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Abstract: The aim of this study was to examine how children in ages 3 to 4 

use the public library with the research questions: What does 
children’s, in ages between 3 and 4, information behavior look like 
when they visit a public library in leisure time with a parent? What 
is the nature of interaction between child and parent, child and the 
staff of the library, and between child and other visitors? What is 
the function of the cultural tools in relation to the children’s 
information behavior? The theoretical frame of reference consisted 
of Lev Vygotsky’s “the zone of proximal development” and Roger 
Säljö’s theory about using cultural tools. To answer the questions I 
have observed 4 children together with their mothers and siblings 
at a public library. 

 
From the result of the observations I found that every child had 
their own information behavior. Two of the children only used one 
kind of cultural tool – books. The two others used different kinds 
of cultural tools. They used the computer, the drawing table, read 
comics and books. They were on different levels in using those 
cultural tools, depending on earlier experience at the library. The 
ones who influenced the children’s information behavior most, 
were the mothers. The children did use the library like their 
parents did. All the children got some kind of help in their zone of 
proximal development from their mothers.  
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1 Inledning 
 
Vad gör egentligen barn på biblioteket? Inom forskningen ligger en stor del av fokus på hur 
äldre barn, barn i skolålder, till exempel utför informationssökningar och då ofta med skola 
och studieuppgifter som barnens kontext. Då det gäller yngre barn fokuseras forskningen 
främst till exempelvis förskollärares och bibliotekariers samarbete kring förskolebarn för att 
stödja deras språkutveckling med hjälp av bilderböcker. Kanske beror detta på att det kan vara 
lättare att studera barn i en strukturerad tillvaro, som skolan i relativt hög grad är. Då kan man 
jämföra flera barns olika sätt att lösa likadana uppgifter. När det gäller att studera barn som 
användargrupp utanför skolverksamheten är det en mycket heterogen grupp och det är svårt 
att nå denna ”spretiga” skara. En härlig utmaning väntar. 
 
 

1.1 Bakgrund till ämnesval 
 
Anledningen till att jag väljer att behandla 3-4-åriga barns informationsbeteende på 
barnavdelningen vid ett specifikt folkbibliotek grundar sig främst i mitt intresse för barn. 
Under en föreläsning med Kerstin Rydsjö, universitetsadjunkt på institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, får jag höra att väldigt få magisteruppsatser, 
med små barn som informanter, har gjorts.1 Detta får mig att börja fundera över möjliga 
intressanta infallsvinklar. Valet av ålder på mina informanter är medvetet gjort. Det beror dels 
på min personliga livssituation. De barn som jag omges av personligen är i nuläget cirka 3 år 
samt 6 år, vilket gör mig extra nyfiken på hur just barn i förskoleålder löser olika situationer. 
Till en början är tanken att studera de äldre förskolebarnen, 4-6-åringar. Detta eftersom jag 
inledningsvis har förutfattade meningar om hur långt man kommit som 3-åring i sin 
språkutveckling. Planerna ändras allteftersom. 
 
Vid kontakt med ett bibliotek, som ordnar sagostund varje vecka under våren 2006, visar det 
sig att deras sagostund vänder sig främst till 3-5-åringar. Detta får mig att tänka om och jag 
väljer att inrikta mig på lite yngre barn. Dock får dessa inte vara alltför små eftersom det 
krävs mer erfarenhet av barn och deras agerande för att kunna göra en vetenskaplig tolkning 
av deras beteenden. Till de alltför små barnen hör, enligt mig, 1-2-åringar eftersom de inte 
helt säkert har ett språk som jag som observatör garanterat förstår. Jag stannar vid barn i 
åldersspannet 3-4 år, då det är barn i denna ålder som befinner sig på barnavdelningen vid 
mina besök. Intresset för barn i denna ålder kommer dels av att de som biblioteksbesökare 
ofta konsumerar böcker och andra skrivna material, men som de till skillnad mot barn i 
skolåldern ofta behöver hjälp av någon läskunnig för att kunna ta till sig till. Dessutom kan de 
för det mesta uttrycka sig i tal så att man som lyssnare förstår. Detta gör även att de själva kan 
ta kontakt och prata med exempelvis andra barn eller bibliotekarier. Vanligtvis kan de dock 
inte läsa eller skriva ord eller texter vid denna ålder. På så sätt är det inte helt säkert att barn i 
denna ålder kan vägledas av bib liotekens informationsutbud som enbart finns som skrift. I och 
med detta kan det bli svårare för barnen att själva hitta den information de söker. Det blir då 
intressant att se hur barnens informationsbeteenden ser ut i kontakt med folkbibliotekens 
barnavdelningar. Med biblioteket som kontext anser jag det även vara en intressant faktor att 
dessa barn ännu inte påbörjat sin grundskoleutbildning, utan går i förskola, hos dagmamma, 
eller är hemma med förälder eller annan vuxen. Nyfikenheten grundar sig i att jag tror att 
                                                 
1 Rydsjö 2004, föreläsning. 
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barnens syn på information förändras då de börjar i skolan och då får ett utökat antal ålagda 
uppgifter att lösa.  
 
