hittar eller inte förstår. 
Yusuf kopplar även kunskapsinhämtandet via biblioteken till sin mammas 
språkinlärning: ”Mamma lånar mest svenska böcker för att hon ska lära sig mer 
svenska”.  
 
Även om kunskap är ett viktigt argument för barnen för att biblioteken ska finnas, 
verkar kunskapsinhämtandet dock inte vara det primära användningsområdet för dem. 
Barnen går oftast inte till biblioteken med syftet att lära sig saker, utan de lär sig som en 
följd av att de lånar och läser böcker där. 
 
 
5.1.4.  Att fråga och hitta  
 
Anderssons och Skot-Hansens del av modellen som betonar bibliotek som 
informationscentrum har vi överfört till hur barnen får reda på hur biblioteken fungerar 
och vilka aktiviteter som finns där. Till denna del räknar vi också hur barnen använder 
biblioteken för att fråga bibliotekarierna om hjälp och för att kunna hitta böcker eller 
andra medier. 
 
De barn vi har intervjuat kan generellt sägas ha stor biblioteksvana. De flesta av dem 
förklarar att de oftast letar själva på hyllorna när de vill hitta en bok, och om de inte 
hittar så frågar de bibliotekarierna. Många av dem har också beställt böcker från andra 
bibliotek, kommit med inköpsförslag, eller ställt sig på kö när en bok har varit upptagen. 
Sanela och Tanja menar att de alltid brukar beställa in böcker om de inte finns inne på 
stadsdelsbiblioteket. Sanela säger: ”Alltså, när jag letar efter [en bok], och den inte 
finns. Då jag beställer, och då den kommer”.  
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Bara ett av barnen, Zehra, nämner uttryckligen att hon har frågat bibliotekarierna om 
hjälp att hitta böcker även på centrumbiblioteket. Evindar, som ofta går till 
centrumbiblioteket, berättar att han nästan alltid frågar bibliotekarierna för att kunna 
hitta det han söker.  
 
Ewa, Evindar och Ibrahim är de av barnen som tycker att det kan vara svårt att hitta det 
de vill ha på biblioteken. Ewa skulle vilja hitta fler Wahlströmsböcker, men har inte 
frågat efter sådana på stadsdelsbiblioteket, och går inte så ofta dit. Evindar frågar 
bibliotekarierna om hjälp, både på skol- stadsdels- och på centrumbiblioteket, istället för 
att leta själv bland hyllorna, medan Ibrahim har börjat tappa intresset för att låna böcker 
och att gå till biblioteken, och istället ägnar sig åt utomhusaktiviteter, samtidigt som han 
menar att han skulle önska att det fanns ett större utbud. 
 
De som är med i biblioteksrådet på skolan är också vana att hitta och rekommendera 
böcker till andra elever. Bara ett av barnen, Adriana, nämner bibliotekskatalogen som 
ett hjälpmedel för att kunna hitta böcker på skolbiblioteket. Hon är en av dem som sitter 
i biblioteksrådet, och hon brukar därför hjälpa också andra elever att söka efter böcker, 
bland annat via datorn. I övrigt är det ingen av dem som säger sig använda 
bibliotekskatalogen när de söker efter något i biblioteken.  
 
Det var tydligt under intervjuerna att flera av barnen satte en viss ära i att kunna hitta 
själva i biblioteken, även om samtliga sa att de frågar bibliotekarierna åtminstone 
ibland, vilket Denisa och Adriana ger exempel på: 
 

Intervjuaren: - Om ni ska hitta någonting [på biblioteken], hur brukar ni göra då? Letar ni i 
hyllorna, eller frågar ni? 
Denisa: - Jag letar först. Om jag inte hittar det frågar jag om var det finns. 
Adriana: - Jag gör också så, fast jag är med i biblioteksrådet, så jag har lätt att hitta! 

 
Amir beskriver att han går tillväga på ett liknande sätt: ”Jag brukar kolla först på 
bokstäverna och så, och om jag inte hittar så går jag och frågar”. De flesta av barnen 
gav också uttryck för att de vet vad de letar efter när de kommer till biblioteken. De 
känner till när det ska komma nya böcker av deras favoritförfattare eller inom deras 
favoritgenrer, och då beställer de in dessa av bibliotekarierna. Flera av dem berättar att 
de får boktips från Tove. Tanja förklarar hur grundligt hon går tillväga när hon ska låna 
böcker på stadsdelsbiblioteket. Hon brukar sammanställa långa listor med böcker som 
hon har fått tips eller läst om, eller sökt efter via Google.   

 
 
 
5.2.  Upplevd delaktighet 
 
Efter att vi ovan har redovisat vad barnen gör på de tre biblioteken, utifrån de fyra olika 
funktionerna, kommer vi här att presentera hur barnen ser på bibliotekens utbud och 
verksamhet och vilka möjligheter de själva upplever sig ha att påverka dessa. 
 
Adriana, Ewa och Zehra sitter i biblioteksrådet på skolbiblioteket. Ewa och Zehra 
berättar att de i biblioteksrådet rekommenderar böcker för de andra eleverna på skolan, 
och att de på så sätt har möjlighet att påverka vad eleverna lånar och läser – även om 
boktipsen ofta kommer från Tove eller någon av de andra lärarna. Adriana berättar vad 
hon gör i biblioteksrådet:  
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Intervjuaren: - På vilka sätt får ni vara med och bestämma här, i biblioteksrådet? Hur funkar 
det? 
Adriana: - Om någon behöver hjälp, om man inte hittar en bok, och så söker man genom 
datorn, och ställer i ordning böckerna så att man hittar och så att det kommer i ordning. 
Intervjuaren: - Ok. Men ni får inte vara med och bestämma vilka böcker som ska köpas in, 
eller såna saker? 
Adriana: - Jo! 

 
Vi frågade några av barnen om de skulle vilja vara med om det fanns ett liknande 
biblioteksråd som det på skolbiblioteket, även på stadsdelsbiblioteket. De tillfrågade, 
Adriana, Denisa, Evindar, Ewa, Fatima och Zehra, svarade med stor entusiasm att de 
gärna skulle vilja vara med och bestämma mer på stadsdelsbiblioteket om det fanns en 
sådan möjlighet till det. 
 
Inget av barnen har under senare år deltagit i någon aktivitet som stadsdelsbiblioteket 
eller centrumbiblioteket har ordnat. Några av dem har varit på teater och på sagostunder 
på stadsdelsbiblioteket när de var yngre, antingen på fritiden eller med skolan. När vi 
frågar Sanela och Tanja, som är intresserade av film och av att läsa och skriva, om de 
vet om att det finns en filmkurs och läseklubb på centrumbiblioteket ser de först 
förvånade ut, och blir sedan mycket angelägna att få veta mer om kurserna. Inget av 
barnen nämner heller Bokjuryn, i vilken det är möjligt att rösta på de bästa barn- och 
ungdomsböckerna som har getts ut under året, och som finns på skol- och 
stadsdelsbiblioteket.  
 
Vi frågade alla barnen under intervjuerna hur deras drömbibliotek skulle se ut, om de 
fick önska precis vad de ville skulle finnas där. Vi frågade också om de trodde att de 
skulle ha möjlighet att påverka sådant på biblioteken som de inte är nöjda med. Flera av 
barnen tyckte att det var svårt att komma på hur de skulle önska att ett drömbibliotek 
skulle se ut, och vad det skulle kunna innehålla. Kanske berodde det på att frågan var så 
omfattande, för vid andra delar av intervjuerna kom det fram idéer och önskemål utifrån 
deras mer spontana associationer kring biblioteken. De flesta av barnen menade att de är 
nöjda med bibliotekens utbud som det ser ut nu, men kom ändå att tänka på saker som 
de skulle vilja ändra på om de hade möjlighet.  
 
Zehra, som i stort sett bara går till skolbiblioteket, skulle önska att biblioteket hade 
längre öppettider, eller att det fanns resurser till att öppna biblioteket tidigare. Hon 
skulle vilja att det fanns ”[ett] sånt väntrum, där, alltid innan biblioteket öppnas, så kan 
en vikarie eller någon vara där och se till så att det öppnas lite tidigare”.  
 
Sanela och Tanja brukar beställa in nya böcker, men annars tycker de att det finns vad 
de vill ha på skol- och stadsdelsbiblioteket. Adriana och Denisa är också överens om att 
stadsdelsbibliotekets utbud är bra. Michael säger att hans drömbibliotek skulle innehålla 
”Alla böcker som finns! Och filmer”. Yusuf fyller i att det också skulle finnas musik, 
vilket Michael håller med om. Men de är båda överens om att biblioteken är bra som det 
är nu, och att de inte saknar något där. Evindar skulle vilja kunna titta på film i 
biblioteket. Ibrahim skulle önska fler datorer, och också fler böcker, trots att han 
tidigare har sagt att han inte är så intresserad av att läsa. Han föreslår även att det skulle 
finnas leksaker på biblioteken: 
 

Ibrahim: - Att […] det fanns flera böcker. Mer än det gör just nu. Alltså, det är mycket just 
nu, men i alla fall, det är bättre om man har mer. Mm… något att leka med. 
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 Amir: - I biblioteket? 
 Ibrahim: - Ja, kanske, men alltså i drömmen. Jag drömmer! 
 Intervjuaren: - Ja, man får tänka precis vad man [vill]. 
 Ibrahim: - Jag vet inte […] Det är svårt att tänka, alltså. 
 
Ibrahim verkar vid den här frågan begränsas av Amir till att hålla inne med sina idéer, 
vilket vi inte kunde uppfatta var fallet annars i intervjuerna, även om det säkert 
förekom. Tråkigt nog kom han här av sig i sitt brainstormande. 
 
Leila är mycket nöjd med det utbud som finns på stadsdelsbiblioteket: 
 

Intervjuaren: - Är det någonting som saknas på [stadsdels]biblioteket, som ni skulle vilja att 
det fanns där?  
Leila: - Nej, det finns allt, faktiskt! Det finns [böcker] på olika språk, och det finns ordböcker 
och sånt. Jag tycker det är jättebra. 

 
Hon skulle dock önska att ungdomsavdelningen var större och att det fanns fler böcker 
för tonåringar. Utöver detta har hon också ett önskemål som gäller själva lokalen i sig: 
”Jag tycker det skulle vara ganska fint om de skulle ändra på väggarna, så det blev 
ljusare färg. Så det blev lite mysigare”.  
 
Davor säger gällande stadsdelsbiblioteket: ”Det finns allt som vi vill ha, till exempel 
fotbollsböcker eller deckarböcker”. Senare under intervjun funderar Davor och Omed 
dock på att de skulle önska att biblioteket var större och rymde fler böcker, speciellt 
böcker på olika språk. De skulle också tycka att det var bra om det fanns fler olika 
avdelningar på biblioteket, som exempelvis en sportavdelning och avdelningar för 
mindre barn, vilket skulle göra det lättare att orientera sig och hitta intressanta böcker. 
Ewa saknar fler böcker i Wahlströmsserien och Fatima är inte riktigt nöjd med utbudet 
av spännande och läskiga böcker, även om hon menar att biblioteken alltid har böcker 
som hon vill läsa. Evindar säger att han också är nöjd med utbudet, och tycker att det 
finns tillräckligt med böcker på biblioteken, eftersom han inte har hunnit läsa alla 
böcker som finns där än. Han skulle dock önska att det fanns fler exemplar av nya 
böcker, som exempelvis Harry Potter, så att han skulle slippa stå i kö för att kunna låna 
de senast utkomna böckerna.  
 
Många av barnen uttrycker, liksom Evindar, frustration över att böckerna som de vill ha 
inte alltid finns tillgängliga, vilket gör att de måste stå i kö och vänta. Oftast gäller det 
nya böcker som de vill ha tag i snabbt, exempelvis böcker av en viss författare, eller 
fortsättningen i en serie. Yusuf berättar inlevelsefullt för oss hur han har fått vänta på 
den senaste Harry Potter-boken: ”Jag har ställt mig [i kö] för två månader sen! Den 
kommer inte!” Även Denisa och Adriana blir ivriga när de ska berätta hur jobbigt det är 
att inte få tag i den bok de vill ha: 
  

Intervjuaren: - Och [vad är] det sämsta med biblioteket? 
 Denisa: - När man inte hittar! När man blir… 
 Adriana: - Ja! 
 Denisa: - När det är så att man jättegärna vill ha en bok… 
 Adriana: - Fast den är utlånad! 
 Denisa: - …och så är den utlånad! 
 
Denisa skulle helst önska att hon var den enda som fick tillgång till bibliotekets böcker: 
 

Intervjuaren: - Om ni skulle tänka er ett drömbibliotek. Om ni fick önska precis hur det 
skulle vara, är det något speciellt ni tänker på då? 
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 Denisa: - Att de [böckerna] aldrig blev utlånade! 
 Intervjuaren: - Att det bara var du som fick låna? 
 Denisa: - Ja! [Skratt] 
 
Barnen frågar ofta bibliotekarierna på skol- och stadsdelsbiblioteket om det är något 
speciellt de letar efter, men Davor säger att han inte skulle be bibliotekarierna att 
beställa in böcker som inte finns på stadsdelsbiblioteket, utan menar att han och Omed, 
som han brukar gå till biblioteket med ”[…] skulle hellre faktiskt fråga ett annat 
bibliotek som ligger nära här, om det skulle finnas i närheten, som man behöver kanske 
åka en bit, men att de har saker som man behöver”.  
 
Yusuf menar att han tror att stadsdelsbibliotekarierna skulle lyssna på honom och köpa 
in böcker som han skulle vilja ha, om han frågade dem. Han berättar att Tove brukar 
göra det på skolbiblioteket. Han brukar också be bibliotekarierna på stadsdelsbiblioteket 
att beställa in böcker från andra bibliotek. Även Evindar, Leila, Michael, Sanela, Shirin 
och Tanja menar att bibliotekarierna på stadsdelsbiblioteket lyssnar på deras önskemål 
och beställer in böcker om det är något som de tycker saknas på biblioteket.  
 
Efter denna beskrivning av hur barnen ser på bibliotekens utbud och verksamhet och sin 
delaktighet i dessa, kommer vi i de följande tre avsnitten att se på barnens användande 
av biblioteken utifrån aspekter av genus, flerspråkighet och ålder.  
 
 
 
5.3.  Genus  
 
Vi intervjuade nio flickor och sju pojkar. Under intervjuerna frågade vi dem om de hade 
tänkt på om det brukar vara lika många flickor som pojkar på biblioteken när de är där, 
och om de tror att flickor och pojkar gör samma saker på biblioteken. Barnens svar 
visade på andra företeelser än kön som spelar in när de beskriver och tolkar sin 
omgivning. Ett sådant exempel var när vi frågade Davor och Omed om det brukar vara 
lika många flickor som pojkar på biblioteken, och Davor svarade: ”[N]ej, mest såna, 
tonåringar”, vilket kan tyda på att indelningen i flickor och pojkar i det här 
sammanhanget inte är lika aktuell för honom som indelningen efter ålder.  
 
Flera av barnen, särskilt flickorna, tycktes dock ha vissa klara föreställningar om vad 
flickor och pojkar tycker om och hur de beter sig. Både flickorna och pojkarna verkade 
vara måna om att säga ”rätt” till oss när de gav svar på hur de tror att det förhåller sig 
generellt, vad gäller flickor och pojkar på biblioteken, och flickors och pojkars läsning.  
 
Av barnens svar framgår att de flesta av flickorna anser att det finns skillnader i hur 
tjejer och killar använder biblioteken, och hur ofta de går dit. Adriana, Denisa, Sanela 
och Tanja ger exempel på detta: 
 

Intervjuaren: - [B]rukar det vara lika mycket killar som tjejer på biblioteket? Har ni tänkt på 
det? 

 Adriana: - Nej. Jag tror det är mest tjejer… 
 Denisa: - Ja! Mest tjejer. 
 Adriana: - …som går dit 
 Intervjuaren: - Och tror ni tjejer och killar gör olika saker, eller samma, när de är där? 
 Denisa: - När jag går dit så är det mest killar som håller på och busar runt där. 
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Intervjuaren: - [O]m ni tänker er hur det brukar vara på biblioteket när ni går dit, brukar det 
vara ungefär lika många tjejer som killar då, när ni är där? 
Sanela: - Nej… 
Tanja: - Det är också killar som är där… De lånar böcker och så, men inte så ofta som tjejer 
brukar göra.  

 
Sanela ger sin förklaring till att killar, som hon beskriver det, pratar och skojar mer än 
de lånar böcker på biblioteken: ”Alltså jag tror inte de tänker som tjejer och sånt. Tjejer 
mognar snabbare och sånt.”  
 
Pojkarna verkade i något mindre utsträckning ha funderat kring om tjejer och killar gör 
olika saker på biblioteket, vilket Davor och Omed ger exempel på: 
 

Intervjuaren: - Vi undrar om ni tror att tjejer och killar gör olika saker på biblioteket, eller 
använder biblioteket på olika sätt? 

 Davor: - Vet faktiskt inte… 
 Omed: - Kanske de gör samma saker på biblioteket. 
 
Flera andra av pojkarna hade dock tydliga föreställningar om hur tjejer och killar agerar. 
Ibrahim förklarar varför han tror att det brukar vara fler tjejer än killar på biblioteken: 
”Tjejer tycker om att läsa och så, mer än killar. Bara för killar har mer att göra på 
fritiden”. Fatima och Evindar verkar inte ha tänkt så mycket kring detta, men resonerar 
såhär utifrån vår fråga: 
 

Intervjuaren: - [B]rukar det vara lika många killar och tjejer som är där [på biblioteken], har 
ni tänkt på det?  
Evindar: - Nej, det brukar mest vara tyst. Inte så många alls.  
Intervjuaren: - Men har ni tänkt på om killar och tjejer gör samma saker på biblioteket? 
Fatima: - Jag vet inte. 
Evindar: - Nej, faktiskt, några gör inte samma sak. Några skriker, några kommer dit för att 
busa. 

 
Många av barnen, både flickor och pojkar, säger att det är bara är pojkar som bråkar och 
stör på biblioteken: 
 

Michael: - De [flickor och pojkar] gör lite olika. Killar kanske kommer dit och slänger 
böcker och busar. 
Yusuf: - Ja, det är så! 
Michael: - Men tjejer, de är där för att läsa.   
Yusuf: - Tjejer, de stör inte så mycket. Medan pojkar… de slänger alla böcker, de sparkar på 
soffan och sånt. 