Denna studie väver även in ytterligare en aspekt som jag undrar över. Det är huruvida små 
barn själva får välja det biblioteksmaterial de vill ha, eller om förälder/övrig vuxen eller 
bibliotekarie besitter makten att bestämma över hur barnens informationsbehov ska 
tillgodoses. 
 
 

1.2 Ämnets relevans inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Internationellt sett finns ett fåtal studier som berör detta ämne. Inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap i Sverige tycks det finnas ett mindre antal liknande studier. Trots att 
många har intresse för barns informationssökning och informationsbehov nuförtiden bedrivs, 
utifrån de databaser som jag använt för litteratursökning, ingen forskning inom just 
problemområdet som jag valt att undersöka. Databaserna är LISA, Nordiskt BDI- index, ERIC 
samt Library Literature & Information Science. Forskning som utförs behandlar främst 
elevers informationssökning med skolan som kontext och koncentreras därmed på barn/unga 
som är över sex år. De studier som genomförts med barn under sex år handlar främst om 
förskolebarns användning av bilderböcker alternativt besök på sagostunder eller med 
utgångspunkt i förskolans och folk-/skolbibliotekets samarbete kring litteratur för att främja 
barnens språkutveckling. I dessa fall studeras barnen ofta tillsammans med andra förskolebarn 
och/eller bibliotekarier/pedagoger. 
 
Det lilla antalet studier som gjorts med fokus på barn i förskoleålder visar att just små barn 
som användargrupp hamnar lite i skymundan inom forskning i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Dessutom besöker barnen alltid biblioteket tillsammans med någon 
vuxen och är därmed beroende av att den vuxne är lyhörd och insatt i vad biblioteket har att 
erbjuda små barn. Även faktorn att de ännu inte börjat skolan och att de därför inte söker 
material för skoluppgifter samt ofta inte själva kan läsa, gör att deras informationsbehov och 
informationsbeteenden inte blir lika synliga som hos äldre barn. Därför anser jag det vara 
extra viktigt att framhålla denna användargrupp. Alla människor har någon form av 
informationsbehov – även de som inte får gå till biblioteket ensamma eller kan läsa själva. 
Utifrån detta behöver exempelvis bibliotekarier känna till hur små barn använder 
barnavdelningen för att kunna anpassa hur stödet till små barn bör se ut då de besöker 
biblioteket. Eller om så är fallet att barnen lär sig använda biblioteket av sina föräldrar, veta 
hur bibliotekets personal ska ge stöd till föräldrar som besöker biblioteket med sina små barn. 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn, som regelbundet besöker biblioteket, 
interagerar med den del av folkbiblioteket som betraktas som barnavdelning. Till 
interaktionen räknas i det här fallet både mötet mellan barnen och de kulturella redskapen 
samt mellan barnen och de övriga människor som befinner sig på barnavdelningen samtidigt. 
För att nå syftet med studien arbetar jag utifrån tre frågeställningar. 
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Frågeställningarna för studien lyder som följer: 
 
v Hur ser informationsbeteendet ut hos barn i 3-4-årsåldern då de på fritiden besöker 

folkbibliotekets barnavdelning med en förälder? 
 

Ø Hur ser samspelet ut mellan barn och förälder, barn och barnavdelningens 
personal, samt barn och övriga biblioteksbesökare?  

 
Ø Vilken funktion har de kulturella redskapen på biblioteket i barnens 

informationsbeteende? 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
I min studie väljer jag att göra vissa avgränsningar för att möjliggöra arbetet. Jag väljer att 
observera barn vid endast ett folkbibliotek. Åldern på barnen som studeras begränsas till 3-4-
åringar, kronologiskt sett. Folkbiblioteket väljs ut utifrån kravet att det har en barnavdelning 
som är lagom stor för genomförande av observationer. Att den är lagom stor innebär att den 
ska erbjuda ett flertal aktiviteter och möjligheter till hemlån för barn (se kapitel 2.3). 
Barnavdelningen ska också vara relativt öppen då det gäller hyllplacering och övrig 
möblering. Valet av folkbibliotek begränsas även av faktorer som tid och pengar. På grund av 
detta har jag bara kunnat besöka ett tiotal olika bibliotek för att på så sätt finna ett som är 
lämpligt för studien. Sedan har det som synts fungera bäst ihop med mina önskemål valts som 
utgångspunkt för observationerna. 
 
 

1.5 Definitioner 
 
Nedan klargör jag vad jag fortsättningsvis menar då jag använder dessa valda begrepp: 
 
Barns perspektiv – Med barns perspektiv menar jag att jag använder barn som informanter i 
studien. Den enda tolkning som görs mellan oss är den som jag gör som observatör. 
 
Bibliotek – Begreppet bibliotek används i uppsatsen med samma innebörd som folkbibliotek. 
 
Information – Då det gäller begreppet information anammar jag Lars Höglunds och Olle 
Perssons definition av information som innebär att allt i människans omgivning är potentiell 
information. 2 Vad som är information avgörs av personen som utsätts för den. 3 
 
Informationsbeteende  – Utifrån definitionen av information, att allt är potentiell 
information, menar jag med begreppet informationsbeteende i denna uppsats; det beteende 
som barnen har på biblioteket. Thomas D. Wilson definierar informationsbeteende som allt 
mänskligt beteende som relaterar till informationskällor och informationskanaler. Detta 
inbegriper, enligt honom, både aktiv och passiv informationssökning samt 

                                                 
2 Höglund & Persson 1985, s. 42-43. 
3 Reitz 2004, se: information. 
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informationsanvändning. 4 Det innebär att det i praktiken till exempel kan vara att barnet går 
runt och letar efter en bok, sitter och pratar med mamman medan de läser eller står framför 
datorn och tittar på vad som händer på bildskärmen. 
 
Kulturella redskap – Då det gäller kulturella redskap inriktar jag betydelsen mot fysiska 
redskap och då främst de som finns i biblioteksmiljön på barnavdelningen. Exempel på dessa 
är böcker, dator, pennor och papper. 
 
 

1.6 Disposition 
 
Dispositionen för uppsatsen är den följande: 
 
I kapitel 1 presenteras inledning, bakgrund till ämnesval, ämnets relevans inom biblioteks- 
och informationsvetenskap, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt definitioner av 
olika begrepp som används i uppsatsen. Exempel på dessa är bibliotek, information och 
informationsbeteende. 
 
I kapitel 2 beskrivs den valda metoden för uppsatsen – observation av barn på ett specifikt 
folkbiblioteks barnavdelning, vilken problematik som uppstår i användandet av den, samt 
etiska aspekter då det gäller att observera små barn. Etikavsnittet får här en relativt stor plats. 
Avsnittet visar på etiska frågor som uppstått både vad gäller metod samt den speciella 
situationen med att använda små barn som informanter. 
 
I första delen av kapitel 3 ges en bakgrund till Lev Semenovich Vygotsky samt beskrivs 
dennes utvecklingsteori med fokus på begreppet ”utvecklingszon” vilken används som grund 
för analysen tillsammans med Roger Säljös teorier om kulturella redskap i ett sociokulturellt 
perspektiv. Säljös teorier gällande kulturella redskap behandlas i kapitlets andra del. 
 
Kapitel 4 presenterar den forskning som bedrivs inom det aktuella ämnet samt övrig litteratur 
som anknyter till ämnet. Exempel på studier är Lynne McKechnies Opening the 
”preschoolers’ door to learning”: an ethnographic study of the use of public libraries by 
preschool girls och magisteruppsatsen Kolla vad jag hittade: Förskolebarns 
bilderbokssökning med samspel i fokus av Anna Carin Elf och Nancy Petrén. I detta kapitel 
presenteras även en historik över det svenska barnbiblioteket.       
 
Kapitel 5 tar upp studiens resultat samt analys. Detta innebär en beskrivning av det, för 
studien, valda folkbibliotekets barnavdelning samt en beskrivning av de observerade barnens 
informationsbeteende då de besöker samma barnavdelning och även av interaktionen mellan 
barnen och övriga personer som vistas på avdelningen. I kapitlets sista del presenteras 
analysen, utifrån Vygotskys teori om utvecklingszonen samt Säljös teori om kulturella 
redskap.  
 
I kapitel 6 förs slutdiskussion samt redogör jag för de slutsatser som analysen av studiens 
resultat visar. Kapitlet delas upp i tre delar. Den första delen behandlar, med dess båda 
underrubriker, de tre frågeställningar som används i studien. Den andra delen i kapitlet utgörs 

                                                 
4 Wilson 2000, s. 49. 
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av konsekvenser av teori och metod, medan den sista delen koncentreras till förslag till vidare 
forskning. 
 
I kapitel 7 kan man läsa en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för den metod jag väljer att arbeta med och vad detta innebär i 
praktiken för studiens upplägg. Valet av metod för studien grundar sig delvis i vilket 
perspektiv jag väljer att ta min utgångspunkt i. Eftersom jag vill ta reda på hur barn i 3-4-
årsåldern använder ett folkbiblioteks barnavdelning, genom att använda dem själva som 
informanter, krävs en metod som fungerar tillsammans med denna speciella användargrupp. 
 
 