 
Vi fick höra flera liknande historier, refererade till besök både på skol- och 
stadsdelsbiblioteket, om pojkar som blivit utslängda från lokalen för att de kastat 
stinkbomber, eller som kastat böcker på golvet för att de blivit arga över något. Ibland 
visade det sig att de här bråkiga killarna var lite äldre än våra intervjupersoner. Yusuf 
ger exempel på att bråkiga pojkar ibland hindrar andra barn från att använda biblioteken 
på det sätt de vill:  
  
 Intervjuaren: - [V]ad är det bästa med biblioteket, tycker ni? 
 Yusuf : - Det är att man kan låna böcker och sitta där och läsa. 

Michael: - Ja, det är samma sak också. Man kan läsa. Man kan också spela schack. 
Intervjuaren: - Och om ni tänker [er] det sämsta? Finns det något som är dåligt med 
biblioteket? 
Yusuf: - Det finns några pojkar som kommer, de slänger böcker, de pratar högt och så. Man 
kan… jag kan inte läsa, jag går hem! De stör.  
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I de fall då pojkarna beskrev att vissa killar busar och stör på biblioteken, räknade de 
inte sig själva till den kategorin. Tvärtom framhöll de flesta av pojkarna, liksom 
flickorna, hur skönt det är när det är tyst på biblioteket och hur jobbigt det är när andra 
barn eller tonåringar skriker och bråkar där. Samtidigt berättade Davor, när vi frågade 
om de brukar göra andra saker än att låna böcker på biblioteken, och om hur det är när 
han och Omed går till skol- och stadsdelsbiblioteket: ”Ibland så brukar vi gå dit och 
spela schack. Ja, eller så pratar vi. [---] Eller så skämtar vi, eller så går vi där ibland för 
att få lugn och ro.” Davors citat gestaltar att intressekonflikter lätt uppstår på 
biblioteken, eftersom de både används som en social mötesplats, där det är möjligt att 
umgås under fria former, och som ett ställe att vara på för att ta det lugnt, eftersom det 
är tyst där. 
 
Såväl flickorna som pojkarna ger intryck av att ha lärt sig att hitta i biblioteken. Men det 
finns en viss skillnad i hur vä l de säger sig hitta på egen hand. Medan flera av flickorna 
är noga med att påpeka att de är bra på att hitta i biblioteket och att de vet var de ska 
leta, berättar några av pojkarna att de tycker att det är svårt att på egen hand hitta de 
böcker som de vill ha. Evindar säger att han helt enkelt frågar en bibliotekarie på en 
gång, istället för att försöka leta i hyllan, och att han på så sätt får tag i böckerna som 
han vill låna. Ibrahim, som också menar att det är svårt att hitta, poängterar vid flera 
tillfällen under intervjun att han inte är så intresserad av att läsa numera. Kanske kan det 
bero på att han tycker att det är svårt att hitta böcker som intresserar honom. När vi 
frågar honom om hans drömbibliotek är ett av hans förslag att det borde finnas fler 
böcker. Men han ger samtidigt uttryck för att han förknippar läsning med skolan och att 
han när han är ledig vill göra saker som han menar mer hör till fritiden, som att vara ute 
och spela fotboll. Davor föreslår fler olika avdelningar på biblioteken, exempelvis för 
sport eller för yngre barn, vilket skulle kunna underlätta sökandet efter böcker som är 
lagom svåra och som passar ens intresse.  
 
Ewa är den enda av flickorna som säger att hon inte hittar böcker som intresserar henne 
på stadsdelsbiblioteket. Hon berättar att hon brukar leta själv efter Wahlströms 
ungdomsböcker, och menar att det inte finns tillräckligt många, eftersom hon bara har 
hittat två. Ewa har inte bett stadsdelsbibliotekarien om hjälp med att beställa in 
böckerna från något annat bibliotek. Möjligtvis har hon sin stolthet som medlem i 
biblioteksrådet att tänka på och vill kunna hitta böckerna på egen hand.  
 
När det gäller barnens föreställningar om vad flickor och pojkar tycker om att läsa 
visade det sig att dessa ofta skiljer sig från hur barnen beskriver sin egen boksmak. De 
flesta flickor vi intervjuade berättade att de helst läser spännande böcker, häxböcker, 
deckare och läskiga böcker, medan några föredrar böcker om djur, om olika sporter, 
eller kärleksböcker. När de ska ge exempel på vad flickor och pojkar generellt tycker 
om att läsa menar de dock att flickor gillar kärleksböcker och, enligt Zehra, romaner 
”om andra grejer som tjejer gillar” medan pojkar vill ha fotbollsböcker, rysare och 
faktaböcker. Även de flickor som själva helst läser spännande böcker menar att flickor 
mest gillar kärleksböcker. Det ena behöver visserligen inte utesluta det andra, även 
kärleksböcker kan vara spännande eller läskiga, och det kan vara svårt för oss att 
bedöma vad barnen avser med en spännande bok.  
 
Fatima och Evindar har olika uppfattningar om killars och tjejers läsning: 
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Intervjuaren: - [T]ror ni killar och tjejer lånar ungefär samma böcker? 
Fatima: - Nej.  
Evindar: - Ja, ja. 
Intervjuaren: - Du tror det?  
Evindar: - Ja, man rekommenderar så då [blir det så]. 

 
Evindar är här inne på att ens läspreferenser påverkas av lästips till exempel i skolan 
och på biblioteken. Ewa och Zehra menar dock att tjejers och killars läsning ser olika ut, 
eftersom de intresserar sig för olika saker: 
  
 Intervjuaren: - Tror ni att tjejer och killar lånar samma böcker också? 
 Ewa: - Nej, killarna brukar låna mera rysare, och tjejer andra böcker.  
 Intervjuaren: - Tror du också det [Zehra]? 
 Zehra:- Ja.  
 Intervjuaren: - Varför det, tror ni? 

Zehra: - För att killar gillar fotboll och de lånar [sådana] grejer, och tjejer gillar romaner och 
så, om andra grejer som tjejer gillar.  

 
Amir säger om tjejer på biblioteket, att: ”De brukar mest vara ute efter kärleksböcker 
och så”, vilket han menar att han själv inte är. 
  
Även om de flesta av tjejerna och flera av killarna har uppfattningen att killar i regel 
läser och går på biblioteken mindre ofta än tjejer, ger de killar vi har intervjuat uttryck 
för att de både lånar och läser böcker. Det är bara Ibrahim som menar att han har tröttnat 
lite på böcker. Flera av pojkarna uppger att de helst läser deckare och fotbollsböcker. 
Harry Potter -böckerna är också populära, och några av pojkarna säger att de även lånar 
faktaböcker. Michael och Yusuf berättar att de brukar sitta och läsa böcker på 
biblioteken och därför tycker att det är viktigt med bibliotek. Evindar tycker också 
mycket om böcker och att gå på de olika biblioteken: 

 
Intervjuaren: - [B]rukar ni gå någon gång till biblioteket när ni är lediga? 
Evindar: - Ja! Till [stadsdelsbiblioteket, ett annat stadsdelsbibliotek och centrumbiblioteket]. 
Det är roligt att låna böcker! De har mycket böcker. Spännande! Jag älskar Laura Trenters 
böcker, brukar alltid låna dem! 

 
 
  
5.4.  Flerspråkighet 
 
Samtliga av barnen säger att de främst lånar litteratur på svenska. Flera av dem tar ändå 
upp att det är viktigt att det finns tillgång till böcker på olika språk på biblioteken. Leila 
säger till exempel om stadsdelsbiblioteket: ”Det finns allt faktiskt! Det finns [böcker] på 
olika språk, och det finns ordböcker och sånt. Jag tycker det är jättebra.”  Några, 
exempelvis Omed och Davor, önskar att det fanns fler böcker på andra språk än svenska 
när vi frågar om deras drömbibliotek, även om de själva oftast läser böcker på svenska: 
 
 Omed: - Jag lånar mest på svenska. 
 Davor: - Jag förstår mig bäst på det. 

Omed: - Jag också. 
 Intervjuaren: - Men det finns lite böcker på andra språk [på stadsdelsbiblioteket], eller? 
 Omed: - Ja, det är bra. 
 Intervjuaren: - Några, men inte så många? 

Davor: - Man hittar boken på sitt eget språk, men dialekten den kan också vara något som 
man inte kan, så att man inte förstår. 
Intervjuaren: - Jaha, då går det inte ändå? 
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Davor: - Nej.   
 
Ibrahim visar också på problematiken med att inte kunna läsa på alla de språk som man 
kan tala:  
 

Intervjuaren: - Brukar ni låna böcker på svenska eller på andra språk? 
Amir: - Jag brukar låna på svenska. 
Ibrahim: - Ja, samma här. Det är så svårt att läsa på mitt språk.    

 
Yusuf nämner att hans pappa lånade böcker på sitt språk när de besökte 
centrumbiblioteket tillsammans, och han menar att utbudet av böcker på det språket är 
större på centrumbiblioteket än på stadsdelsbiblioteket. Många av barnen berättar att 
deras föräldrar läste för dem på sina modersmål när de var yngre, antingen för att de 
skulle lära sig modersmålet bättre, eller för att de inte förstod svenska så bra när de var 
små. Davor och Omed ger exempel på detta:  
 

Davor: - Min pappa läste på [sitt modersmål], bara för jag har svårt med mitt eget språk. Men 
nu har det blivit bättre, så…  
Omed:- Det var också så med mig. Min mamma läste också på [sitt modersmål] till mig för 
jag hade svårt med svenska. Sen när jag gick i skolan då blev det bättre.  

 
Även om barnen inte lånar böcker på sina modersmål har de när de själva var mindre, 
eller hos sina föräldrar, sett behov av att bibliotek tillhandahåller böcker på olika språk. 
För ett par av barnen är det svårt att få tag på böcker som de kan läsa och förstå, trots att 
biblioteken har böcker på deras språk, eftersom dessa är svåra för dem att läsa, eller är 
skrivna på olika dialekter. 
 
 

 
5.5.  Ålder 
 
Stadsdelsbiblioteket har, när vi gör intervjuerna, artonårsgräns för användning av 
datorerna. För att låna filmer krävs ett lånekort för vuxna, men det finns bara barnfilmer 
att låna. Flera av barnen framhåller att de lånade filmer när de var mindre, men att de 
inte gör det nu längre. Sanela lånar dock sin pappas lånekort för att kunna låna filmer, 
cd-skivor och playstation-spel. Hon menar också att hon inte tyckte att åldergränsen var 
bra när hon var mindre, men nu när det inte är så lång tid kvar innan hon kan börja 
använda datorerna på biblioteket, tycker hon att gränsen är bra, även vad gäller utlåning 
av filmer. Hon motiverar sin uppfattning med att mindre barn oftare tappar bort saker: 
”Ja, det är en bra gräns, för om alla skulle bara komma, typ småbarn, så skulle förstöras 
allting”. 
    
Senare får vi veta att Sanela missuppfattat åldersgränserna och tror att de fortfarande 
dras vid tretton år. Barnen visade sig ha flera olika uppfa ttningar om åldersgränserna på 
stadsdelsbiblioteket. Några av dem tror att gränsen går vid tretton års ålder, andra att 
den går vid sexton, och slutligen några att den ligger på arton år, vilket är den ålder som 
stämmer. 
 
Leila markerade sin ålder gentemot yngre barn för oss, genom att betona att hon är för 
gammal för att låna barnfilmer. Michael och Yusuf var på liknande sätt noga med att 
poängtera att deras föräldrar inte längre läser för dem nu, utan att det bara var när de var 
små. Numera läser många av barnen för sina egna småsyskon, även om vissa av barnen 
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berättar att deras syskon inte alltid har tålamod till att sitta ner och lyssna. Nästan alla 
barnen nämner att de har varit på sagostunder eller teaterbesök när de var mindre, men 
att de inte har varit på liknande arrangemang sedan dess. 
 
Davor tänker på att det är viktigt även för små barn att kunna hitta i biblioteket. Han 
beskriver sitt drömbibliotek med följande ord: ”[D]et skulle vara större. [---] Och många 
avdelningar. Som ett bibliotek bara för sånadär som går i fyran, som kan gå dit. Och 
såna för småbarn, så småbarn kan ta en bok, som inte var för svår”. Kanske säger han 
detta utifrån egna erfarenheter sedan han själv var mindre, eller också kanske han tänker 
på att underlätta biblioteksanvändandet för småsyskon eller andra yngre släktingar. 
Även om barnen lät oss förstå att de markerade en gräns gentemot yngre åldrar, och såg 
fram emot att bli äldre, och därmed få större möjligheter och rättigheter, fanns det även, 
som i Davors fall, exempel på att de visade omtanke gentemot yngre barn, vilket också 
kan ses som en markering av att de är äldre och därmed tar större ansvar för yngre barn. 
 
Efter att vi här har redovisat barnens användande av de tre biblioteken, utifrån 
Anderssons och Skot-Hansens fyra biblioteksfunktioner, barnens syn på och möjligheter 
till delaktighet i och påverkan av bibliotekens utbud och verksamhet, samt barnens 
biblioteksanvändande utifrån genus, flerspråkighet och ålder, kommer vi nu att 
analysera barnens interaktion med biblioteken utifrån ett motsvarande upplägg. 
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6.  Interaktion mellan barnen och biblioteken 
 
 
Vi kommer här att analysera hur barnens behov och intressen stämmer med 
biblioteksverksamheten. Vi kommer först att se till detta utifrån Anderssons och Skot-
Hansens modell. Sedan följer ett avsnitt där vi diskuterar barnens delaktighet i 
bibliotekens verksamhet och utbud, samt genom utvärderingar och biblioteksråd. 
Slutligen kommer vi att analysera barnens interaktion med biblioteken utifrån ett 
intersektionalitetsperspektiv, med fokus på genus, ålder och flerspråkighet. 
 
 
 
6.1.  Betydelser och funktioner 
 
Barnens användande av de olika biblioteken rör sig inom och drar mot olika fält av 
Anderssons och Skot-Hansens modell. Vi kommer nedan, utifrån modellens fyra 
områden, att analysera interaktionen mellan barnen och biblioteksverksamheten, och 
diskutera om barnens syn på och användande av biblioteken stämmer överens med hur 
bibliotekarierna ser på bibliotekens uppgifter och verksamhet riktade till flerspråkiga 
barn i mellanåldern. 
 
 
6.1.1.  Att vistas – socialt centrum 
 
Både skolbibliotekarien och stadsdelsbibliotekarien lyfter fram att barnen i stor 
utsträckning använder biblioteken som ett socialt centrum. Tove poängterar vikten av en 
lugn läsmiljö och säger att barnen ofta kommer in på skolbiblioteket på raster och 
eftermiddagar: ”De kommer in och sitter, och tycker att det är skönt att vara här”. 
Barnen ger också tydligt uttryck för sitt användande av de olika biblioteken som sociala 
centrum. På skolbiblioteket vistas de tillsammans på raster och efter skolan. Adriana 
och Denisa säger att de ofta brukar läsa läxor på stadsdelsbiblioteket, för att det är så 
lugnt där och för att de kan få hjälp av bibliotekarierna. Leila och Shirin brukar låna 
böcker, läsa och ta det lugnt på stadsdelsbiblioteket, och Davor och Omed går både till 
skolbiblioteket och till stadsdelsbiblioteket för att spela schack, umgås och ta det lugnt. 
Detta stämmer överens med vad Lena Lundgren skriver om att biblioteket kan fylla en 
”social funktion” för barn, som kanske inte vill vara ensamma hemma, eller som vill 
prata med bibliotekarierna om vad som händer i deras vardag (2000, s.53).  
 
Även barnen i Rydsjös studie om Linköpings nedbrunna stadsbibliotek ger uttryck för 
att de använde sitt bibliotek som ett socialt ställe att vara på, där de kunde läsa böcker, 
göra läxor och umgås med kompisar. De har önskemål om inredningen i det nya 
biblioteket och menar att det bör vara ”stort och fint” med möbler som är sköna att sitta 
i. Flera av dem vill även ha ett café på det nya biblioteket (2000b, s.88ff). Leila kommer 
under vår intervju också med förslag om stadsdelsbibliotekets inredning och menar att 
skulle bli mysigare om de målade om med ljusare färger.  
 
Näst intill samtliga barn i vår studie betonar hur viktigt det är att det är tyst på 
biblioteken, att de kan ta det lugnt där och koncentrera sig på att läsa. De flesta säger att 
det sämsta med biblioteken är när det är stökigt och folk bråkar och skriker. Samtidigt 
skulle Ibrahim önska att det fanns möjligheter att leka med leksaker och Evindar skulle 



 52 

vilja se på film i biblioteket, Omed och Davor berättar att de ibland brukar gå till 
biblioteken för att ”skämta”, och Leila och Shirin pratar om böcker när de är på 
stadsdelsbiblioteket. I detta kan vi se något av en konflikt mellan att barnen dels 
uttrycker behov av ett ställe där de kan ta det lugnt och ha möjlighet att koncentrera sig 
på att läsa, och dels har behov av ett ställe där de kan prata och umgås. 
 
I Anderssons och Skot-Hansens studie är det barn som står för de längsta 
biblioteksbesöken. Över hälften av de barn som kommer till biblioteken de har studerat 
stannar där i snitt mer än en halvtimme, för att prata, läsa eller lyssna på musik. 
Författarna menar att det är barn (tillsammans med arbetslösa och äldre) som återfinns i 
det sociala fältet av deras modell. De menar också att bibliotekens sociala betydelse 
verkar bli allt viktigare, kanske framför allt i områden med problem relaterade till 
socioekonomiska faktorer (1994, s.145). 
 
Utifrån den danska undersökningen Frirum til integration, som handlar om etniska 
minoriteters användande av bibliotek, drogs slutsatsen att barn och unga med bakgrund i 
andra länder än Danmark spenderade mycket tid i biblioteken, och att de därför lärde 
känna bibliotekarierna. Bibliotekarierna upplevde att de genom detta fick en utökad 
yrkesroll med ett större socialt ansvar gentemot barnen (Berger, Hielmcrone & Holm, 
2001, s.51).  
 
Ferguson observerade i sin magisteruppsats att barnen på biblioteket i förorten Tens ta i 
högre grad än barnen i innerstadsområdet Östermalm använde biblioteket som en slags 
fritidslokal, där de pratade och umgicks med varandra, och också, i högre grad än på 
Östermalm, utvecklade nära och förtroliga relationer till bibliotekarierna (2005, s.53, 
56).  
 