2.1 Vald metod – observation och samtal 
 
Eftersom jag i min studie är mest intresserad av att undersöka hur barn agerar i folkbiblioteket 
och inte av hur många barn som gör si eller så, väljer jag att utforska problemställningen med 
hjälp av kvalitativa forskningsmetoder. Detta utifrån att man i kvalitativa metoder har för 
avsikt att studera egenskaper hos fenomen. 5 Det finns flera olika metoder att välja mellan 
inom kvalitativ forskning. Man kan välja att använda en metod eller kombinera flera. Genom 
att kombinera två eller flera metoder ges förhoppningsvis möjligheten till att samla in ett 
rikare material och därmed en bättre grund för den senare analysen. 6 Utifrån studiens 
frågeställningar anser jag det vara lämpligt att använda mig av observation samt vid behov 
intervjuer för att få de svar jag söker. Som Karin Widerberg uttrycker det: ”Om man vill 
belysa ett fenomen genom att studera det ’in real life’ eller ’in action’, så väljer man 
observationer som metod. Vill man däremot få fram människors förståelse av fenomenet, 
väljer man intervjuformen.”7 Jag önskar främst titta på barnens agerande i biblioteket, men 
även korta intervjuer i form av samtal med föräldrar och bibliotekarie blir aktuella för att 
belysa fenomen som annars undgår mig, till exempel barnens biblioteksvana och information 
om bibliotekets barnverksamhet. Observationer kan genomföras på olika sätt och med olika 
hjälpmedel. Som ensam observatör vore det ultimata hjälpmedlet att använda en videokamera 
för att filma barnen under deras besök. På så sätt kan jag sedan gå tillbaka till uppgifterna och 
studera barnen närmre i lugn och ro. Tyvärr är detta inte genomförbart i samband med min 
studie. Biblioteket är en allmän plats dit alla är välkomna. Jag kan därför inte försäkra att 
övriga besökare som ej vill delta i studien inte kommer med på inspelningen. En möjlighet är 
att sätta upp informationslappar om att inspelning pågår vid dessa tillfällen. Men detta kan då 
göra att vissa väljer att undvika barnavdelningen helt, vilket definitivt inte är mitt syfte. 
Dessutom blir de studerade barnen antagligen mer uppmärksammade av andra besökare, 
vilket kan riskera barnens anonymitet. Av samma skäl väljer jag bort ljudbandspelare som 
hjälpmedel, eftersom bandspelaren då skulle behöva bäras av barnen. En utplacerad 
bandspelare spelar bara in en bråkdel av barnens tal eftersom avdelningen är alltför stor.  
 
I studien utgår jag ifrån barns perspektiv genom att använda barnen själva som informanter. 
Enligt Gunilla Halldén menas med barns perspektiv att ”… barnen själva har lämnat sitt 
bidrag.”8 I min ansats försöker jag genom att observera barn fånga upp deras beteende. Jag 
inser dock att detta inte är en objektiv och faktisk bild av deras beteenden. Barnen kan inte 
själva fullt ut styra och avgöra vilka ögonblick som dokumenteras. Viss skillnad är det om jag 
istället hade valt att intervjua barnen angående hur de själva ser på sitt informationsbeteende. 

                                                 
5 Widerberg 2002, s. 15. 
6 Repstad 1993, s. 19. 
7 Widerberg 2002, s. 17. 
8 Halldén 2003, s. 14. 
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Då har barnen större möjlighet att välja vad de vill berätta eller inte vill berätta om olika 
saker, och på så sätt ge mig chansen att närma mig barns perspektiv. Eva Johansson 
problematiserar forskarens roll gentemot barn som informanter och konstaterar att 
möjligheterna att fullt förstå barns perspektiv och deras avsikter är begränsade. Johansson 
menar därför att kunskapen som erhålls i och med det blir komplex och ofullständig.9 Detta 
kan ses som att man som forskare kan få fram bristfällig information i studier där barn 
studeras. Barn är givetvis en speciell informantgrupp ur detta perspektiv. Den valda 
användargruppen i denna studie är dock i sådan ålder att de troligtvis själva kan uttrycka sig 
med tal, vilket minskar risken för missförstånd. Men klart är att informantens beteende aldrig 
kan studeras helt objektivt. Rollen som observatör/forskare innebär alltid att en tolkning görs 
av vad som faktiskt är. 
 
 

2.2 Förstudie 
 
I mitt liv har jag tidigare aldrig arbetat med små barn, vilket skulle underlätta arbetet med 
observationerna. För att få lite erfarenhet av små barn i biblioteksmiljö och för att få inblick i 
vad som kan tänkas vara intressant att studera närmre, besöker jag ett folkbibliotek vid några 
tillfällen som förstudie. Vid ett par tillfällen går jag runt och tittar på miljön och hur den kan 
tänkas uppfattas för barn i 3-4-årsåldern. Vid två senare tillfällen har jag bestämt möte med 
två bekanta som då har med sig varsina barn. Besöken är inplanerade utifrån när det finns 
möjlighet för både mina bekanta, deras barn och för mig samtidigt, och är därför inte några 
vanliga biblioteksbesök i bemärkelsen att de har egna ärenden dit. Eftersom besöken av denna 
anledning blir onaturliga för barnen, i och med att de besöker det på mina premisser, kan 
dessa besök inte riktigt jämföras med de senare ordinarie observationstillfällena som 
inkluderar andra barn på ett annat bibliotek. Men de var trots detta till hjälp för mig vid 
planering av de ordinarie observationerna, som hur jag bäst dokumenterar deras 
informationsbeteende med hjälp av karta och observationsschema. Fördelen med att välja att 
studera barn vid naturliga besök, var också en av de saker som framkom under förstudiens 
observationer. Förstudien visade vad barn kan göra då de besöker biblioteket, inte samma sak 
som vad de faktiskt gör där då de känner biblioteket och går dit för att föräldern/barnet vill gå 
dit. Denna medvetenhet fick mig att välja att inrikta mig på naturliga besök. Av samma 
anledning inriktar jag mig på barn som har tidigare biblioteksvana från det aktuella 
biblioteket. Under förstudien märker jag att jag inte får något rikt material, när barnen själva 
inte ens vet hur barnavdelningen ser ut före besöket och än mindre vad man kan göra där. 
 
 

2.3 Urval och information 
 
De ordinarie observationerna genomförs vid ett svenskt folkbiblioteks barnavdelning. 
Folkbiblioteket väljs ut utifrån vissa kriterier. Enligt uppsatsens avgränsningar ska 
barnavdelningen vara tillräckligt stor, så att den inrymmer möjlighet till flera olika aktiviteter 
för barnen som kommer som besökare. Där ska förutom böcker finnas olika sorters medier för 
hemlån, en dator för att spela spel samt sällskapsspel och pussel. Trots mängden av aktiviteter 
får avdelningen dock inte vara för stor. Som observatör ska jag kunna placera mig på ett fåtal 
observationspunkter och då ha möjlighet att överblicka hela barnavdelningen, för att slippa 

                                                 
9 Johansson 2003, s. 44. 
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följa efter barnet och därmed störa hans/hennes besök. Av denna anledning väljs flera 
bibliotek bort. De flesta mellanstora bibliotek, som jag besöker i samband med studien, 
erbjuder olika medier, dator och sällskapsspel. Men möjligheten till att följa barnet från ett 
fåtal observationspunkter finns inte. På ett av biblioteken är till exempel bilderböckerna 
placerade på ena sidan av barnavdelningen och datorn på den andra. Däremellan är hyllor 
placerade, vilket gör att sikten skyms. 
 
Genom att observera barnen bildar jag mig en uppfattning om hur de faktiskt går till väga när 
de befinner sig i biblioteket. Eftersom tiden är knapp för uppsatsens genomförande inser jag 
att jag inte kan observera under en lång period. Av denna anledning förstår jag att jag inte kan 
besöka barnavdelningen för att slumpmässigt studera 3-4-åringar, som förhoppningsvis 
besöker biblioteket. Risken är alltför stor att jag då kan bli utan material. Därför väljer jag 
istället att kontakta bibliotekets barnbibliotekarie. Genom att besöka biblioteket och prata med 
dess barnbibliotekarie får jag möjlighet att presentera min studie. Därigenom får jag tillåtelse 
att utföra observationerna vid just deras bibliotek. Dessutom tipsas jag om deras sagostund 
som hålls en gång i veckan. Sagostunden på det aktuella biblioteket riktar sig till barn i 3-5-
årsåldern, vilket ger mig direkt chans att komma i kontakt med ett antal barn i rätt ålder för 
studien. Detta gör även att jag kan observera barnen vid ett för dem naturligt besök. 
Biblioteksbesöket är bestämt sedan innan och genomförs i grunden utifrån deras och 
föräldrarnas önskan. Kontakten med barn från sagostundsgruppen gör att ytterligare ett 
önskemål från min sida infrias. Nämligen att barnen ska ha viss biblioteksvana. I studien 
kräver jag inte att barnen ska ha besökt biblioteket ett visst antal gånger eller att de besöker 
det med en specifik regelbundenhet. Dock inser jag att detta underlättar för studien. Då barnen 
har tidigare erfarenhet av biblioteket är de medvetna om flera av aktiviteterna som finns där, 
vilka medier som finns, samt var de olika sakerna är placerade på barnavdelningen. Detta gör 
att jag får möjlighet att verkligen se hur barnavdelningen används av barnen.  
 
Inför den första sagostunden förbereder jag ett tiotal informationsblad (Se bilaga 1) som jag 
sedan delar ut till föräldrarna som följer med barnen till sagostunden. Varje förälder blir 
tillfrågad om jag har deras tillåtelse att studera deras barn under sagostunden samt efter 
sagostunden, ifall de stannar på barnavdelningen en stund. Samtliga föräldrar samtycker till 
detta. Ett av barnen som studeras deltar inte i sagostunden. I hans fall blir modern istället 
tillfrågad då de kommer till barnavdelningen strax efter ena sagostundstillfället. Med att 
informeras menas här att barnens målsmän får en skriftlig beskrivning av vem jag är och 
vilket mitt syfte med studien är – det tidigare konstruerade informationsbladet, samt att 
barnen tillfrågas före observationerna om jag får följa dem vid deras biblioteksbesök, se vad 
de gör där och eventuellt ställa några frågor till dem. För att delta i studien krävs att minst en 
av barnens målsmän samtycker till studien. Barnen studeras enbart om en av deras föräldrar 
samtidigt är närvarande vid besöket. Observationerna går till på så sätt att de vuxna som följer 
barnen till biblioteket bestämmer en lämplig tid då vi träffas på det valda biblioteket. Av 
naturliga skäl sker därmed observationerna i anslutning till sagostunden. I samband med 
tillfällena för observation väljer jag att vid samtliga tillfällen även delta som observatör vid 
sagostunden på biblioteket. Detta för att lära känna barnens utseende för att lättare kunna 
skilja dem åt vid observationstillfällena, men även för att barnen delvis ska lära känna mig. 
Genom att jag vid flera tillfällen är med vid sagostunden och sitter och för anteckningar, blir 
det inte lika konstigt när jag sedan befinner mig på barnavdelningen med anteckningsblocket i 
min hand. 
 