Skot-Hansen understryker att bibliotekens kanske viktigaste samhällsfunktion är att de 
fungerar som neutrala instanser i samhället. På biblioteken finns möjlighet att bara vara, 
utan några speciella krav på tillhörighet eller åsikter (2002), vilket för barnen blir tydligt 
eftersom biblioteken skiljer sig från skolmiljön, där de styrs och bedöms av lärarna. Den 
åldersrelaterade maktordningen är inte lika tydlig på biblioteken som i skolan, och 
kanske inte heller som i familjen och i relationerna till äldre syskon.  
 
Barnen vi har intervjuat går i samma klass och genom sin skola känner de andra barn i 
förorten. De ger inte uttryck för att de brukar gå till stadsdelsbiblioteket ensamma. 
Ingrid berättar dock att det är vanligt att barn som bor i förorten men som går i friskolor 
på andra närliggande orter, och därför inte känner så många jämnåriga i förorten, ofta 
kommer ensamma till stadsdelsbiblioteket på eftermiddagarna och umgås med 
bibliotekarierna. Ingrid säger att hon får en speciell kontakt med de barn som kommer 
till biblioteket: ”[…] man är svensk, men inte lärare, så man betygsätter dem inte. Så det 
blir ganska tryggt för dem att komma till oss, då”. För dessa barn kan biblioteket 
verkligen sägas vara ett socialt centrum, som förmodligen har stor betydelse i deras 
vardag. Samtidigt berättar Ingrid att det tidigare, innan biblioteket fick en egen ingång, 
som inte gick via högstadieskolan, var problematiskt för henne och kollegorna att 
biblioteket i så stor utsträckning användes som ett socialt centrum, eftersom det blev 
nästan som ett uppehållsrum för högstadieelever. Enligt Ingrid känner sig de yngre 
barnen tryggare på biblioteket sedan förändringen med ingången gjordes. 
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Barnen vi har intervjuat använder inte centrumbiblioteket som ett socialt centrum på 
samma sätt som de gör med skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket. De som går dit gör 
det oftast vid speciella eller enstaka tillfällen, och centrumbiblioteket blir därför inte på 
samma sätt en del i deras vardag. Maria beskriver hur barn som bor i förorter en bit från 
centrum, inte kommer till evenemang på biblioteket i samma utsträckning som barn som 
bor närmare centrum, eftersom de behöver sällskap av sina föräldrar eller andra äldre 
personer som kan åka med dem in till centrum. När barnen berättar om sina besök på 
centrumbiblioteket framgår det att de har varit där i sällskap med äldre personer som 
syskon, föräldrar eller andra släktingar. På så sätt blir barn i yngre åldrar beroende av att 
någon äldre person har tid och lust att följa med dem om de vill besöka 
centrumbiblioteket. Till stadsdelsbiblioteket kan de däremot gå tillsammans med 
kompisar eller småsyskon, som oftare finns till hands och har tid. Detta har betydelse 
för hur ofta och länge barnen kan besöka de olika biblioteken, om de får kontinuitet i 
besöken, och därmed också vilken kontakt med och vilket förtroende de får för 
bibliotekarierna.  
 
 
6.1.2.  Att låna – kulturcentrum 
 
Den betydelse som barnen främst kopplar till alla de tre biblioteken är möjligheten att 
låna skönlitteratur. Enligt Tove vill barnen ofta låna hem fler böcker än de tre de får 
låna åt gången, från skolbiblioteket. Hon betonar vikten av att barnen har ett stort 
bokutbud att välja bland, och menar att det därför är bra om det hela tiden är rotation på 
böckerna. Ingrid berättar att manga just nu är en populär genre på stadsdelsbiblioteket 
bland barn i mellanåldern, vilket förvånande oss, eftersom barnen vi intervjuade inte 
nämnde att de brukar låna serier. Möjligtvis räknade de serier till böcker när de sa att de 
lånar och läser böcker, men inte heller då vi under några av intervjuerna specifikt 
frågade om de läser serier var det någon som nämnde manga.  
 
På stadsdelsbiblioteket finns det bara barn- och ungdomsfilmer, och för att låna dem 
krävs ett lånekort för vuxna. Några av barnen lånar filmer där, med hjälp av sina 
föräldrars eller syskons kort, men många av dem säger att de oftare gjorde det när de var 
yngre. Eftersom åldersgränserna har ändrats under senare år har barnen inte klart för sig 
vilka gränser som gäller, vilket gör att en del av dem ser fram emot att låna med sina 
egna lånekort inom ett år, vilket inte stämmer med deras faktiska möjligheter. På 
centrumbiblioteket kan barnen låna cd-skivor och filmer med sitt eget lånekort. Några 
av barnen lånar faktaböcker, cd-skivor och playstation-spel på stadsdelsbiblioteket, och 
Evindar, som ofta går till alla tre biblioteken, berättar att han även brukar låna 
ljudböcker. 
 
Till centrumbiblioteket går barnen främst om de följer med någon i familjen som 
behöver faktaböcker eller böcker på andra språk som inte finns på stadsdelsbiblioteket. 
När de är där ger de uttryck för att låna liknande medier som på skol- och 
stadsdelsbiblioteket. 
 
Linköpingsbarnen i Rydsjös studie saknar främst böckerna i sitt nedbrunna bibliotek, 
vilket stämmer överens med hur barnen vi har intervjuat använder biblioteken. När 
barnen i Linköping kommer med förslag om vad som ska ingå i det nya biblioteket 
nämner de i stor utsträckning även andra medier, så som datorer (2000b, s.90f). Endast 
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Ibrahim tar under våra intervjuer upp datorer när han beskriver sitt drömbibliotek, men 
flera av barnen skulle vilja ha tillgång till fler filmer och mer musik.   
 
I rapporten Frirum til integration beskrivs att unga i stor utsträckning kommer till 
biblioteken för att låna datorer och använda internet (Berger, Hielmcrone & Holm, 
2001, s.52), vilket vi inte har kunnat se i vår undersökning. Detta beror dels på att 
barnen inte får använda datorerna på stadsdelsbiblioteket än, och inte heller den dator 
som finns i skolbiblioteket, såvida de inte sitter med i biblioteksrådet. På 
centrumbiblioteket får de använda datorerna, men ingen av dem säger att de har gjort 
det. De flesta barnen säger att de har tillgång till datorer hemma eller hos kompisar och 
inte behöver använda bibliotekens datorer. Dessutom uppger Ingrid och Maria att 
bibliotekens datorer är för gamla för att exempelvis användas för nyare spel. Ibrahim 
föreslår fler datorer när han beskriver sitt drömbibliotek, men annars är det inte något 
som barnen frågar efter i någon större utsträckning. 
 
Barnen lånar oftast medier på svenska, även om några av dem betonar att det är viktigt 
att det också finns böcker på andra språk. Flera av dem berättar att deras föräldrar 
brukar låna böcker på sina modersmål, och att det finns störst utbud av böcker på andra 
språk än svenska på centrumbiblioteket. Maria bekräftar att det är ovanligt att barn i 
mellanåldern lånar böcker på andra språk än svenska. Hon menar att det mest är 
föräldrar, hemspråkslärare och tonåringar som lånar böcker på andra språk. Detta 
stämmer med vad som konstateras i Frirum til integration (ibid.) och i den svenska 
undersökningen Mer nytta än nöje (Brunnström, 2005, s.18).  

 
 
6.1.3.  Att lära – kunskapscentrum  
 
Enligt Lena Lundgren har det knappt genomförts några studier om barns 
kunskapssökande utanför skolan. Referenssamtal utifrån ålagda skolfrågor 
uppmärksammas i högre grad, ”[…] men det finns också ett fritt, självstyrt 
kunskapssökande som vi vet mycket lite om”(2000, s.34). Lundgren menar vidare att 
bibliotekets roll kan ses ”[…] som ett komplement till kunskapsinhämtandet i skolan, 
yrkeslivet och folkbildningen och dessutom i ’mellanrummet’ mellan dem. Biblioteket 
har en roll som frirum för kunskapande” (ibid., s.56). Om barn får hjälp med frågor som 
de undrar kring utanför skolkontexten, när de går till biblioteken, läggs enligt Lundgren 
en grund för deras tillit till biblioteken som platser dit de kan vända sig för att få svar 
och söka ny kunskap (ibid., s.55).   
 
Evindar, Leila, Sanela, Yusuf och Zehra kopplar samman biblioteken med att lära sig ny 
kunskap, som ord, språk och nya saker, även om detta inte är deras primära användning 
av biblioteken. Adriana och Denisa läser sina läxor på stadsdelsbiblioteket, och passar 
på att använda bibliotekarierna som kunskapsresurser. Antagligen har barnens 
uppfattning att biblioteken är viktiga eftersom det finns mycket kunskap att hämta där, 
påverkats av skolan och Tove, samtidigt som Tove poängterar att kunskapsinhämtandet 
och nyttan med att läsa inte är bibliotekens viktigaste funktion. Ingrid och Maria lyfter 
inte heller fram detta som bibliotekens främsta uppgift under våra intervjuer, även om 
de kanske hade gjort det i ett annat sammanhang.  
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Barnen ser kunskapsinhämtandet via biblioteken som något positivt, men om funktionen 
påläggs uppifrån eller trycks på för starkt kan det också avskräcka barnen från ett  
frivilligt fritidsanvändande av biblioteken, vilket är fallet för Ibrahim, som kopplar 
samman läsning med skolarbete och därför hellre gör andra saker på sin fritid.  
 
 
6.1.4.  Att fråga och hitta – informationscentrum 
 
Såväl flickorna som pojkarna ger så gott som samtliga uttryck för att ha lärt sig att hitta 
vad de vill ha i biblioteken, vara införstådda med att det går bra att fråga 
bibliotekarierna om hjälp, att bibliotekarierna skulle lyssna på deras önskemål, och att 
det finns rutiner för att beställa eller reservera böcker. Yusuf menar till exempel att han 
tror att stadsdelsbibliotekarierna skulle köpa in böcker som han skulle vilja ha, om han 
frågade dem, och hänvisar till att Tove brukar köpa in böcker efter barnens önskemål på 
skolbiblioteket. Förmodligen har han fått med sig från Tove att det är möjligt att fråga 
bibliotekarierna, och på så sätt påverka inköp och utbud. Barnen berättar också att de 
söker efter vissa författare eller efter böcker inom speciella genrer som de har fastnat 
för, och att de då kan söka upp böckerna i hyllorna. 
 
Två av pojkarna, Ibrahim och Evindar, menar att de inte hittar så bra på egen hand. 
Ibrahim har dragit slutsatsen att det inte finns böcker som intresserar honom på 
biblioteken, och han lånar inte så många böcker längre. Evindar berättar att han älskar 
att läsa och att han löser problemet med att inte hitta genom att fråga bibliotekarierna 
om hjälp med att hitta det han vill ha. Davor skulle önska att biblioteken hade tydligare 
indelningar efter ämnen och åldrar, så att det blev lättare att hitta passande böcker. Han 
föredrar att åka till ett annat stadsdelsbibliotek i närheten, om han inte hittar det han vill 
ha på stadsdelsbiblioteket där han bor. De tre pojkarna har således olika strategier för att 
hantera att de inte hittar så bra på biblioteken.  
 
En av flickorna, Ewa, säger också att hon inte hittar de böcker hon vill ha på 
stadsdelsbiblioteket och berättar att hon inte minns när hon lånade något där senast. Hon 
vill läsa Wahlströms ungdomsböcker, men har bara hittat två stycken. Ingrid berättar 
dock för oss att de på stadsdelsbiblioteket, till skillnad från på många andra bibliotek, 
har valt att köpa in Kitty-böcker (som ingår i Wahlströms ungdomsserie) och liknande 
serieböcker, eftersom de ser dessa som en möjlig ingång till vidare läsning. Det borde 
alltså finnas böcker på stadsdelsbiblioteket som skulle kunna intressera Ewa. Kanske 
har böckerna varit utlånade, eller också kanske de står på ställen där de är svåra att hitta, 
eftersom Wahlströms böcker inte står samlade på ett och samma ställe. Detta visar på att 
även om ett barn vet att hon kan fråga bibliotekarien, kanske det inte leder till att hon 
faktiskt gör det, eller att det i så fall garanterar att hon hittar det hon vill ha.  
 
Rydsjö skriver om hur viktigt det sociala mötet mellan barn och bibliotekarier är. Hon 
menar att det finns mycket lite skrivet om referenssamtal med barn, men refererar till 
forskning bedriven i USA om vikten av en välkomnande atmosfär i biblioteken, där 
barn känner sig sedda och uppmärksammade. Hon lyfter också fram att en del barn 
tvekar inför att fråga, och att barns mod att våga fråga kan stärkas genom att 
bibliotekarierna rör sig i lokalen och därmed visar att de är tillgängliga och ser barnen 
(2000a, s.29). Rydsjö pekar också på vikten av att bibliotekarier utvärderar de 
referenssamtal de för med barn, för att kunna utveckla förståelsen för barns olika behov 
och sätt att fråga (ibid., s.31f).  



 56 

 
Tove betonar att vuxna behöver stödja barn i att välja böcker, att läsa och att reflektera 
över det lästa, för att barnen ska kunna komma vidare i sin läsning och utveckla ett 
lustfyllt läsande. Detta kan ha bidragit till att barnen känner förtroende för 
bibliotekarierna, och därmed vågar fråga dem om hjälp. Tove berättar att barnen ofta 
frågar henne efter böcker av sina favoritförfattare. Ingrid säger också att så gott som alla 
barn på biblioteket frågar efter böcker, och om dessa inte finns inne beställer de in dem 
från andra bibliotek: ”[A]lla [barn] kommer och frågar oss, och så beställer vi in. Och 
det har vi också uppmanat dem att göra, när de har varit på bokprat och sådär”. Maria 
menar att hon inte alltid vet om barnen verkligen hittar det som de har frågat henne 
efter. Hon brukar visa var böckerna står, men hon har inte alltid tid eller möjlighet att 
följa upp referenssamtalen. Ibland uppmanar hon dock barnen att komma tillbaka om de 
inte hittar det de söker.  
 
Lena Lundgren menar att referenssamtal kan innebära ”en slingrande vandring” för 
bibliotekarier, vägledda av barn, till att hitta det som barnen vill ha (2000, s.23). Hon 
pekar på vikten av att referenssamtal sker i form av dialog med barn, och av att 
bibliotekarier följer upp frågor de får av barn, och tar reda på om barnen har hittat det de 
frågade efter (ibid., s.119). Lundgren menar också att det krävs ”orientering om vad 
som pågår i närmiljön” för att kunna svara på barns frågor som ställs utanför 
skolkontexten (ibid., s.48).  
 
Endast Adriana ger exempel på att hon använder bibliotekskatalogen när hon ska hitta 
något i skolbiblioteket. Annars nämner inget av barnen att de söker via datorn, när vi 
frågar dem hur de gör för att hitta i biblioteken. Enligt Lena Lundgren stämmer 
indexeringar i bibliotekskataloger ofta dåligt överens med barns frågor och undringar. 
På grund av detta kan barns frågor inte alltid besvaras via sökord eller söksträngar. 
Eftersom barn brukar fråga efter böckers innehåll och katalogerna saknar 
innehållsbeskrivningar av böckerna, är dessa inte heller anpassade efter barns språkbruk 
(ibid., s.36). Det är till exempel i många kataloger inte möjligt att söka efter 
”spännande”, ”läskiga” eller ”sorgliga” böcker, det vill säga ord som barnen i vår studie 
använder för att beskriva böcker som de tycker om att läsa. Barnen uttrycker dock inte 
några behov av att vilja använda bibliotekskatalogerna, förmodligen eftersom de oftast 
frågar bibliotekarierna när de inte hittar själva i hyllorna.   
 
Även om de olika biblioteken informerar om aktiviteter som de och andra arrangörer 
anordnar i bibliotekslokalerna, finns det ingen garanti för att informationen når fram till 
barnen. Stadsdelsbiblioteket gör reklam för evenemang som äger rum i lokalsamhället, 
men också i andra delar av staden, genom affischer och broschyrer i entrén. 
Centrumbiblioteket har information om allt som händer på biblioteket på sin hemsida, 
och informerar också via programblad, som sprids även till andra bibliotek. Men inget 
av barnen säger att de har deltagit i någon aktivitet som stadsdels- eller 
centrumbiblioteket har anordnat under de senaste åren. En av anledningarna till detta 
kan vara att de inte känner till vilka aktiviteter som finns.  
 
Ett område inom vilket Ingrid ifrågasätter om informationen från stadsdelsbiblioteket 
har nått fram till barnen, är fjärrlån. Ingrid menar att barn inte vet om att de kan 
fjärrlåna: ”[A]lla har rätt att fjärrlåna. Men sådant förstår ju inte barn av sig själva och 
vi har väl aldrig pratat om det med dem”. På centrumbiblioteket får barn fjärrlåna 
böcker på andra språk än svenska. Vi har svårt att avgöra om barnen känner till 
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möjligheten till fjärrlån. Barnen säger att de frågar bibliotekarierna, som beställer in om 
det är någon speciell bok de vill ha som inte finns inne, och förmodligen gör barnen då 
ingen skillnad på varifrån böckerna kommer.  
 
 
 
6.2.  Barnens delaktighet 
 
Barns möjligheter till delaktighet är beroende av att vuxna delar med sig av makt och 
utrymme till förmån för barn, och respekterar och lyssnar till barns åsikter. Här kommer 
vi att diskutera hur detta sker i biblioteken, utifrån hur bibliotekarierna bemöter 
flerspråkiga barn och hur verksamheten formas efter deras behov och intressen. Vi ser 
till barns möjligheter till delaktighet och inflytande på biblioteken utifrån på vilka sätt 
de har möjlighet att påverka bibliotekens utbud och verksamhet. Vi kommer också att 
lyfta fram hur biblioteken går tillväga för att informera barn om vilka möjligheter de 
har, vilka kanaler biblioteken har fö r att samla in respons från barn, samt hur denna 
respons i så fall tas tillvara. 
 