Eftersom jag väljer att bedriva arbetet med studien ensam, är jag begränsad i hur mycket 
information jag samtidigt kan ta till mig. Dessutom kan det av naturliga skäl, som att barnet 
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viskar eller befinner sig längre bort från mig, komma att bli svårt att höra och/eller se allt som 
sägs/utförs. Av denna anledning anser jag att intervjuer kompletterar undersökningen vid 
sådana tillfällen. Vid observationstillfällena utförs, om det behövs, korta intervjuer med de 
personer som samspelar med de observerade barnen. Dessa bidrar med en helhetsbild av 
barnens tillvägagångssätt som annars riskerar att inte bli synlig. Detta i avsikt att få ett mer 
tillförlitligt material för vidare analys. 
 
Genom att observera barnen i biblioteket samt eventuellt samtala med de personer som 
samspelar med barnen får jag relevanta resultat för mina frågeställningar, som jag sedan kan 
analysera. Observationerna ger mig information om hur barnen går till väga när de kommer 
till barnavdelningen. Vad de gör där och hur. De visar om de hittar sina dokument själva, med 
bibliotekariens eller med annan persons hjälp. Med intervjuerna som komplettering till 
observationerna kan jag även få information om vad och hur barnen frågar och om de frågar. 
Jag får även svar på vilken funktion de samspelande fyller i barnens informationsbeteende. 
 
 

2.4 Observationsredskap 
 
Jag tror inte att barnen, i 3-4-årsåldern, som observeras påverkas i samma grad av 
forskningseffekt som de vuxna. För barnen blir jag bara ytterligare en vuxen som finns på 
biblioteket, i synnerhet som jag besöker samma sagostund vid flera tillfällen. För säkerhets 
skull registrerar jag dock enbart datan genom att anteckna i ett block. Om jag använder 
bandspelare eller videobandspelare riskerar jag att dra till mig den uppmärksamhet som 
barnen annars skulle fokusera på böcker, filmer, spel, andra biblioteksbesökare, med mera. 
Eftersom jag väljer att dokumentera observationerna genom att enbart föra anteckningar krävs 
någon form av hjälpmedel för att direkt kunna strukturera informationen som ges vid 
studietillfällena. Jag väljer då att arbeta med ett observationsschema (Se bilaga 3) samt en 
skiss över barnavdelningens lokal (Se bilaga 2). För att anonymisera biblioteket anger jag på 
skissen endast de detaljer som direkt berör studien. Inspiration till schemat hämtas från Lynne 
McKechnies studie 10 samt från idéer som uppkommer vid min förstudie. I schemat kryssar jag 
i vilka aktiviteter barnen deltar i alternativt stryker dem som de inte är aktiva i. På kartan förs 
barnens rörelse in till exempel hur de går omkring på barnavdelningen, vilka hyllor de stannar 
vid eller om de sätter sig vid ritbordet. Även samtalen mellan barn och övriga antecknas 
tillsammans med kartan. 
 
 

2.5 Etiska aspekter 
 
Jag är väl medveten om att jag väljer att ha en utsatt samhällsgrupp till informanter för denna 
studie. Anledningen till deras utsatthet i studien beror främst på att de inte själva har rätt att 
fullt ut bestämma över sina liv. Om föräldern samtycker till deltagande i en studie lik denna, 
kan barnet i princip tvingas att delta mot sin vilja. Jag vill dock poängtera att det 
förhoppningsvis inte skett så i fallet med denna studie. Inget av barnen protesterade mot att 
medverka i studien i kontakt med mig. Många frågor och funderingar väcks i och med valet 
av informantgrupp. Mycket behöver tänkas över ytterligare några gånger innan 
observationerna genomförs för att på så sätt minimera risken att utsätta barnen för oetiska 

                                                 
10 McKechnie 1996, s.270-277. 
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förhållanden. Etiska aspekter som: Hur skyddar jag barnens integritet? Vad innebär det att ta 
barnens perspektiv och vad får min tolkning av dessa för konsekvenser?  Vid sådana här 
frågor blir makt en central fråga. Detta eftersom barn i sig är en i samhället underlägsen 
grupp, vilket gör att vi redan från början i studien har en skev maktbalans.11 För att försöka få 
till en balans mellan oss har jag flera gånger tänkt över frågorna ovan. Den första frågan löser 
jag genom att enbart handhålla den information som krävs för studien. Samtliga barn 
behandlas anonymt. Jag känner till barnens förnamn, ålder, vad de gör på biblioteket, 
vem/vilka som följer med dem – vissa till förnamn, men de flesta enbart som mammor och 
äldre eller yngre syskon. I och med detta är barnen delvis anonyma även för mig som 
forskare. På så sätt blir de i texten inte utlämnade eller igenkända. Deras riktiga namn ersätts 
med fiktiva namn. I och med att föräldrar till fler barn än de observerade inledningsvis 
informeras, tillfrågas och ställer upp med sitt deltagande bör inte heller biblioteksassistenten 
som håller i sagostunden kunna peka ut vilka barnen är som deltar i studien. 
 
Att ta barns perspektiv innebär för mig i studien att titta på hur barnen faktiskt använder 
barnavdelningen. Det ska inte finnas någon extra tolkning, förutom min egen, mellan mig och 
informanterna. Intresset ligger alltså inte i att ta reda på hur barnen enligt föräldrar eller 
bibliotekarier använder de kulturella redskapen på biblioteket. Viss information krävs dock av 
barnens föräldrar i och med att 3-4-åriga barn ofta har svårt för tidsbegrepp så som ålder i år 
och månader, samt med vilken frekvens de besöker biblioteket. För ett barn kan det vara svårt 
att ha begrepp om detta är till exempel en gång i veckan, varannan vecka eller var tredje 
vecka. 
 
Av etiska skäl kontaktar jag biblioteket, för att av personalen där få mitt projekt godkänt. 
Detta eftersom jag inte har som syfte att agera dold observatör, utan anser att människorna 
som observeras har rätt att känna till detta och då även bibliotekarierna i detta fall. Jag väljer 
detta arbetssätt trots risken för forskningseffekt. Bibliotekarierna känner till projektet under 
observationsperioden, men förhoppningsvis påverkar detta inte deras arbetssätt i alltför stor 
utsträckning, i och med att de är medvetna om att det i första hand inte är de som blir 
observerade. 
 
 

2.6 Analys 
Analysen av resultaten från observationerna och samtalen inleds redan under 
observationstillfällena. Frågor utvecklas liksom idéer om barnens informationsbeteende. 
Dessa analyseras i vissa fall vidare redan när jag får möjlighet att observera nästa barn och på 
så sätt kan jämföra deras beteenden och deras interaktion med de kulturella redskapen och de 
andra människorna på avdelningen, med varandra. Tankarna antecknas i dessa fall vid sidan 
av observations- och samtalsanteckningarna. Slutanalysen genomförs med allt material 
framför mig – observationsscheman, anteckningar samt kartan över barnavdelningen med 
barnens rörelsemönster inritat. Frågeställningarna möter materialet som ska ge svar på dem. I 
bakhuvudet har jag då de båda teorierna som behandlar Vygotskys uvecklingszon och Säljös 
kulturella redskap och då speciellt hans spiralfigur över approprieringen av kulturella redskap. 
Båda teorierna utgår från ett sociokulturellt perspektiv och beskrivs i nästa kapitel. I analysen 
dras även kopplingar till de tidigare studier som gjorts, vilka redogörs för i kapitel 4.  
 
 

                                                 
11 Johansson 2003, s. 46. 
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3 Teori 
 
Som bakgrund för att kunna analysera och reflektera över de observationer som i denna studie 
genomförs, utifrån de aktuella frågeställningarna, används två olika teorier. Båda teorierna 
återfinns och används ofta inom pedagogikens ämnesområde/forskningsfä lt. I följande avsnitt 
ges en kort beskrivning av Lev Semenovich Vygotskys sociokulturella utvecklingsteori med 
fokus på människans utvecklingszon samt Roger Säljös teorier om användandet av kulturella 
redskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
 
 

3.1 Lev Vygotsky – Ett sociokulturellt perspektiv 
 
Lev Semenovich Vygotsky föddes i Ryssland (dåvarande Sovjetunionen) år 1896 och levde 
fram till 1934.12 Trots sin relativt korta levnadstid hann han som psykolog under 1920- och 
1930-talet utveckla delar av det som vi idag kallar det sociokulturella perspektivet.13 Olika 
forskare, till exempel K. Buhler, S.A. Shapiro och E. D. Gerke, hade vid den här tiden börjat 
studera djurs beteende, och då i synnerhet apors beteende. Resultaten från studierna jämfördes 
med hur barns beteende var, och forskarna kom fram till olika slutsatser. Buhler hävdade till 
exempel att användandet av redskap hos barn utvecklades oavsett barnens språkliga 
utveckling på samma sätt som hos schimpanserna. Detta stred mot Vygotskys 
forskningsresultat. Han menade istället att språk och redskapsanvändning är tätt 
sammanhängande i barns utveckling.14 Detta sammanfattar han som: ”the most significant 
moment in the course of intellectual development, which gives birth to the purely human 
forms of practical and abstract intelligence, occurs when speech and practical activity, two 
previously completely independent lines of development, converge.”15 Han menar vidare att 
barn, då de löser någon form av praktiskt problem, använder sig av språket som hjälpmedel. 
Detta kommer helt naturligt och är nödvändigt för dem. Detta sker även om de, då de ska lösa 
en uppgift, är ensamma i rummet, och därmed inte interagerar med någon annan person. 
Istället för de en diskussion med sig själva om möjliga lösningar. Språket blir, på samma sätt 
som händerna, en del av problemlösningen. Ju svårare problemet är att reda ut, desto större 
behov har de att samtidigt prata under tiden. Vygotskys experiment med barn har till och med 
visat att barnen ibland inte kan lösa mycket svåra uppgifter överhuvudtaget om de inte 
samtidigt får använda sig av sitt språk.16 
 