 
6.2.1.  Delaktighet i verksamheten  

 
Barnen kan sägas ha stor biblioteksvana och vet hur biblioteken fungerar, till exempel 
att det är möjligt att beställa in böcker. Både Tove och Ingrid berättar att de informerar 
barn om hur biblioteken fungerar, genom läsfrämjandeprojektet och på bokprat, vilket 
verkar ha gett resultat. De boktips som barnen i klassen får via bokprat och övrig 
verksamhet på skolbiblioteket är populära, och flera av dem nämner att det är så de får 
veta om nya böcker som de tycker verkar spännande. Det är svårt för barnen att tänka 
utöver vad som redan finns på biblioteken, eller att fråga efter sådant som de inte vet 
något om. En förutsättning är att bibliotekarierna berättar för dem vad som händer och 
gäller.  
 
Det Ingrid uttrycker om sitt arbete stämmer med vad Andersson och Skot-Hansen har 
kommit fram till i sin studie, gällande bibliotekarier i en mångkulturell stadsdel i 
Köpenhamn. Bibliotekarierna har fullt upp, och har inte tid eller kraft till att dra igång 
så många olika projekt, utan de försöker istället anpassa verksamheten efter vad som 
händer i lokalsamhället (1994, s.177). Den bibliotekarie som ingår i Andersson och 
Skot-Hansens studie säger att barnbiblioteket är ett ”frugtbart kaos” (ibid., s.153), och 
Ingrid använder i stort sett samma ord: ”Vi lever mitt i kaos. [---] Man är ju mer i 
verkligheten på något vis”. Hon berättar vidare att hon har fått lära sig ett annat 
arbetssätt än vad hon haft på de bibliotek där hon har arbetat tidigare: ”Hela området är 
ju liksom sådär anarkistiskt, på något vis. Så man måste liksom vara följsam, helt 
enkelt”. Detta innebär att hon utgår från de lokala förutsättningarna i sitt arbete, vilket 
gör att den verksamhet hon bedriver också blir lokalt förankrad. Ingrid berättar till 
exempel om de första gångerna de höll sagostunder på somaliska och arabiska. 
Eftersom det inte dök upp tillräckligt många åhörare, gav sig sagoberättaren ut i förorten 
för att samla ihop en skara barn som ville lyssna. Efter detta har sagostunderna blivit ett 
populärt inslag i verksamheten.  
 
Det finns inte någon övre åldersgräns för sagostunderna på stadsdelsbiblioteket, utan det 
brukar komma barn som är upp till ungefär elva år gamla för att lyssna. Sagostunder 
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och teaterbesök är de enda aktivitet som barnen vi intervjuade nämner att de har besökt 
på biblioteken, men de var dock tydliga med att de inte går till sagostunderna längre, 
utan att det bara var när de var mindre som de brukade gå dit för att lyssna. Både Ingrid 
och Maria beskriver att det krävdes en hel del arbete innan de fick ihop en grupp som 
kom till de sagostunder som hölls på andra språk än svenska. På stadsdelsbiblioteket har 
de sedan fortsatt med verksamheten, medan centrumbiblioteket har beslutat lägga ner 
verksamheten tills vidare.  
 
I rekommendationerna På barns och ungdomars villkor (Lundgren et al. 2005, s.154f), 
står bland annat att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig i biblioteken, och att det bör 
finnas utrymme där för barns egna skapande. När vi frågade barnen om det fanns någon 
form av verksamhet på biblioteken, där de kan vara med och skapa saker själva, till 
exempel skrivarkurser, förstod de inte vår fråga. Skapande verksamheter är inget som 
barnen nämner som förslag till förbättringar av biblioteken, vilket kan bero på att 
verksamhet av sådant slag inte finns i deras föreställningar om vad som kan äga rum på 
biblioteken, trots att Tanja och Sanela till exempel visade ett stort intresse för film- och 
skrivarkurser, när vi förde sådana på tal. Vi ser detta som exempel på att barn inte alltid 
vet vad som är möjligt att fråga efter. Här ligger ett ansvar på bibliotekarierna att hitta 
arrangemang som passar barn, även om de inte uttryckligen har frågat efter dem. 
 
Stadsdelsbiblioteket anordnar under våren en kurs i att teckna manga, men detta är inget 
som något barnen nämner. På centrumbiblioteket finns det skapande verksamhet, i form 
av en filmkurs, det finns även en läseklubb och en del andra aktiviteter för barn, men 
barnen vi har intervjuat känner inte till att de finns. Information om centrumbibliotekets 
verksamhet finns på programblad, och på bibliotekets hemsida. För att kunna hitta 
informationen måste barnen först och främst känna till dessa kanaler. Inget av barnen 
har deltagit i aktiviteter på biblioteken de senaste åren, även om de gick på olika 
evenemang när de var mindre.  
 
Utifrån intervjuerna med barnen tolkar vi det som att det finns flera hinder för att de ska 
delta i aktiviteter på centrumbiblioteket. Ett hinder är att de i den här åldern fortfarande 
behöver sällskap av någon äldre person för att över huvud taget kunna ta sig in till 
centrum och biblioteket. Det krävs att barnen har en äldre person i sin närhet som har 
tid, lust, intresse och möjlighet att följa med. Vidare behöver barnen känna till vad som 
händer på biblioteket, genom information som är riktad till dem och som får dem att 
känna sig välkomna. För att skapa ett intresse hos barnen för aktiviteter på 
centrumbiblioteket, där flera av dem inte har varit och inte känner sig hemma, krävs det 
information utöver den som de själva aktivt behöver söka upp. Det är inte troligt att 
barnen hittar informationen på egen hand om inte någon aktivt har uppmuntrat dem att 
söka efter den. Det kan också vara ett problem att informationen till barnen är skriftlig, 
speciellt för de av barnen som ännu inte kan läsa så bra på svenska. Det krävs också att 
de aktiviteter som anordnas för barnen intresserar dem i så hög grad att de vill delta.  
 
Något som försvårar bibliotekariernas arbete, enligt både Ingrid och Maria, är 
uppdelningen i olika stadsdelsnämnder, som begränsar samarbetet mellan biblioteken. 
Tidsbrist, hög arbetsbelastning och bristande ekonomiska resurser är också något som 
både Tove, Maria och Ingrid nämner som problem som gör att de inte kan genomföra 
allt de skulle vilja göra på biblioteken. Ingrid påpekar att en del bibliotek har fler 
anställda än på stadsdelsbiblioteket, men har problem med att det inte kommer några 



 59 

barn. För henne är problemet det motsatta, men hon menar att hon föredrar att ha 
mycket att göra och många biblioteksbesökare.  
 
Det är inte möjligt för Maria att ha en lokal förankring hos användarna i samma 
utsträckning som den Tove och Ingrid arbetar utifrån, eftersom Tove och Ingrid möter 
färre barn, i en mer kontinuerlig kommunikation. Andersson och Skot-Hansen skriver 
att: ”Biblioteket må søge at styrke det enkelte menneskes mulighed for at orientere sig i 
spændingsfeltet mellem det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte, det lokale og 
det globale” (1994, s.254.) Med utgångspunkt i detta kan det finnas en poäng med att de 
tre olika biblioteken har olika upptagningsområden, olika verksamhet och olika utbud. 
På så sätt kan de också fylla olika behov hos barnen, och möta olika intressen. Vi menar 
ändå, utifrån vår studie, att centrumbiblioteket inte riktigt når ut till de barn som vi har 
intervjuat, trots att barnen uttrycker behov och intressen som stämmer med 
centrumbibliotekets utbud och aktiviteter.  
 
 
6.2.2.  Delaktighet i utbudet 
 
Barnen menar att de tycker att bibliotekarierna lyssnar på dem och deras förslag, 
framför allt på skolbiblioteket. De har också stort förtroende för bibliotekarierna på 
stadsdelsbiblioteket. Eftersom de inte går så ofta till centrumbiblioteket är det inte 
möjligt för oss att avgöra i vilken utsträckning de upplever att bibliotekarierna lyssnar 
på dem där. 
 
Tove försöker köpa in de böcker eleverna frågar efter, så långt ekonomin tillåter, även 
om det inte alltid är böcker som hon själv tycker är läsvärda. Hon menar att det kan vara 
en ingång till att läsa för barnen, och att det viktigaste är att de får lust och intresse för 
att börja läsa. Vad gäller barnens möjligheter att påverka skolbibliotekets utbud menar 
hon att dessa ligger i att personalen he la tiden måste möta barnen för att kunna väcka 
deras intresse och motivation: 
 

Du måste ju se vad de tycker om. Om det är den här boken, och jag inte tycker om den, då 
skaffar jag in den ändå. Det finns ju liksom ingen dålig litteratur i den bemärkelsen. Jag 
tycker inte alls om de här fotbollsböckerna [serieböcker som är populära bland barnen], men 
det är klart; de vill ju ha dem. [Då är] det klart jag köper in de böckerna. Då påverkar ju 
eleverna mig i vad jag köper in. Det är en massa böcker som jag köper in som jag aldrig 
skulle köpa in om jag fick bestämma själv! [Skratt] Så det är ju deras påverkan. 

 
När de arbetar efter olika teman i klasserna beställer hon också in böcker från andra 
bibliotek. Hon menar att det är viktigt att barnen har tillgång till många böcker som 
intresserar dem, för att öka valbarheten för dem, så att de lätt kan hitta böcker som 
passar dem och deras individuella läskunnandenivåer. 
 
Även Ingrid köper in så mycket som möjligt utifrån barnens förfrågningar. Hon menar 
att det är enklast att hålla sig uppdaterad om vad barnen gillar under bokpraten, då hon 
får direkt respons på om barnen tycker att en bok är bra eller inte. Ett problem kan dock 
vara att det ofta bara är vissa årskurser som kommer till biblioteket på bokpraten. Under 
det senaste året har det mest varit ettor, tvåor och fyror som har kommit dit. Det gör att 
Ingrid kan känna att hon vet mindre om vad äldre barn föredrar. Annars försöker hon 
läsa mycket själv, prata med barnen som kommer till biblioteket och hålla koll på vad 
de lånar. 
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Ett exempel på hur stadsdelsbiblioteket anpassar sig till vad barn frågar efter är att de 
nyligen har köpt in en stor mängd manga-serier, eftersom dessa är populära. Samtliga 
femtio exemplar är utlånade när vi gör intervjun. På grund av att manga är så populärt 
kommer biblioteket även att hålla en kurs i att teckna manga. Ingrid berättar att de har 
valt att köpa in mer kommersiell litteratur till stadsdelsbiblioteket, exempelvis 
Wahlströms ungdomsböcker, vilket inte är fallet på alla bibliotek. Hon menar att detta 
kan vara ett sätt att locka dem som i vanliga fall inte kommer till biblioteket, så att de 
kan få upp ögonen även för andra medier som biblioteket erbjuder. Hon säger med 
anledning av inköp av Kitty-böcker:  
 

Själv har man ju läst de här böckerna. Man hade dem hemma. Men här kanske det är många 
familjer som inte har böcker alls, eller väldigt lite. Det finns ju faktiskt en hel del analfabeter 
här. Och då kan det ju vara bra om de får tag på de här böckerna nånstans.  

 
I Barnens tre bibliotek (1994) skriver Wåhlin och Asplund Carlsson att barn har tre 
typer av bibliotek att vända sig till; familjens, kompisars och samhällsbiblioteken. 
Vilken tillgång barn har till de olika biblioteken, deras omfattning och deras betydelser 
för barn är olika beroende på barns kontexter, inkluderat socioekonomiska och 
kulturella tillgångar (ibid., s.93ff). En relativt stor andel av befolkningen i den förort vi 
studerar har flyttat mycket och har begränsade ekonomiska tillgångar, bland annat 
beroende på hög arbetslöshet, vilket torde påverka tillgången till böcker i hemmen, och 
därmed öka betydelsen av samhällsbiblioteken. I dessa fall är det, liksom Ingrid tar upp, 
viktigt att biblioteken tillhandahåller böcker till barn som de inte har i det egna hemmet, 
eller hos kompisar i bostadsområdet.   
 
Enligt Maria är det inte så många barn som frågar efter om böcker kan köpas in till 
centrumbiblioteket, men hon försöker tillmötesgå de förslag som kommer in, så långt 
det är möjligt. Hon menar att det är svårt att hålla sig uppdaterad, speciellt vad gäller 
böcker på olika språk, eftersom hon själv inte kan så många språk. Bibliotekstjänsts 
boklistor blir enligt henne snabbt inaktuella. Istället försöker hon hålla sig uppdaterad 
via kontaktnät och genom att se till förfrågningar. Barn kan lämna in inköpsförslag via 
bibliotekets hemsida eller på blanketter, men det är inte så många som lämnar förslag på 
böcker skrivna på, eller översatta till, andra språk än svenska. Maria uppskattar 
förfrågningarna till cirka tjugo om året, vilket hon menar är alldeles för lite. Hon säger 
också att ett problem är att det kan ta upp till ett år efter att ett barn har lämnat ett 
inköpsförslag innan boken har köpts in och katalogiserats, och att barnet då kan ha 
hunnit tappa intresset. Hon tror att om det hade varit möjligt att ge barn böckerna direkt 
när de kommer och frågar, hade de förmodligen kommit med fler förslag.  
 
Inget av de barn vi har intervjuat nämner att de har lämnat inköpsförslag på 
centrumbiblioteket. Zehra berättar att hon bad bibliotekarierna om hjälp att hitta när hon 
var där, Evindar som ofta går dit, menar att han nästan alltid frågar bibliotekarierna för 
att hitta det han vill ha. Det som barnen önskade mest utifrån vår fråga om ett fiktivt 
drömbibliotek var tillgång till fler nya böcker, och flera av dem uttryckte stor frustration 
över att de ibland får vänta på nya böcker som de har sett fram emot att läsa. Denisa och 
Adriana pratade exempelvis i munnen på varandra då de förklarade hur jobbigt det är att 
behöva vänta på utlånade böcker, och Yusuf hade fått vänta två månader på den senaste 
Harry Potter -boken, vilket han var mycket upprörd över. I ljuset av detta blir väntetider 
på upp till ett år ett tydligt problem. Nordin Siebolds lyfter fram hur viktigt det är att 
åtminstone kunna tillhandahålla en bok direkt i handen åt barn, i det här fallet då de 
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frågar efter böcker på andra språk än svenska. Hon menar att möjligheten att låna 
böcker på vilket språk man vill bidrar till att upprätthålla läsglädje hos barnet (1994, 
s.116f).  
 
Barnen säger sig dock vara nöjda med medieutbuden på biblioteken de brukar besöka, 
och menar att de i stort sett alltid hittar något de vill ha, även om de ibland tvingas 
vänta. Men de har trots allt en del önskemål utöver det som redan finns. Exempelvis vill 
många av dem ha ännu fler böcker att välja på, till exempel fler ungdomsböcker, fler 
spännande böcker, sportböcker, Wahlströms-böcker och fler böcker på olika språk eller 
på fler dialekter. Några av dem önskar sig också fler datorer, filmer, mer musik, samt 
leksaker.  
 
 
6.2.3.  Utvärderingar och biblioteksråd 
 
De elever som får vara med i biblioteksrådet på skolbiblioteket är de som har utvecklats 
mest i sin läsning under den tid de har gått på skolan. Därmed är det inte bara de elever 
som läser snabbast eller flest böcker som är med. Lärarna och eleverna utser 
tillsammans de elever som får sitta i rådet. I biblioteksrådet har barnen möjlighet att 
påverka vilka böcker som ska köpas in, de får registrera utlån och leta efter böcker via 
datorn, samt läsa för och ge boktips till andra elever på skolan. De hjälper också till med 
att hålla ordning i biblioteket och sortera in böcker i hyllorna. Även de elever som inte 
sitter i biblioteksrådet har möjligheter att påverka, via rådet, men de elever som sitter 
med har närmre till beslutsfattandet. Många av barnen, både de som är med i rådet och 
de som inte sitter med, sa att de gärna skulle vilja vara med i ett biblioteksråd utöver det 
som finns på skolan, om det hade funnits på stadsdelsbiblioteket. Vi tolkar detta som att 
rådet är väl fungerande, att det ökar elevernas möjligheter att påverka vad som sker i 
skolbiblioteket, samt att de barn som sitter med i rådet trivs med sina uppdrag. 
 
Under vår intervju berättar Ingrid att barn inte har så stora möjligheter att påverka 
stadsdelsbibliotekets utbud och verksamhet och att bibliotekarierna inte har genomfört 
några utvärderingar för barn på biblioteket. Kort efter vår intervju startade hon dock upp 
ett biblioteksråd för barn där de har möjlighet att diskutera vad de önskar ska finnas på 
biblioteket. Tidigare har det bara funnits ett sådant råd för vuxna. Vid det första mötet 
var sex barn i tolvårsåldern närvarande och fler har anmält sig till att vara med. På mötet 
diskuterades filmvisning i biblioteket för de barn som har blivit för stora för 
sagostunderna, inköp av en speldator och tillgång till internet. Mötet var så uppskattat 
att barnen inte gick med på att vänta två månader tills nästa möte, vilket var planerat. En 
konkret förändring är att barn nu har tillgång till en dator med internet ett par timmar 
per dag. En speldator är också under inköp. De önskningar som kom upp under 
biblioteksrådet liknar de som barnen som vi intervjuade gav uttryck för.  
 
Inte heller på centrumbiblioteket har de haft någon utvärdering där barn har deltagit, 
säger Maria. Hon menar att de indirekt har fått del av vad barn som användargrupp 
tycker om bibliotekets verksamhet via de utvärderingssamtal som hållits på biblioteket 
med vuxna användare, bland annat lärare och föräldrar. Hon menar att hon med mer tid 
till förfogande skulle vilja genomföra en rad förbättringar på barn- och 
ungdomsavdelningen, exempelvis genom att lyfta fram böcker på andra språk än 
svenska, och att omorganisera avdelningen så att den blir mer lättillgänglig för barn.  
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Lindkvist och Melin visar i sin magisteruppsats på att det finns önskemål på många 
bibliotek om att inkludera barn i beslutsprocesser som rör utbud och verksamhet, men 
att det inte sker i någon större utsträckning (2003, s.8). Bibliotekarierna har därmed ett 
ansvar för att komma med idéer, eftersom barnen inte vet vad de kan önska. Det är 
bibliotekarierna som har kunskap om resurser och reella möjligheter till förändringar.  
 
I sin position som vuxna, och i sin yrkesroll, har bibliotekarier större maktinnehav än 
barn som besöker biblioteken, och med makt följer ansvar att arbeta för att minska 
maktobalansen. Nedan kommer vi att ytterligare problematisera maktfördelning i 
interaktionen mellan barn och bibliotek, sett till frågor rörande genus, flerspråkighet och 
ålder. 
 
 
 
6.3.  Intersektionalitetsanalys  
 
Vi kommer slutligen här att analysera hur föreställningar om genus, flerspråkighet och 
ålder påverkar och verkar i interaktionen mellan barnen och biblioteken. Vi diskuterar 
vilka konsekvenser barnens situationer och positioner i dessa tre maktordningar har för 
deras användande av de tre olika biblioteken. Vi kommer att se till hur barnens behov 
och intressen stämmer med bibliotekariernas arbete och förhållningssätt till flerspråkiga 
flickor och pojkar i mellanåldern. Liksom Mulinari och de los Reyes, menar vi, att de 
maktordningar som barnen ingår i samspelar, är föränderliga och ”inbäddade” i 
varandra (2005, s.18). Detta gör att de tre avsnitten nedan hänger samman och delvis 
går in i varandra. 
 
 
6.3.1.  Genus i interaktionen 
 
Enligt Tove har läsfrämjandeprojektet ökat alla elevernas läsning. Flickor och pojkar 
lånar påfallande ofta samma typ av böcker på skolbiblioteket, menar hon. Hon har dock 
noterat att flickorna lånar hem färre böcker åt gången, medan pojkarna statistiskt sett 
lånar fler, även om hon inte kan säga om det betyder att de verkligen läser fler böcker. 
Tove planerar till viss del inköpen av böcker till skolbiblioteket utifrån ett 
genustänkande. Eftersom det ofta är pojkar som är huvudkaraktärer i barn- och 
ungdomsböcker har hon försökt köpa in fler böcker med flickor i centrala roller. Men 
samtidigt menar hon att det är svårare att få pojkar än flickor att läsa och att hon därför 
också fokuserar på att hitta speciellt bra och spännande böcker just till pojkarna, och att 
framhålla dessa böcker under bokpraten:  
 

Kanske flickorna blir mognare när de kommer upp i femman, sexan. Och till pojkarna måste 
man hitta jättebra böcker, alltså. Man måste vara jättenoga med bokprat, och ge dem den där 
– man lär sig vad en cliffhanger är! Ge dem alltid en cliffhanger, för då: ”Ah!” 

 
Barnen ger uttryck för att de har vissa genusföreställningar i sitt tänkande. Tydligast 
märks detta hos tjejerna, som i högre grad än killarna verkar förhålla sig till och ha tänkt 
på detta. Uppfattningen att tjejer mognar fortare än killar, som Tove ovan ger uttryck 
för, finns även hos en del av flickorna. Sanela förklarar till exempel pojkarnas mer 
frekventa busande på biblioteken med att de inte är lika mogna som tjejer. Ibrahim å sin 
sida menar att tjejer har mindre än killar att göra på fritiden, och därför läser och går till 
biblioteket mer. Det finns också exempel på att genuskategorierna inte är de mest 
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framträdande för barnen. För Davor verkar indelning efter ålder vara av större 
betydelse, när han beskriver att det mest brukar vara tonåringar på biblioteket. 
 
Det är enligt barnen pojkar som stimmar och lever om på skol- och stadsdelsbiblioteket, 
något som både flickor och pojkar upplever som störande och som hindrar dem från att 
göra vad de vill där, exempelvis att ta det lugnt och läsa. Däremot nämner inte någon av 
bibliotekarierna pojkar som bråkar i lokalerna. Kanske blir bibliotekarierna inte lika 
störda som barnen, på grund av att de är så vana vid det eller för att de inte känner sig 
lika hotade som barnen, beroende på sitt åldersövertag. En möjlighet är också att Ingrid, 
liksom Davor, snarare kategoriserar de bråkiga barnen efter ålder, eftersom hon 
beskriver för oss hur högljutt det var när högstadieeleverna tidigare använde 
stadsdelsbiblioteket som uppehållsrum.  
 
Ambjörnsson visar på att en rådande uppfattning i en av klasserna som hon har 
undersökt är att tjejer är bättre än killar på att visa tolerans och empati, och att tjejer är 
mognare och mer ansvarstagande. I de fall då tjejer och killar samarbetade i 
klassrummet var det oftast tjejerna som tog det största ansvaret. Killarna behandlades 
och agerade som yngre bröder i behov av uppfostran. Detta gav tjejerna ett övertag i 
situationen, men i slutänden ledde det till att det var tjejerna som gjorde jobbet, och att 
maktobalansen utifrån genus förblev oförändrad (Ambjörnsson, 2004, s.61f).  
 
Kjær menar att egenskaper som förknippas med pojkar generellt värderas högre än 
egenskaper som ses som feminina (2003). Därmed anses det ge högre status om en 
flicka beter sig som en pojke än om en pojke beter sig som en flicka. Det blir således 
stigmatiserande att vara en ”pigedreng”, och barn (liksom vuxna) markerar ständigt 
gränserna mot det andra könet, för att inte falla utanför samhälleliga normer (ibid., 
s.15f). Möjligtvis förväntar sig både bibliotekarierna, barnen som störs och pojkarna 
som bråkar, att det är så det ska vara. Kanske kan det vara svårt att få vara lugn och läsa 
i ett samhälle där ”riktiga” pojkar förväntas busa och vara aktiva. De pojkar som 
beskriver hur andra killar skriker och stör på biblioteket, ger dock inte uttryck för att 
själva identifiera sig med dessa. Vi menar att det samtidigt som det är viktigt att inte 
peka ut killarna som bråkstakar och befästa föreställningar om detta också är viktigt att 
uppmärksamma och hantera problematiken med att några personer hindrar andra från att 
använda biblioteken som de skulle önska. 
 
För ett par år sedan höll Ingrid tillsammans med en kollega i en tjejgrupp på 
stadsdelsbiblioteket, med sju deltagare som var elva till tolv år gamla. I gruppen läste de 
bland annat böcker, såg på film, och diskuterade utifrån innehållet i dessa. Ingrid 
berättar om en episod under en av träffarna då de annars tämligen lugna tjejerna i 
gruppen blev stojiga och bråkiga, vilket de efteråt förklarade med att säga: ”Vi fick 
damp!”. Förmodligen, menar Ingrid, fanns det ett behov hos tjejerna att få utrymme för 
att släppa loss och slippa vara ordentliga ett tag. Skot-Hansen beskriver biblioteken som 
kravlösa ställen där det i hög grad är möjligt att vara ”neutral” (2002, s.14). Ingrid 
menar själv att hennes roll som en vuxen, som är tillgänglig att prata med, men som inte 
är en lärare som sätter betyg, upplevs som trygg för barnen som kommer till biblioteket. 
Om biblioteket kan fungera som en plats där det är möjligt att slappna av utan dominans 
från exempelvis lärare eller föräldrar, kan det kanske ge utrymme för att bryta invanda 
roller för ett tag. Under tjejgruppens träffar på biblioteket kan tjejerna ha upplevt att 
deras maktunderläge inte blev lika tydligt som annars i samhället, varken som tjejer 
eller som barn.  
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Enligt Lena Lundgrens studie är pojkar mellan elva och tretton år de som frågar i minst 
utsträckning på biblioteken (2000, s.40). Detta verkar inte stämma med vår studie, då 
såväl pojkarna som flickorna sa sig ställa frågor i stor utsträckning, åtminstone på skol- 
och stadsdelsbiblioteket, dit de flesta av dem går. Tjejerna betonar i högre grad att de är 
bra på att hitta själva, medan några av killarna menar att de har svårt att hitta böcker 
utan hjälp från bibliotekarierna. De flesta av barnen, oavsett kön, säger dock att om de 
inte hittar på egen hand, så frågar de. Ingrid bekräftar att barnen som kommer till 
stadsdelsbiblioteket ofta frågar henne om hjälp. Hon beskriver dock inga skillnader i hur 
barnen frågar utifrån kön, däremot menar hon att barnen frågar mer ju äldre de blir.  
 
Ingrid berättar också att fyra pojkar och två flickor var de första att anmäla sig till 
stadsdelsbibliotekets biblioteksråd för barn. Senare anmälde sig fler flickor, vilket 
gjorde att könsfördelningen blev jämnare, något som Ingrid också hade eftersträvat.  
 
Enligt Tove läser pojkarna på skolan mer facklitteratur än flickorna, och fler 
fotbollsböcker, även om fotbollsböckerna är populära generellt bland eleverna. I övrigt 
menar hon att barnen lånar och läser ungefär samma böcker. Ingrid menar att det skiftar 
från tid till tid vad pojkar och flickor lånar på stadsdelsbiblioteket. Just nu upplever hon 
att manga är mest populärt bland killarna, vilket har lett till att de också blir intresserade 
av att teckna själva och lånar böcker om det. Vad det gäller tjejernas lån är det mera 
brett, säger hon.  
 
Utifrån vad barnen berättar för oss läser flickorna många olika typer av böcker, medan 
pojkarna har något mer homogen smak. Barnens föreställningar om vad flickor 
respektive pojkar läser skiljer sig en hel del från vad de uppger att de själva läser. 
Särskilt flickornas föreställningar om andra flickors läsning är smalare och mer 
begränsad än deras egna preferenser. Bibliotekariernas uppfattningar att pojkar läser 
fotbollsböcker och faktaböcker i något större utsträckning än flickor stämmer överens 
med barnens utsagor. Gemensamt för de flesta av barnen verkar dock vara att de gillar 
spännande böcker.  
 
Inget av barnen nämner att de läser manga, vilket inte stämmer med vad Ingrid berättar. 
Antingen räknar barnen manga till böcker, och skiljer därför inte ut dem när de svarar 
på våra frågor, eller så skiljer sig barnens smak från den smak som många av de andra 
barnen i förorten har. Det är möjligt att barnen i klassen utvecklar sina läspreferenser 
utifrån vilka lästips de får, vilket Evindar säger. Han menar att pojkar och flickor läser 
samma böcker, eftersom de påverkas av de lästips de får, till exempel i skolan och på 
biblioteken.  
 
Enligt Maria gör flickor och pojkar oftast samma saker på centrumbiblioteket, och lånar 
liknande medier. Möjligen är det en viss övervikt av killar vid datorerna, men det sitter 
även många tjejer där, menar hon. Maria ser inte några mönster i vad tjejer respektive 
killar lånar från avdelningen med olika språk och hon kan inte heller se om det är flickor 
eller pojkar som lämnar in boktips via hemsidan, eftersom dessa endast visar barnens 
lånekortsnummer. Den tydligaste tendensen bland barn i mellanåldern är enligt henne 
att de inte lånar så mycket alls på andra språk än svenska. Samtidigt ger hon uttryck för 
att hon ändå ser ett visst genusmönster i användarnas läspreferenser, när hon berättar om 
att någon brukar lämna inköpsförslag via nätet på böcker på polska: ”[D]et måste vara 
en tonårsflicka eller något sånt, för det är sådana böcker.” 
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Vi ser en konflikt hos Tove och Ingrid mellan viljan att anpassa sig efter alla barn och 
att anpassa sig främst efter killarna. Enligt Tove läser killarna mycket på 
skolbiblioteket, men samtidigt betonar hon hur hon måste göra extra ansträngningar 
under bokpraten för att locka killarna till att läsa. Ingrid menar att tjejer har bredare 
smak än killar, som hon just nu upplever mest läser manga. 
 
I Fisken i vattnet (Wilhelmsson, red., 2000) fokuserar flera pedagoger och bibliotekarier 
på hur svårt det är att få pojkar att läsa böcker, och vilka ansträngningar som görs för att 
hitta medel att få pojkar att läsa (s.16ff, 91ff). Även Rydsjö lyfter fram att pojkar, enligt 
flera studier, läser mindre än flickor (2000b, s.91). Av barnen vi har pratat med är det 
främst en tjej och en kille, Ewa och Ibrahim, som säger att de inte hittar några 
intressanta böcker, och att de därför har slutat att låna böcker på stadsdelsbiblioteket. I 
det här fallet kan Ibrahim sägas följa det förväntade mönstret om att killar inte tycker 
om att läsa, medan Ewa bryter mönstret. Bland killarna är bland andra Evindar, Yusuf 
och Michael trendbrytare vad gäller läsning, eftersom de läser i så stor utsträckning och 
ofta går till biblioteken.  
 
Att se till skillnader mellan gruppen tjejer och gruppen killar kan vara ett sätt att 
synliggöra om någon av grupperna inte vill eller kan ta del av verksamheten och om det 
sker en orättvis fördelning av makt och resurser. Ambjörnsson pekar på att 
vetenskapliga analyser av två polariserade grupper kan riskera att ge missvisande 
resultat, genom att skillnaderna förstoras och befästs, samtidigt som de likheter som 
finns mellan grupperna, och de skillnader som finns inom grupperna förbises (2004, 
s.26f, 36f). På liknande sätt menar vi att fokusering på skillnader mellan flickor och 
pojkar och att arbeta utifrån bestämda föreställningar om dessa gruppers behov och 
intressen kan minska samtliga individers valmöjligheter och göra att de som inte följer 
mönstren osynliggörs.   
 
Utifrån detta kan konstateras att såväl tjejers som killars intressen ibland glöms bort i 
verksamhet och utbud på biblioteken. Vi menar att det är lättare att se hur killar går 
emot rådande föreställningar, eftersom förväntningarna på vad tjejer anses vilja läsa är 
bredare än för killar. Det finns också en risk att befästa vad killar anses kunna läsa och 
inte, genom att arbeta specifikt med att öka deras läsning, och därmed bidra till att vissa 
genrer blir tabu. Som vi har sett har många av barnen föreställningar om att det finns 
skillnader mellan tjejers och killar läsning och användande av biblioteken, även om 
dessa inte alltid stämmer överens med vad de läser i praktiken.  
 
 
6.3.2.  Flerspråkighet i interaktionen 
 
Samtliga av barnen säger att de mest lånar böcker på svenska. En del av dem saknar 
trots detta ett större utbud av böcker på olika språk och menar att det är viktigt att det 
också finns böcker på andra språk än svenska att låna på biblioteken. Davor säger att 
även om det finns böcker på det språk han talar, så är dessa ibland skrivna på dialekter 
som han inte förstår. Yusuf berättar att det, i jämförelse med stadsdelsbiblioteket, finns 
ett större utbud av medier på andra språk än svenska på centrumbiblioteket, där han 
varit med sin pappa, som lånade böcker på sitt modersmål. Flera av barnen säger att 
deras föräldrar lånar böcker på sina språk, och de flesta av dem berättar också att deras 
föräldrar läste för dem på sina modersmål, när de var mindre. Davor berättar exempelvis 
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att hans pappa läste för honom för att han skulle bli bättre på sitt modersmål, och Omed 
säger att hans mamma läste för honom på sitt språk, eftersom han inte kunde så mycket 
svenska när han var yngre.   
 
Tove köper in böcker på de vanligaste språken som talas på skolan, men annars hänvisar 
hon barnen till att låna på stadsdelsbiblioteket, som har fler böcker på olika språk. Hon 
understryker vikten av att barn som kommer till Sverige från andra länder ska ha 
möjlighet att få tag i böcker på sina modersmål, för att på så sätt inte halka efter i sin 
läsning. Samtidigt säger hon att ekonomin starkt begränsar hennes möjligheter till inköp 
av medier, och att utbudet av barnböcker på en del språk är väldigt litet. Hon menar 
dock också att det är viktigt att kunna tillhandahålla böcker översatta till svenska från 
länder som barnen har anknytning till, eftersom böckerna beskriver miljöer från dessa 
länder. 
 
På stadsdelsbiblioteket står barn- och vuxenlitteratur på andra språk än svenska 
tillsammans i hyllorna, vilket kan göra det svårt för barnen att orientera sig och hitta 
något som passar dem. Biblioteket har ett mindre depåutbud av böcker på andra språk 
än svenska, som talas i området, och detta byts ut med jämna mellanrum. 
Bibliotekarierna köper också in böcker till det egna biblioteket, på andra språk än 
svenska, främst utifrån Bibiliotekstjänsts sambindningslistor. 
 
Vad gäller inköp av böcker försöker bib liotekarierna på centrumbibliotekets barn- och 
ungdomsavdelning att hålla sig uppdaterade via personliga kontakter som kan olika 
språk, både inom och utom biblioteket. Maria menar att det är ovanligt att barnen lånar 
böcker på andra språk än svenska. Hon säger också att centrumbibliotekets avdelning 
för barnböcker på andra språk än svenska är ”under all kritik” som det ser ut nu, och att 
de arbetar för att göra utbudet mer tillgängligt och lätthanterligt, genom att gallra, och 
på så vis få plats att organisera böckerna på ett sätt som gör det lättare att hitta. Marias 
mångkulturuppdrag handlar främst om att köpa in böcker på olika språk, men hon köper 
också in böcker på svenska som är översatta från andra språk. Hon säger att ett problem 
är att det inte finns så många böcker eller andra medier på en del språk. Även om hon 
tipsar barn om böcker på de språken, eller beställer in från Internationella Biblioteket, så 
läser barnen snabbt ut de böcker som finns. Dessutom är det ett problem att det ibland 
kan ta upp till ett år för en bok att bli tillgänglig, när något barn har lämnat ett 
inköpsförslag. 
 
Böcker på de olika språk som barnen i vår undersökning talar och läser finns inte alltid 
på det Wåhlin och Asplund Carlsson kallar för ”samhällsbiblioteken”, det vill säga folk- 
och skolbiblioteken (1994). Det är inte heller alla barnens språk som finns som 
skriftspråk, enligt Tove, och i de fallen utvecklar de sitt läsande och skrivande främst 
genom skolan och samhällsbiblioteken. De barnen kommer således från hem utan 
”läskultur”: ”Det är ju många barn som inte har det. Som kommer från hem där man 
inte ens har ett skriftspråk. Och inga böcker i hemmet. Det är väldigt många”. Att döma 
av intervjuerna med barnen är detta dock inte fallet i de flesta av barnens familjer, 
eftersom så gott som alla barnen berättar att deras föräldrar läste högt för dem på sina 
olika modersmål när de var yngre. 
 
På stadsdelsbiblioteket hålls sagostunder på somaliska och arabiska, för vilka det inte 
finns någon övre åldersgräns. På centrumbiblioteket har bibliotekarierna beslutat att 
spara in på arbetet med att få ihop tillräckligt stora grupper till sagostunderna på andra 
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språk än svenska, eftersom de bedömer det som alltför arbetsamt. Istället menar Maria 
att sådan verksamhet bör hållas på stadsdelsbiblioteken i förorterna, eftersom 
målgrupperna bor där. Ett sådant beslut menar vi borde kräva ett tätt samarbete mellan 
de olika biblioteken, för att på så sätt se till att verksamheten inte glöms bort.  
 
Nordin Siebolds lyfter fram att svenska som majoritetsspråk har hög status i Sverige, 
medan språk som inte hör till de traditionella skolspråken anses ha låg status, och att 
detta är något som många flerspråkiga barn är medvetna om och förhåller sig till (1994, 
s.114). När Yusuf berättat för oss att hans mamma läser böcker på svenska för att lära 
sig svenska, lägger han snabbt till att hans pappa också brukar göra det. Precis innan 
detta har han berättat att pappan besökt centrumbiblioteket för att låna böcker på sitt 
modersmål. Vi menar att detta skulle kunna visa på att Yusuf är medveten om att det 
anses positivt att träna sin svenska, och att han, lojal mot sin pappa, känner sig tvungen 
att tillägga att pappan inte bara läser på sitt modersmål. Att svenska i Sverige anses ha 
högre status än många andra språk, kan också vara en bidragande orsak till att barnen 
föredrar att läsa på svenska. 
 
Nordin Siebolds menar att det är viktigt att bibliotek tillhandahåller böcker på de språk 
som talas i upptagningsområdet, att även flerspråkiga barn bjuds in till biblioteken, och 
att bibliotek skyltar med och håller bokprat om böcker skrivna på eller översatta till 
andra språk än svenska. Enligt henne kan dessa metoder bidra till att minska 
statusskillnaderna mellan svenska och andra språk och till att öka tillgängligheten för 
barn med andra modersmål än svenska (ibid., 113ff). Detta menar vi också skulle kunna 
bidra till att minska maktobalanser utifrån föreställningar om språktillhörigheter.  
 
 
6.3.3.  Ålder i interaktionen 
 
Ingrid säger att det även kommer äldre barn till sagostunderna på biblioteket, såväl på 
de på svenska, som på dem som hålls på somaliska och arabiska, och att personalen har 
valt att inte sätta någon övre åldersgräns för dem som kommer och lyssnar. Aspekter av 
flerspråkighet kan därmed sägas höra samman med åldersordningen; i och med att 
barnen talar flera språk, men på olika kunskapsnivåer, kan de också gå på aktiviteter 
som för enspråkiga barn kan anses höra till yngre åldrar. Men samtidigt markerar de 
barn vi har intervjuat den egna åldern gentemot yngre barn, och går inte längre på 
sagostunderna, utan poängterar att de läser själva, och att de, med få undantag, inte 
heller längre lånar barnfilmer på stadsdelsbiblioteket. 
 
På centrumbiblioteket hålls sagostunderna endast för småbarn och 
ungdomsverksamheten riktar sig till tonåringar. Ungdomsprogrammet är relativt brett, 
både vad gäller olika länder och kulturformer. För mellanåldern finns det enligt 
programbladet, utöver sportlovsaktiviteterna, en läseklubb, en kurs i filmskapande, en 
barn- och ungdomsboksvecka med författarbesök, samt en utställning av asylsökande 
barn. På stadsdelsbiblioteket hålls en kurs i manga-teckning, samt en föreställning om 
vikingar.   
 
Programmen för mellanåldern, på stadsdels- och centrumbiblioteket, är av mindre 
omfattning, och inte lika varierat som de för yngre barn eller för äldre ungdomar. 
Barnen som vi har intervjuat säger att de har varit på teater och sagostunder när de var 
mindre, men att de inte har deltagit i några liknande aktiviteter på länge. Rydsjö lyfter 
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fram att barn i mellanåldern har varit barnavdelningarnas mest trogna besökare, men att 
mycket tyder på att biblioteken inte längre i samma utsträckning som tidigare motsvarar 
barnens intressen och behov, bland annat för att verksamheten inte anpassas efter hur 
barns medieanvändning ser ut idag (2000b, s.76). 
 
Buckingham menar att barn bör ha tillgång till olika medier, vilket kan vara ett sätt att 
öka delaktigheten i samhället för barn med begränsade socioekonomiska tillgångar 
(2000, s.205). Sett utifrån detta blir det problematiskt med en åldersgräns för 
användande av datorer på stadsdelsbiblioteket, som gör att bara vuxna har tillgång till 
dem. Ingrid lyfter också upp detta under vår intervju. Nu har åldersgränsen nyligen 
återigen ändrats, och barn har tillgång till en dator med internet ett par timmar om 
dagen, men problematiken mellan att tillåta barn att använda datorerna och mellan att 
vilja hålla nere ljudnivån diskuteras på biblioteket, utifrån tidigare upplevelser av att 
detta har varit oförenligt. Det är således svårt för bibliotekarierna att göra prioriteringar 
som skapar utrymme för alla användares intressen och behov.  
 
Vi menar att vuxna har ett ansvar för att försöka jämna ut maktobalansen mellan äldre 
och yngre barn. Exempelvis är det viktigt att hantera att de yngre barnen kan skrämmas 
bort av äldre barn som bråkar. De flesta av barnen, både flickor och pojkar, uttrycker 
obehag inför när det är stökigt och högljutt på biblioteket. Barnens ålder påverkar också 
deras rörelsefrihet. Medan barnen kan röra sig ganska fritt och självständigt på 
bostadsorten, är de fortfarande beroende av äldre personers sällskap när de besöker 
centrumbiblioteket. De är också beroende av äldre personers information, till exempel 
om aktiviteter på de olika biblioteken, och om hur det går till att hitta i eller beställa 
böcker till biblioteken.  
 
Enligt Heggli förhåller sig barn till omgivande individer i andra åldrar, när de formar 
sina identiteter och när deras maktpositioner definieras (2003, s.1). De barn vi har 
intervjuat tillhör de äldsta eleverna på skolan, och de som sitter i biblioteksrådet har 
ansvar för att läsa för yngre elever och att hjälpa dem att hitta i skolbiblioteket. Med 
barnens ålder, i förhållande till syskons, kusiners, kompisars och andra elevers åldrar, 
följer ökat maktinnehav och därmed också ökat ansvar. Davor ger exempel på 
ansvartagande, då han önskar avdelningar för små barn i biblioteken, så att de lättare 
kan hitta böcker som passar dem, och Zehra berättar hur hon i biblioteksrådet 
rekommenderar böcker för yngre elever på skolan.  
 
I Barnombudsmannens årsrapport Röster som räknas (2006), står att läsa att barn vill 
vara med och bestämma vad gäller samhällsfrågor som berör dem i deras vardag.  
Särskilt intresserade är barn med bakgrund i andra länder än Sverige, men dessa barn är 
också de som har svårast att hitta kanaler för deltagande och påverkan (ibid., s.10ff). 
Biblioteksråd för barn kan vara ett sätt att fånga in vad barn önskar eller vill förändra på 
biblioteken. De kan också fungera som forum för barn att öva sig i att påverka och delta, 
i ett sammanhang där de kan göra detta tillsammans med vuxna. Barnen i 
skolbibliotekets biblioteksråd, och även flera av de andra barnen i klassen, ger uttryck 
för att de gärna skulle vilja vara med och påverka även på stadsdelsbiblioteket, vilket vi 
tolkar som att de trivs med och har intresse av delaktighet och möjligheter till påverkan.  
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7.  Slutsatser och diskussion 
 
 
Med utgångspunkt i våra frågeställningar, kommer vi här att lyfta fram slutsatser utifrån 
våra resultat och vår analys. Först ser vi till hur bibliotekariernas verksamhet för 
flerspråkiga barn är utformad, sedan till hur barnens tillgång till och användande av de 
tre olika biblioteken ser ut, utifrån Anderssons och Skot-Hansens modell över det lokala 
bibliotekets profil. Därefter diskuterar vi barnens delaktighet i bibliotekens utbud och 
verksamhet, utifrån både barnens och bibliotekariernas perspektiv. Vi presenterar 
utifrån detta en omarbetad version av modellen, anpassad efter barn som 
användargrupp, som även inkluderar barns delaktighet. Slutligen fokuserar vi på 
barnens interaktion med biblioteken ur ett intersektionalitetsperspektiv.  
 
 
 
7.1.  Bibliotekariernas verksamhet för flerspråkiga barn  
 
De tre bibliotekarier vi ha r intervjuat arbetar på olika sätt för att forma verksamhet och 
utbud efter flerspråkiga barns behov och intressen. På de bibliotek som finns i barnens 
närmiljö; skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket, har verksamheten i hög grad 
anpassats efter barnen, vilket märks i att barnen har gjort biblioteken till sina och har 
förtroende för bibliotekarierna som arbetar där. På skolbiblioteket finns sedan flera år 
ett biblioteksråd bestående av elever, och på stadsdelsbiblioteket har ett sådant nyligen 
införts för barn. Det begränsade upptagningsområdet gör att Ingrid får insyn i vad 
barnen lånar och vad de tycker är intressant. Detsamma gäller i ännu högre grad Toves 
verksamhet, som riktas till barnen på skolan.  
 
Barnen vi har intervjuat vänder sig inte till centrumbiblioteket i samma utsträckning 
som till de övriga två biblioteken. Centrumbiblioteket har ett större upptagningsområde 
och har inte lika utarbetade metoder för att fånga in barnens respons. Informationen om 
bibliotekets aktiviteter är främst skriftlig och sprids via kanaler som barnen behöver 
känna till för de ska kunna ta del av informationen.  
 
Att barnen inte söker sig till centrumbiblioteket hänger också samman med geografiska 
hinder, eftersom barnen behöver vuxnas stöd och sällskap för att kunna ta sig till det 
biblioteket. Det är därför tänkbart att användandet kan öka med barnens ålder, om deras 
intresse väcks för vad centrumbiblioteket kan erbjuda. Centrumbiblioteket har större 
resurser än de andra två biblioteken vad gäller personal och böcker på olika språk, och 
det har verksamhet för mindre barn och för tonåringar, men är inte lika tydligt fokuserat 
på barn i mellanåldern. 
 
 
 
7.2.  Barnens tillgång till och användande av biblioteken  
 
Vi har valt att se till Anderssons och Skot-Hansens modell över det lokala bibliotekets 
profil, ur ett användarperspektiv. Det innebär att vi har åskådliggjort barnens 
användande av de tre biblioteken utifrån modellens fyra funktioner: socialt centrum, 
kulturcentrum, kunskapscentrum och informationscentrum. Vi har överfört dessa 
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funktioner till fyra olika betydelseområden som biblioteken fyller för barnen: att vistas, 
att låna, att lära och att fråga och hitta. 
 
Samtliga barn som vi har intervjuat använder sig av skolbiblioteket. Tre av dem säger 
att de endast sällan besöker stadsdelsbiblioteket, medan de övriga går dit minst en gång 
i månaden, och nio av dem minst en gång i veckan. Två av barnen har varit på 
centrumbiblioteket många gånger, och sex av dem har varit där vid ett eller ett par 
tillfällen. Även om biblioteken är olika viktiga för barnen menar alla att det skulle vara 
tråkigt om de inte fanns – även de som inte så ofta går till biblioteken på sin fritid. 
  
Barnen har ett stort behov av ett ställe att vistas på, där det är varmt och tryggt, där det 
är tyst, och där de kan ta det lugnt och koncentrera sig, läsa böcker och spela schack. 
Men de har också behov av ett ställe att umgås, prata och skämta på. Dessa två behov är 
ibland svårförenliga. Mot bakgrund av barnens kontext i förorten, där många av 
invånarna bor trångt, kan behoven av en lugn plats att vara på, där det samtidigt är 
möjligt att umgås och prata med kompisar, vara större än i andra områden.  
 
Tove och Ingrid uppmuntrar barnens användande av skol- och stadsdelsbiblioteket som 
sociala centrum. Ingrid lyfter fram att barnen kan uppfatta relationen till henne som 
trygg och kravlös, eftersom hon är vuxen, men inte arbetar som lärare. Barnen använder 
inte centrumbiblioteket som socialt centrum på samma sätt som de andra två 
biblioteken, förmodligen till stor del beroende på det geografiska läget. 
 
Att låna skönlitteratur är den funktion som barnen tydligast kopplar till biblioteken. De 
lånar främst böcker på svenska, men tycker också att det är viktigt att det finns böcker 
på andra språk. De lånar även andra medier, så som faktaböcker, film, cd-skivor, 
ljudböcker och playstation-spel, men inte i samma utsträckning som skönlitteratur. 
 
Barnen menar att biblioteken fyller en funktion som ett ställe att lära sig saker på, och 
kopplar samman läsning av skönlitteratur med att inhämta kunskap och att utöka sitt 
ordförråd. Detta är troligtvis något som de har fått med sig från Tove och 
skolundervisningen, även om hon inte sätter nyttoaspekter av läsning framför 
lustläsande. För de flesta barnen ger nyttoaspekten av bibliotek motivation till fortsatt 
användande. För Ibrahim verkar detta dock snarare begränsa hans biblioteksanvändande 
och läsande, eftersom han förknippar detta med skolarbete och med att prestera.  
 
De flesta av barnen har god biblioteksvana och har inga problem med att fråga och hitta 
på biblioteken. De vet ofta vad de vill ha, och de har erfarenhet av att beställa in böcker 
från andra bibliotek. Barnen säger sig inte använda bibliotekskataloger, med det enda 
undantaget Adriana, som gör det då hon sitter i skolans biblioteksråd. Barnen menar 
dock att de är bra på att hitta på egen hand, och när de inte hittar frågar de 
bibliotekarierna om hjälp. Ibrahim, Evindar och Ewa har svårare att hitta det de vill ha, 
och använder sig av olika strategier för att hantera detta. Medan Evindars strategi – att 
alltid be bibliotekarierna om hjälp – leder till att han hittar böcker han är intresserad av, 
leder Ewas och Ibrahims strategier – att leta själv, respektive att låta bli både att leta och 
fråga – till att de numera sällan lånar något på stadsdelsbiblioteket.   
 
Informationen om bibliotekens aktiviteter når inte fram till barnen, särskilt inte vad 
gäller centrumbibliotekets arrangemang, vilket gör att barnen inte har kännedom om 
aktiviteter som ligger nära deras intresseområden.  
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Som vi ser det, utifrån resultaten som vi presenterat ovan, använder barnen 
skolbiblioteket som socialt centrum, kulturcentrum och kunskapscentrum. 
Stadsdelsbiblioteket fungerar för dem mer som socialt centrum och kulturcentrum, men 
även till viss del som kunskapscentrum. Centrumbiblioteket har främst funktionen som 
kulturcentrum, men också som kunskapscentrum. Alla tre biblioteken fungerar också i 
viss utsträckning som informationscentrum för barnen.  
 
 
 
7.3.  Barnens delaktighet i utbud och verksamhet  
 
Barnen trivs med och är intresserade av att vara med och påverka vad som finns och 
händer på biblioteken. Biblioteksrådet på skolbiblioteket är väl förankrat, och de barn vi 
frågade, såväl de som sitter med i rådet som de som inte gör det, uttryckte intresse för 
att vara med i ett liknande råd även på stadsdelsbiblioteket. Barnen har förtroende för 
bibliotekarierna på skol- och stadsdelsbiblioteket och menar att de lyssnar på dem och 
köper in vad de vill ha. De ser därmed skol- och stadsdelsbiblioteket som forum där de 
har möjligheter att vara med och bestämma. Barnen ger inte uttryck för samma 
delaktighetskänsla vad gäller centrumbiblioteket. Förmodligen beror detta på det 
geografiska avståndet, bibliotekets begränsade möjligheter att forma verksamheten efter 
alla användare i upptagningsområdet, och på att informationen om bibliotekets utbud 
och aktiviteter inte når fram till barnen.  
 
Det barnen helst vill ha på biblioteken är fler nya böcker, och de blir frustrerade när de 
tvingas vänta på nya böcker som de har sett fram emot att läsa. De säger sig generellt 
sett vara nöjda med bibliotekens utbud, men de har ändå olika förslag på förbättringar, 
så som fler böcker på andra språk än svenska och på fler dialekter, fler spännande 
böcker, ungdomsböcker, sportböcker och Wahlströmsböcker, fler filmer och datorer, 
mer musik, leksaker att leka med, samt en uppdelning av utbudet i fler olika avdelningar 
som skulle göra det lättare att hitta böcker efter intresse och läsförståelse. Filmvisning 
och möjlighet att lyssna till musik är önskemål vad gäller verksamheten, och andra 
färger på väggarna är förslag som gäller stadsdelsbibliotekets lokaler. 
 
En förutsättning för att bibliotekarierna ska kunna möta barnens behov och önskemål är 
en öppen kommunikation där barnen blir delaktiga genom medbestämmande. 
Bibliotekarierna bör därför kunna möta barns olika förhållningssätt till biblioteken, och 
till exempel uppmärksamma och agera kontaktbara och inbjudande för de barn som drar 
sig för att komma fram och fråga om hjälp (Rydsjö, 2000a, s.29). Det är också viktigt 
att barn görs delaktiga, tillsammans med vuxna, i beslutsprocesser som rör dem, genom 
att de får tillgång till information, lyssnas till och tas på allvar (Näsman, 2004, s.65). 
Enligt Buckingham kan ökad tillgång till medier också bidra till att minska 
samhällsklyftor mellan barn boende i olika områden (2000, s.205), vilket vi ser som en 
av bibliotekens viktigaste uppgifter. 
 
Som vi har sett i vår studie kan användargruppen flerspråkiga barns behov och intressen 
återfinnas inom alla delar av Anderssons och Skot-Hansens modell. Det är behov som 
gäller möjligheter till att vistas och ta det lugnt på biblioteken, att ta del av den kultur 
som tillhandahålls i form av olika medier, främst skönlitteratur, att inhämta kunskap av 
skilda slag och att kunna hitta det de söker och att ta del av information på biblioteken. 
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Barnen uttrycker också önskningar om att vara med och bestämma och påverka i 
biblioteken. Deras åsikter och förslag vad gäller bibliotekens utbud och verksamhet är 
kopplade till deras behov och intressen, och rör sig även de inom modellens fyra fält.  
I Anderssons och Skot-Hansens modell saknas dock delaktighetsaspekten. Vi har 
omarbetat deras modell och inkluderat delaktighet som ett centralt fält:  

 

 
 

Vi har i vår omarbetade modell tagit fasta på de funktioner och betydelser som barnen i 
vår studie gav uttryck för att biblioteken fyller för dem. De olika fälten benämns med de 
begrepp som vi (med utgångspunkt i den ursprungliga modellen) har använt för att 
beskriva och tolka vårt empiriska material. Vi ser vår modell som applicerbar på barn 
som användargrupp, både ur ett användar- och biblioteksperspektiv. 
 

 
 
7.4.  Interaktionen utifrån ett intersektionalitetsperspektiv 
 
Såväl användargruppens behov som dess möjligheter att få dessa uppfyllda på 
biblioteken påverkas av användarnas kontexter och maktpositioner. Vad gäller vår 
användargrupp har vi sett till hur aspekter av genus, flerspråkighet och ålder samverkar 
och inverkar på deras användande av och delaktighet i biblioteken. De olika 
maktfaktorerna påverkar barnens positioner i samhället. Även om dessa är föränderliga, 
beroende på situation och sammanhang, är de också begränsande (Ambjörnsson 2004, 
s.23; Lundgren 2001, s.10).  
 
Vad vi har kunnat se har många av barnen vi har intervjuat tydliga föreställningar om 
genus, bland annat i synen på läsning och bibliotek, där de flesta av dem menar att det 
är vanligare att flickor tycker om att läsa och gå på biblioteken, att flickor är mognare, 
och att pojkar stökar och bråkar mer. Vi har också kunnat urskilja genusskillnader i 
barnens förhållningssätt till bibliotek och läsande. En sådan skillnad är att tjejerna 
verkar sätta en större ära i att själva hitta böcker på biblioteken, vilket kan riskera att 
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leda till att vissa av dem drar sig för att fråga bibliotekarierna om hjälp. Utifrån vad 
tjejerna säger har de något bredare läspreferenser än killarna, vilket inte stämmer 
överens med deras föreställningar om andra flickors boksmak. De menar att tjejer 
generellt mest tycker om kärleksböcker och, enligt Zehra, ”romaner och så, om andra 
grejer som tjejer gillar”. De flesta av barnen uppger att de själva främst tycker om 
spännande böcker. Både killar och tjejer är överens om att det är pojkar som bråkar och 
stör på biblioteken och att detta är ett stort problem. Ofta är killarna som bråkar äldre än 
barnen, vilket förstärker såväl pojkarnas som flickornas underordning gentemot dem.  
 
De flesta barnen, både flickorna och pojkarna, ser bibliotek och läsning som något 
positivt, och berättar att de både läser och besöker biblioteket regelbundet. I och med 
detta kan vi säga att det bland barnen finns pojkar som går emot föreställningarna om att 
pojkar inte läser och använder bibliotek. Det finns även flickor som bryter 
genusmönstren genom att inte läsa så mycket, eller genom att läsa andra genrer än de 
förväntade. Vi menar att det finns risk för att barn som inte stämmer in i andra barns, 
bibliotekariers, eller samhälleliga föreställningar kan komma i skymundan i 
biblioteksverksamheten, och att deras intressen därmed inte heller avspeglas i 
mediebestånden.  
 
Bibliotekariernas föreställningar om barnen, bland annat utifrån genustillhörighet, 
etnicitet och ålder, påverkar vad barnen får lära sig om biblioteksanvändande och 
läsning, vad biblioteken erbjuder i form av utbud och aktiviteter, och barnens 
möjligheter till delaktighet och påverkan. Detta inverkar på vad barnen lånar och gör på 
biblioteken, och de barn som inte tilltalas av utbudet och aktiviteterna riskerar att söka 
sig bort från biblioteken.  
 
Barnen vi har intervjuat lånar och läser mest böcker på svenska, vilket stämmer med 
bibliotekariernas utsagor om flerspråkiga barn i mellanåldern, och även med resultaten 
av den danska användarundersökningen Frirum till integration (Berger, Hielmcrone & 
Holm, 2001, s.52) samt med den svenska Mer nytta än nöje (Brunnström, 2005, s.18). 
Barnen betonar dock behovet av böcker på andra språk än svenska, både för sin egen del 
och för sina familjers.  
 
Bibliotekarierna på de tre biblioteken hanterar inköp av litteratur på olika språk på något 
skilda sätt, beroende på resurser och upptagningsområden. Medan Tove endast har 
möjlighet att köpa in litteratur på andra språk än svenska i liten utsträckning och därför 
hänvisar sina elever till stadsdelsbiblioteket, kompletterar Ingrid det egna beståndet med 
böcker som byts ut kontinuerligt och hämtas från ett större bibliotek. Maria är den som 
köper in böcker och andra medier på olika språk i störst utsträckning. Alla tre 
bibliotekarierna säger att det kan vara svårt att köpa in barnböcker på olika språk, 
beroende på utbud och licenser, samt att det kan vara ovanligt med böcker på vissa 
språk eller dialekter.  
 
På stadsdelsbiblioteket står böcker för barn tillsammans med böcker för vuxna på 
avdelningen för andra språk än svenska. Maria beskriver att hyllorna för olika språk på 
centrumbibliotekets barn- och ungdomsavdelning är i behov av en omstrukturering för 
att den ska bli lätt att hitta i. Detta ser vi som begränsande för barnens möjligheter att 
hitta böcker på andra språk än svenska som passar dem och deras intressen. Att 
tillhandahålla och informera om böcker och andra medier på andra språk än 
majoritetsspråket, kan vara ett sätt att öka språkens status, menar Nordin Siebolds 
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(1994, s.113ff). Vi menar att även aktiviteter på andra språk än svenska, exempelvis 
sagostunder och teater, kan tjäna samma syfte. På stadsdelsbiblioteket hålls sagostunder 
på somaliska och arabiska, som är populära bland något yngre barn. Centrumbiblioteket 
har dock beslutat att sådan verksamhet tar för mycket arbetstid i anspråk, i förhållande 
till hur stor uppslutningen har varit, och att dessa därför bör hållas där målgrupperna 
bor, det vill säga i förorterna.     
 
Många av barnen är noga med att markera sin ålder gentemot yngre barn, till exempel 
genom att påpeka att de läser själva och inte längre lånar barnfilmer. Samtidigt ger 
några av dem också uttryck för att de inte identifierar sig med tonåringar, som är äldre 
än de själva. Utbudet av aktiviteter för barn i mellanåldern är begränsat på biblioteken, 
och det som främst saknas är skapande verksamhet. De enda aktiviteter som finns på 
andra språk än svenska är sagostunderna på stadsdelsbiblioteket tillsammans med vissa 
inslag under temaveckorna på centrumbiblioteket. Dessa typer av aktiviteter passar inte 
längre barnen i vår undersökning. Eftersom barnen ger uttryck för att inte vilja 
förknippas med barnsliga aktiviteter, ser vi ett behov av att erbjuda dem andra former av 
verksamhet, mer anpassade efter deras åldersgrupp, både på svenska och på andra språk. 
Barnens ålder påverkar också deras självbestämmande och deras möjligheter att ta sig 
till centrumbiblioteket. De blir beroende av äldre personers sällskap och information. 
Samtidigt som barnen begränsas av sin ålder, kan biblioteken ses som en plats där de 
inte är så styrda av vuxna i sin omgivning, som de till exempel kan vara i 
skolundervisningen eller i familjen. Vi ser därmed biblioteken som ett ställe där det, 
under relativt fria former, är möjligt för barn att vara med och påverka, och öka sitt 
medbestämmande. 
 
I Bibliotekslagen (1996) har ”funktionshindrade”, ”invandrare” och ”andra minoriteter”, 
i §8, slagits samman till en grupp vars behov folk- och skolbiblioteken ”skall ägna 
särskild uppmärksamhet”, bland annat genom att tillhandahålla böcker på olika språk. 
Under §9 nämns barn och ungdomar som ytterligare en grupp att ta särskild hänsyn till 
på biblioteken. Mot bakgrund av lagen borde därför barnen i vår undersökning vara 
mycket högt prioriterade i biblioteksverksamheten, men vi ser risker för att barnen faller 
mellan paragraferna, och att deras behov inte ses till utifrån deras kontexter.  
 
Peralta skriver att en tendens i storstäder är att vissa grupper och kulturer marginaliseras 
och förvisas till periferin: ”’De andra’ blir hänvisade till de ’egna’ förorterna, där ’de’ 
kan ta del av varandras kulturutbud utan att breda ut sig på den centrala stadens gator, 
som på så sätt fortsätter att vara ett enkulturellt revir” (2000, s.133). Vi menar att 
centrumbiblioteket skulle kunna spela en viktig roll för att motverka segregation av 
detta slag, bland annat genom att erbjuda utbud, verksamhet och information för barn i 
förorter. Centrumbiblioteket har ett större utbud, och tillhandahåller mycket av det som 
barnen önskar av ett bibliotek, så som fler böcker på flera olika språk, fler datorer, fler 
filmer, och till viss del aktiviteter som de är intresserade av. Därför skulle det 
biblioteket kunna ha en större betydelse för barnen än vad det har nu. De hinder som 
försvårar för barnen att använda centrumbiblioteket är det geografiska läget, som gör att 
barnen måste ha sällskap för att kunna ta sig dit, men också att informationen om vad 
biblioteket erbjuder inte når fram till barnen. Eftersom biblioteket ligger längre ifrån 
deras bostadsområde och inte är lika förankrat i deras vardag som skolbiblioteket och 
stadsdelsbiblioteket känner sig barnen inte heller lika hemma på centrumbiblioteket. 
Därmed blir inbjudande och intresseväckande information till barnen, via kanaler som 
fungerar för dem, extra viktig. 
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Skot-Hansen betonar vikten av att hitta nya vägar för folkbiblioteken att arbeta för 
integration och delaktighet (2002). Hon menar att biblioteken inte bör sätta 
majoritetskulturen i fokus och endast välkomna andra kulturer som tillfälliga exotiska 
inslag. En strategi i arbetet för integration och kulturutbyten kan, enligt henne, vara att 
ge plats för nyskapande kombinationer, ”hybrider”, av olika kulturer. Vi menar att 
sådana hybrider och möten över kulturgränserna blir möjliga först om personer boende i 
olika områden, och med olika erfarenheter, kommer till biblioteken. Istället för att 
genomföra arrangemang där fokus ligger på att visa upp symboler för olika kulturer, bör 
verksamhet och utbud inriktas på att nå och inkludera en så bred grupp av användare 
som möjligt, för att på så sätt öka mångkulturen på biblioteken.  
 
Andersson och Skot-Hansen har i sin studie av bibliotekens lokala profilering bland 
annat sett till om biblioteken tar initiativ till och håller igång lokalt förankrade 
aktiviteter, vilket de kallar att bibliotek fungerar som ”en dynamo i de lokale processer” 
(1994, s.16). Författarna ser till detta främst utifrån bibliotekens samarbete med olika 
föreningar, skolor och näringsliv. I vår studie ser vi också den lokala förankringen som 
sammankopplad med att anpassa verksamheten efter användarnas behov, utifrån deras 
kontexter. Med utgångspunkt i användarnas situationer kan det bli möjligt att inkludera 
invånarna i lokalsamhället och öka deras delaktighet och medbestämmande.  
 
Vi ser det som att biblioteken har möjlighet att bidra till att lägga en grund för att barn 
ska kunna få del av information och att själva se möjligheter att påverka. Detta måste 
göras med förståelse för barns socioekonomiska kontexter. De möjligheter barn ges, och 
ser sig ha, hänger samman med deras maktpositioner, utifrån genus, ålder, etnicitet och 
andra faktorer som samspelar i deras vardagsliv. Genom att se barn utifrån deras 
kontexter och inte som en homogen grupp kan det bli möjligt att synliggöra dem som 
ibland kommer i kläm beroende på att de inte stämmer med föreställningar om olika 
kategorier som de tillhör eller anses tillhöra. Att de kommer i skymundan kan bero på 
att de saknar ekonomiska förutsättningar, inte har tillgång till vägar att söka 
information, eller saknar sociala kontakter eller symboliska resurser. Det är viktigt att 
biblioteken når dem som av dessa eller andra anledningar inte hittar dit eller tar sig dit 
av sig själva. Ett sätt att göra detta tror vi kan vara att arbeta så nära användarna, i det 
här fallet barnen, som möjligt. Samarbete mellan olika bibliotek med olika 
upptagningsområden och resurser, kan vara ett annat sätt. 
 
 
 
7.5.  Avslutning och förslag till forskning 
 
Vi ser vår uppsats som ett relevant bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen, 
dels eftersom vi lyfter fram barns utsagor om bibliotek, och dels för att vi ser till barns 
interaktion med bibliotek med utgångspunkt i barnens kontext. Med mer tid och resurser 
till förfogande hade det varit intressant att följa en grupp barn under en längre tid, och 
ytterligare fördjupa sig i bibliotekens betydelser i deras vardag, utifrån genus, ålder, 
etnicitet, klass och identitet. Det skulle också vara intressant att studera barn som inte  
har tagit del av ett läsfrämjandeprojekt i den omfattning som de barn vi har intervjuat 
har gjort. 
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8.  Sammanfattning 
 
 
Många barn som lever i Sverige idag bor i förorter i anslutning till större städer. Av dessa 
är en betydande del födda, eller har föräldrar som är födda, i andra länder än Sverige. 
Enligt svensk bibliotekslag ska biblioteken i sin verksamhet särskilt uppmärksamma såväl 
invandrare som barn och ungdomar, genom att tillhandahålla medier på olika språk, och på 
andra sätt möta dessa gruppers specifika behov. Vi undrade hur dessa behov ser ut, och på 
vilka sätt bibliotekarier undersöker och bemöter flerspråkiga barns behov. Dessa 
funderingar, i kombination med att vi uppmärksammat att barn sällan kommer till tals i 
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, gjorde att vi ville vända oss till 
flerspråkiga barn, för att intervjua dem om bibliotekens betydelser för dem i deras 
vardagsliv.        
 
Syftet med denna studie har varit att, utifrån ett intersektionalitetsperspektiv, studera 
interaktionen mellan en grupp flerspråkiga barn i mellanåldern och tre olika bibliotek.  
Barnen bor i en förort till en storstad. De tre olika biblioteken är barnens skolbibliotek, 
stadsdelsbiblioteket i den förort där de bor, och centrumbiblioteket i storstaden. Våra 
frågeställningar har varit: Hur arbetar bibliotekarierna på de olika biblioteken med 
verksamhet riktad till flerspråkiga barn i mellanåldern? Hur ser barnens tillgång till och 
användande av biblioteken ut? Hur upplever barnen bibliotekens utbud och verksamhet, 
och vilka möjligheter har de till delaktighet i utformande av dessa? Hur ser interaktionen 
mellan barnen och biblioteksverksamheten ut, analyserad utifrån ett 
intersektionalitetsperspektiv? 
 
Vi har använt oss av Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över fyra 
funktioner som bibliotek kan fylla för användarna – socialt centrum, kulturcentrum, 
kunskapscentrum och informationscentum – för att åskådliggöra barnens användande av 
biblioteken. Vi har tagit fasta på de delar inom funktionerna som överensstämmer med 
barnens utsagor, för att sedan kunna sätta barnens användande av och syn på biblioteken i 
relation till bibliotekariernas utsagor om bibliotekens utbud och verksamhet för 
flerspråkiga barn i mellanåldern.  
 
Vi har också analyserat interaktionen mellan barnen och biblioteken ur ett 
intersektionalitetsperspektiv, vilket innebär att vi har sett till olika maktordningars 
samverkan i barnens livssituationer, utifrån ett socialkonstruktivistiskt tänkande. De 
maktordningar vi har valt att fokusera på är genus, etnicitet/flerspråkighet och ålder.  
 
Vårt empiriska material består av kvalitativa intervjuer med sexton barn i en sjätteklass, 
och med tre bibliotekarier som på olika sätt arbetar med barn och flerspråkighet på de tre 
biblioteken. Vi har gjort en reflexiv tolkning av intervjumaterialet, utifrån en hermeneutisk 
ansats, och sett till informanternas individuella utsagor i relation till informantgruppen i sin 
helhet.  
 
I kapitlet ”Barnen och biblioteken”, som följer efter våra teori- och metodavsnitt, 
presenterar vi barnen och deras kontext i förorten, samt bibliotekarierna och de tre 
bibliotekens verksamhet och utbud för flerspråkiga barn i mellanåldern. I ”Barnens 
användande av biblioteken”, redogör vi för hur barnen använder de tre olika biblioteken, 
utifrån Anderssons och Skot-Hansens modell, under de fyra rubrikerna ”Att vistas”, ”Att 
låna”, ”Att lära” samt ”Att hitta och fråga”. Vi beskriver även barnens syn på och 
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möjligheter till delaktighet i bibliotekens verksamhet och utbud. Barnens användande av 
biblioteken presenteras också utifrån aspekter av genus, flerspråkighet och ålder.   
 
I kapitlet ”Interaktion mellan barnen och biblioteken”, sätter vi sedan barnens utsagor i 
relation till bibliotekariernas. Utifrån Anderssons och Skot-Hansens modell diskuterar vi 
hur barnens användande av och syn på biblioteken stämmer med bibliotekariernas 
verksamhet. Vi ser också till barnens syn på och delaktighet i utformandet av bibliotekens 
verksamhet och utbud, samt till deras möjligheter att direkt påverka dessa i biblioteksråd 
och utvärderingar. Slutligen analyserar vi interaktionen ur ett intersektionalitetsperspektiv, 
med utgångspunkt i barnens genustillhörighet, flerspråkighet och ålder.  
 
Vi kommer fram till att bibliotek är viktiga för barnen och att barnen har behov och 
intressen inom alla delar av Anderssons och Skot-Hansens modell. De uttrycker ett behov 
av biblioteken som ett socialt centrum i form av en lugn och tyst plats att vistas på, men 
också som ett ställe där de kan umgås och prata, utan att i allt för hög grad styras av vuxna. 
De har behov av ett kulturcentrum, där de kan låna medier av olika slag, främst 
skönlitteratur. Biblioteken är också viktiga för barnen som ett kunskapscentrum där de kan 
lära sig saker även på fritiden, bland annat språkkunskaper. Slutligen fungerar biblioteken 
som informationscentrum för barnen, där de har lärt sig att fråga efter eller att på egen 
hand hitta vad de vill ha. Barnen uttrycker intresse för att vara delaktiga i beslut som rör 
dem på biblioteken. Detta har de också i viss utsträckning möjlighet till, exempelvis genom 
biblioteksrådet på skolbiblioteket. Vi har omarbetat Anderssons och Skot-Hansens modell 
över det lokala bibliotekets profil, utifrån barnens utsagor, för att göra den applicerbar på 
barn som användargrupp. Vi har även inkluderat delaktighet i vår version, eftersom det är 
en aspekt som saknas i den ursprungliga modellen.  

 
Barnens genustillhörighet, flerspråkighet och ålder påverkar på olika och sammanhängande 
sätt deras behov, samt möjligheterna att få dessa uppfyllda. Barnen ger uttryck för olika 
föreställningar om bibliotek och läsning kopplade till genus. Inom gruppen finns det också 
exempel på både flickor och pojkar som kan sägas bryta mot rådande genusföreställningar. 
De tre biblioteken har olika stora utbud av böcker på andra språk än svenska. Barnen lånar 
främst böcker på svenska, men de framhåller att det är viktigt att det finns böcker även på 
andra språk. Barnens ålder begränsar deras möjligheter att på egen hand ta sig till 
centrumbiblioteket. Arrangemang för barn i mellanåldern är också mindre vanliga på 
stadsdels- och centrumbiblioteket, än aktiviteter för yngre eller äldre barn. Vi menar att 
centrumbiblioteket skulle kunna ha en större betydelse för barnen än vad det har nu, 
eftersom det tillhandahåller och erbjuder flera av de medier och aktiviteter barnen är 
intresserade av. Informationen om bibliotekets utbud når dock inte fram till barnen. 

 
Storleken på bibliotekens upptagningsområden och bibliotekens resurser påverkar 
bibliotekariernas verksamhet och relationer till användarna. Medvetenhet om användarnas 
olika kontexter kan öka bibliotekens tillgänglighet för användarna, samtidigt som 
bibliotekariernas föreställningar utifrån exempelvis genus, etnicitet och ålder kan riskera 
att begränsa utbudet för användarna och leda till att individer som inte stämmer överens 
med dessa föreställningar kommer i skymundan eller glöms bort i bibliotekens verksamhet. 
För att undvika detta ser vi det som viktigt att bibliotekarierna arbetar i en nära 
kommunikation med användarna, i det här fallet flerspråkiga barn, och samarbetar mellan 
olika bibliotek.  
  
 



 78 

Källförteckning 
 
 
Otryckta källor 

 
Intervjuer med Adriana, Denisa, Amir, Ibrahim, Davor, Omed, Michael, Yusuf, Sanela, 
Tanja, 2006-02-07.  
 
Intervjuer med Evindar, Fatima, Ewa, Zehra, Leila, Shirin, 2006-02-08. 
 
Intervju med skolbibliotekarien, 2005-05-09. 
 
Intervju med stadsdelsbibliotekarien, 2006-02-10. 
 
Intervju med centrumbibliotekarien, 2006-02-20.  
 
Ljudupptagningar och utskrifter, samt kompletterande mail, finns i författarnas ägo. 
 
 
 
Tryckta källor och litteratur 

 
Aktionsgruppen för barnkultur (2006). ”Det ser lite olika ut...”: En kartläggning av den 
offentligt finansierade kulturen för barn. Stockholm: Fritze. (Statens offentliga 
utredningar (SOU), 2006:045). 
 
Ambjörnsson, Fanny (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront. 
 
Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek: Afvikling eller 
udvikling. Köpenhamn: Danmarks Biblioteksskole samt Udviklingscenteret for 
folkeoplysning og voksenundervisning. 
 
Barnombudsmannen (2006). Röster som räknas: Barns och ungas rätt till delaktighet 
och inflytande Barnombudsmannens årsrapport 2006. Stockholm: Barnombudsmannen. 
 
Berger, Ågot, Hielmcrone, Harald von & Holm, Søren, red. (2001). Frirum til 
integration: En undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibliotekerne. Århus: 
Stadsbiblioteket i samarbete med Kommunes Biblioteker, med stöd från 
Biblioteksstyrelsen. 
 
Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996). Stockholm: Fritzes. 
 
Bibliotekstjänst (1974). Invandrarna och biblioteket: En handbok utarbetad av SÖ:s 
arbetsgrupp för biblioteksverksamhet bland invandrare. Lund: Bibliotekstjänst. 

 
Bibliotekstjänst (1998). Biblioteket mitt i världen: Flerspråkig biblioteksverksamhet. 
Lund: Bibliotekstjänst. 

 



 79 

Borgström, Eva (2004). Intersektionalitet: Ett nytt genusvetenskapligt begrepp. Genus, 
nr 3/4, s. 20-21.  
 
Borgström, Eva (2005). Från redaktionen: Om ord, olikheter och ojämlikhet. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2/3, s. 4-6. 
 
Brunnström, Ann-Christine (2005). Mer nytta än nöje: En undersökning av invandrade 
göteborgares syn på biblioteksverksamhet. Göteborg: Göteborgs stad. 
 
Buckingham, David (2000). After the Death of Childhood: Growing Up in the Age of 
Electronic Media. Cambridge: Polity Press. 
 
Demokratiutredningen (2000). En uthållig demokrati: Politik för folkstyre på 2000-
talet. Stockholm: Fritze. (Statens offentliga  utredningar (SOU), 2000:1). 
 
Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar: 
Metodik för barnintervjuer. 3 uppl. Stockholm: Liber. 
 
Eriksson, Anna Birgitta, et al. (1994). Barnspåret: Idébok för bibliotek. Lund: 
Bibliotekstjänst. 
  
Falkström, Marie & Johansson, Barbro (1999). Intervjuer med barn. Nord Nytt, nr 
75/76, s. 103-125. 
 
Ferguson, Jessica (2005). Från blåa till röda linjen: En komparativ undersökning av 
barn- och ungdomsverksamheten på Tensta och Östermalms bibliotek. Uppsala 
universitet, Institutionen för ABM/Biblioteks- och informationsvetenskap 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, 
2005:273). 
 
Gustafsson, Elisabeth & Rossing, Monica (2005). Storstad: Om storstadssatsningen i 
Göteborg. Göteborg: Göteborgs stad. 
 
Heggli, Gry (2003). Kjære leser! Kvinneforskning, nr 3, s.1-2. 
 
Internationella Biblioteket. (Anna Gustafsson Chen, Webbansv.). 
http://www.interbib.se/ [2006-05-10]. 
 
Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Casper Hvenegaard (2000). Gør biblioteket en 
forskel? Köpenhamn: Danmarks Biblioteksforenings Forlag. 
 
Kjær, Bjørg (2003). Børns køn, alder og etnicitet: Bermudatrekant eller spændstig 
triade? Kvinneforskning, nr 3, s.13-31. 
 
Krekula, Clary, Närvänen, Anna-Liisa & Näsman, Elisabet (2005). Ålder i intersektuell 
analys. Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2/3, s. 81-94. 

 
Lindkvist, Frida & Melin, Mårten (2003). Barn väljer medier: Erfarenheter från tio 
projekt där barn medverkat vid medieurval på folkbibliotek. Lund: Lunds universitet, 
Institutionen för kulturvetenskaper/Biblioteks- och informationsvetenskap. 



 80 

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, 
2003:21). 
 
Lundgren, Anna Sofia (2001). Deskriptiva, normativa, performativa: Reflektioner kring 
beskrivningar. Ingår i Lundgren, Britta & Martinsson, Lena, red. Bestämma, benämna, 
betvivla: Kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik. Lund: 
Studentlitteratur. S. 201-215. 
 
Lundgren, Britta (2001). Inledning. Ingår i Lundgren, Britta & Martinsson, Lena, red. 
Bestämma, benämna, betvivla: Kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och 
politik. Lund: Studentlitteratur. S. 5-14. 
 
Lundgren, Lena, et al. (2000). Barn frågar – kan biblioteket svara?: Om referensarbete 
för barn och ungdomar. Stockholm: Länsbiblioteket i Stockholms län. 
 
Lundgren, Lena, et al. (2005). Hissa segel och bygga vindskydd: Projektet som blev en 
process På barns och ungdomars villkor II. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 

 
Lykke, Nina (2003). Intersektionalitet: Ett användbart begrepp för genusforskningen. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1, s. 47-56. 
 
Magnusson, Stina (2005). Intergrationsprojekt på två bibliotek: Mångfald, möten och 
möjligheter. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2005:54). 
 
Mazon, Suzanne (2001). Strategier på sträckbänken. Ingår i Lundgren, Britta & 
Martinsson, Lena, red. Bestämma, benämna, betvivla: Kulturvetenskapliga perspektiv 
på kön, sexualitet och politik. Lund: Studentlitteratur. S. 157-178. 
 
Mulinari, Diana & de los Reyes, Paulina (2005). Intersektionalitet: Kritiska reflektioner 
över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber. 
 
Nordin Siebolds, Ulla-Britt (1994). Barn med andra modersmål än svenska. Ingår i 
Eriksson, Anna Birgitta et al. Barnspåret: Idébok för bibliotek. Lund: Bibliotekstjänst. 
 
Näsman, Elisabet (2004). Barn, barndom och barns rätt. Ingår i Olsen, Lena, red. Barns 
makt: Barn som aktörer. Uppsala: Iustus. 
 
Peralta, Amanda (2000). Mångfald och möjligheter. Ingår i Bibliotek - mötesplats i tid 
och rum: En bok om demokrati. Lund: Bibliotekstjänst. 

 
Rasmusson, Bodil (1999). Låt oss vara med!: Barn om barndom i en modern förort. 
Stockholm: Kommentus. 
 
Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/ [2006-04-24]. 
 
Rydsjö, Kerstin (2000a). Referensarbete för barn – en litteraturöversikt. Ingår i 
Lundgren, et al. Barn frågar – kan biblioteket svara?: Om referensarbete för barn och 
ungdomar. Stockholm: Länsbiblioteket i Stockholms län. S. 15-32. 



 81 

 
Rydsjö, Kerstin (2000b). Jag saknar den där tanken att: ska vi gå till biblioteket – ja, det 
gör vi! Ingår i Klasson, Maj, red. Röster: Biblioteksbranden i Linköping. Borås: Valfrid. 
S. 75-96. 

 
Seldén, Lars, (2004). Kapital och karriär: Informationssökning i forskningens 
vardagspraktik. 2 uppl. Borås: Valfrid. 
 
Sjölin, Mats, red. (2004). De många kulturernas betydelse. Göteborg: Lindelöw. 
 
Skoglund, Lena, red. (1982). Passa upp, passa, passa vidare…?: Handbok för 
barnbibliotek. Stockholm: Statens Kulturråd. 
 
Skot-Hansen, Dorte (2002). The public library between integration and cultural 
diversity. Scandinavian Public Library Quarterly nr 1.  
 
Skot-Hansen, Dorte (2003). The public library in the service of civic society. 
Scandinavian Public Library Quarterly nr 3. 

 
Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Torstensson-Edh, Tullie (2003). Barns livsvärld: Genus, etnicitet och generation, 
särskilt stöd och värderingar i skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wilhelmsson, Wivianne, red. (2000). Som fisken i vattnet: Barnens väg till språk och 
läsande. Lund: Bibliotekstjänst. 
 
Wåhlin, Kristian & Asplund Carlsson, Maj (1994). Barnens tre bibliotek: Läsning av 
fiktionsböcker i slukaråldern. Stockholm/Stehag: Brunus Östlings Bokförlag 
Symposion. 
 
Wåhlström, Frida & Önnerfält, Klara (2004). Biblioteksservice till barn med utländsk 
bakgrund: Vilken service skulle kunna erbjudas på bibliotek i segregerade förorter. 
Lund: Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Lunds universitet, 2004:21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Intervjukarta för barnen 
 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du bott i [förorten]? 
Har du bott i några andra länder? 
Vilka språk kan du? 
Hur många är ni i familjen? 
Vad gör de vuxna i din familj/dina föräldrar? 
Vad brukar du göra på fritiden? 
Finns det internet hemma eller hos någon kompis som du kan använda? 
 
Brukar du gå till biblioteket när du är ledig från skolan? 
Hur ofta brukar du gå dit? 
Har du varit där någon gång? Med skolan? 
Brukade du gå till biblioteket när du var mindre? 
Har du varit på flera olika bibliotek? 
Har du varit på [centrumbiblioteket]? Vet du var det ligger?  
Vad brukar du göra på de olika biblioteken? 
Har du varit på högläsning/sagostund/teater/någon annan aktivitet där? 
Brukar du gå till biblioteken med kompisar, ensam, med någon i familjen? 
 
Brukar du läsa hemma? 
Vilka böcker tycker du om? 
Brukar de finnas på biblioteken? 
Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 
Brukar du läsa för dina syskon eller kusiner? 
 
Tycker du att tjejer och killar gör samma eller olika saker på biblioteken? Till exempel 
lånar lika/olika många böcker? 
Brukar det vara lika många tjejer och killar på biblioteken? 
Finns det sådant som du är intresserad av på biblioteken?  
Skulle du vilja att det fanns andra saker? 
Vad brukar du låna på biblioteken? 
Finns det böcker på de språk som du kan? 
När du vill hitta något på biblioteken, hur brukar du göra då? 
Har du frågat bibliotekarierna om hjälp någon gång? Kunde hon/han hjälpa dig? Brukar 
bibliotekarierna ha tid att lyssna och att hjälpa dig? 
Händer det ofta att du frågar bibliotekarierna om hjälp att hitta? 
 
Hur skulle det vara om biblioteken inte fanns? 
Vad är det bästa med biblioteken? 
Vad är det sämsta? 
Om du tänker dig ett drömbibliotek, vad skulle det finnas där? 
Får du vara med och bestämma vad de har på biblioteken? 
Skulle du vilja vara med och bestämma mer? 
 
Vad vill du jobba med när du blir vuxen? 
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Bilaga 2. Intervjuschema för skolbibliotekarien 
 
Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie, och vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Vilka var inspirationskällorna och bakgrunden till läsfrämjandeprojektet? 
 
Hur arbetar du med läsfrämjandeprojektet? Hur arbetar personalen på skolan i stort 
utifrån projektet? Samarbetar ni med andra skolor? 
 
Har ni haft någon utvärdering av projektet? Vad har ni fått för respons från eleverna? 
 
Vilka förändringar har du kunnat se sedan innan projektet startade? Sett till elevernas 
läsning? Utlån? Har deras utlån på [stadsdelsbiblioteket] påverkats? Sett till elevernas 
språkutveckling? 
 
Har responsen på projektet varit olika från flickor och pojkar? Hur arbetar du med 
flickor och pojkar i projektet? Händer det att du anpassar bokinköp eller bokprat efter 
barnens kön? 
 
Hur ser förankringen av projektet hos barnens föräldrar ut? Arbetar du på något sätt med 
att nå dem och informera dem om vad ni gör i projektet? 
 
Är projektet anpassat efter barnens olika etniciteter? Exempelvis efter var de befinner 
sig i sin svenskainlärning?  
 
I vilken omfattning köper du in böcker på andra språk än svenska till biblioteket? 
 
Ser du till barnens språkutveckling i stort, eller bara till deras svenskainlärning i 
projektet? 
 
Hur mycket har barnen haft möjlighet att påverka projektet? Hur fungerar 
biblioteksrådet? Hur tillgodoses behoven hos de elever som inte sitter i biblioteksrådet? 
Hur mycket kan barnen påverka bokinköpen till biblioteket? Har projektet anpassats 
efter elevernas önskemål, efter hand? 
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Bilaga 3. Intervjuschema för stadsdels- och centrumbibliotekarien 
 
Hur länge har du arbetat här? Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Vad innebär det att du är mångkulturansvarig? 
 
Har ni någon mångkulturell policy eller något måldokument för barn- och 
ungdomsverksamheten? 
 
Kommer det att innebära någon skillnad för dig i ditt arbete nu när det är mångkulturår? 
 
Vilka barn, i vilka områden, vänder ni er till? Hur långt sträcker sig ert 
upptagningsområde? 
 
Har ni något samarbete med andra bibliotek eller skolor, vad gäller barn- och 
ungdomsverksamheten? 
 
Hur håller du dig uppdaterad om vad barn i tolvårsåldern är intresserade av? Har du 
kontakt med fritids, föreningar, föräldrar? Hur får ni uppslag till aktiviteter och 
evenemang? 
 
Hur arbetar ni för att nå barn i den här åldern och få dem att komma till biblioteket? Hur 
vänder ni er ut med information om olika aktiviteter? Annonserar ni? Brukar det vara 
stort intresse? 
 
Vilken prioritet har verksamheten för barn och ungdomar (och framför allt den 
mångkulturella verksamheten) på biblioteket? 
 
Hur ser din bild av barns användande av biblioteket ut? Vad gör de när de är här? Frågar 
de ofta om hjälp att hitta? Beställer de in medier? Ger de inköpsförslag? 
 
Upplever du att barns användande av biblioteket har förändrats över tid, exempelvis vad 
gäller utlån och vad de frågar efter, eller att det kommer barn hit från olika områden? 
 
Är det vanligast att barn kommer hit ensamma, med kompisar eller med 
familjemedlemmar? 
 
Är det vanligt att barn lånar böcker på andra språk än svenska? 
 
Har du tänkt på likheter eller skillnader mellan flickors och pojkars användande av 
biblioteket, till exempel när det gäller utlån? 
 
Vet du något om vad de barn som kommer hit tycker om biblioteket och verksamheten? 
Har ni haft någon form av återkoppling med barn? Vilka barn är det i så fall som har 
varit representerade? 
 
Finns det några sätt som barn kan vara med och påverka bibliotekets inköp och 
verksamhet? Biblioteksråd? Inköpsförslag? Vilka barn är i så fall med och påverkar? 
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Vad har ni för böcker och medier på andra språk än svenska? Vilka är vanligast? Köper 
ni in böcker översatta till svenska från olika språk? Vilka? 
 
Vilka språk kan ni som arbetar på biblioteket? 
 
Hur löser ni inköp, att svara på frågor och att nå ut till barn på olika språk? 
 
Hur ser tillgängligheten ut vad gäller internet och medier som inte får lånas hem? Vilka 
är det som använder dessa? Vad har ni för åldersgränser?  
 
Har du arbetat på något bibliotek i något annat område? Var det något som skiljde det 
arbetet från detta, med tanke på flerspråkiga barn som användare?  
 
Har du tänkt på något som är speciellt med att arbeta på just det här biblioteket (med 
tanke på att barnen talar så många olika språk)? 
 
Hur nöjd är du med ditt arbete? Har du tid, möjligheter, råd till att göra det du vill och 
önskar genomföra? 
 
Hur ser ditt drömbibliotek ut? 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