Vygotskys sociokulturella teorier har sedan dess utvecklats och är i vår tid av stort intresse 
inom olika forskningsfält. Teorierna återfinns inom det sociokulturella perspektivet, vilket tar 
sin utgångspunkt i människors samspel med varandra och med tingen som finns i vår värld. 
Utifrån detta perspektiv anses människor lära av varandra hur världen ska tolkas och 
människorna formas på så sätt av den kultur de lever i. Den erfarna generationen av 
människor stöder den oerfarna, till exempel barnen, och leder dem in i och ger dem kunskap 
om samhället. Detta som de lär sig att behärska, kommer de i sin tur att lära kommande 
generationer.17 Ett sätt att, enligt Säljö, förklara detta är med Vygotskys begrepp kallat 

                                                 
12 Vygotsky 1978, s. 15. 
13 Säljö 2000, s. 48. 
14 Vygotsky 1978, s. 20-22. 
15 Vygotsky 1978, s. 24. 
16 Vygotsky 1978, s. 25-26. 
17 Säljö 2000, s. 66. 
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mediering. Omvärlden medieras för barnet som håller på och lär sig sin omgivning. Genom 
samtal och samspel med andra människor styrs barnen in på specifika sätt att se världen 
utifrån kulturen som de lever i. Detta blir sedan deras uppfattning av omvärlden. 
Omgivningen styr på detta sätt över barnen genom uppmuntran och kritik, och visar vad som 
är acceptabelt inom just den kulturen. Detta medför att olika kulturer medierar olika bilder av 
på många sätt samma värld, objektivt sett.18 
 
För att underlätta sin existens har människan under alla år hon funnits utvecklat olika former 
av kulturella redskap. Till en början rörde det sig mest om praktiska redskap, som en vass sten 
för att kunna skära till andra saker. Under tidens gång har dessa utvecklats och ändrats till att 
bli de redskap som vi har runt omkring oss idag, såsom datorer, hushållsmaskiner och olika 
fordon. 19 Även dessa är av sådan natur att de medierar omvärlden för oss, idag är det alltså 
inte bara andra människor som medverkar i att mediera den värld vi lever i. Detta eftersom 
många kulturella redskap är sådana att mänskliga tankar och idéer finns inbyggda i dem. Ett 
barn som arbetar med ett ordbehandlingsprogram i en dator möter regler över hur en text till 
viss del ska skrivas grammatiskt sett – regler som människor tidigare har utformat och sedan 
infört i datorn. 20 
 
I samspelet med kulturella redskap, i utvecklingen att appropriera dem, menar Vygotsky att 
det kan utföras på olika sätt.21 Enligt Säljös tolkning av Vygotsky menas då att ett barn som 
får ett redskap, till exempel en miniräknare, i sin hand till viss del kan lära sig hur man kan 
använda denna för att exempelvis addera eller subtrahera tal under en matematiklektion. Om 
barnet samtidigt har stöd av en vuxen eller någon som redan till fullo approprierat redskapet, 
kanske barnet dessutom kan lära sig förstå och använda miniräknarens övriga funktioner 
såsom att lösa ekvationer och olika beräkningar inte bara inom ämnet matematik utan också 
under lektioner i fysik, kemi eller i vardagliga händelser – i så kallade olika sociala praktiker. 
Med social praktik innebär att människor ingår i olika sammanhang vid olika tillfällen. De 
sociala praktikerna rymmer olika perspektiv. Man tänker och handlar utifrån vissa värden och 
utifrån en viss syn på omvärlden. Människor deltar i många olika praktiker, de rör sig emellan 
dessa. De rör sig kanske från familjen i villan på landsbygden, till jobbet på sjukhuset, till 
träningen på stadens gym, och kanske tillbaka till familjen igen. De sociala praktikerna har 
olika kulturer vilket medför att de ibland utnyttjar likadana kulturella redskap på olika sätt 
eftersom man har olika syn på dess användning. 22 
 
I samband med människors möjlighet att använda sig av redskap utvecklar Vygotsky 
resonemanget med att en oerfaren person kan komma längre i sin utveckling om denne har 
stöd av en mer erfaren människa och förklarar detta med begreppet utvecklingszon. Med 
utvecklingszon, eller zone of proximal development som det på engelska benämns, menas, 
enligt Vygotsky, det bildliga rum mellan vad en person kan prestera ensam utan stöd och vad 
densamme kan åstadkomma tillsammans med en person som redan behärskar det och som 
stöttar den andre i sin läroprocess.23 Vygotsky definierar utvecklingszonen som: ”It is the 
distance between the actual developmental level as determined by independent problem 
solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

                                                 
18 Säljö 2000, s. 66. 
19 Säljö 2000, s. 20. 
20 Säljö 2000, s. 81. 
21 Vygotsky 1978, s.  
22 Säljö 2005, 226. 
23 Vygotsky 1978, s. 87. 
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adult guidance or in collaboration with more capable peers.”24 Detta kan, enligt Säljö, även 
visas med en figur som den som återfinns nedan. 
 
 

 
Figur 1. Säljö 2000, s. 122. 

 
 
Till vänster visas vad till exempel ett barn behärskar då det som nybörjare genomför en 
uppgift vid ett tillfälle. Längst till höger visas den framtida kompetensen, hur barnet genomför 
en liknande uppgift efter att ha tillägnat sig kunskap om hur man går tillväga. Däremellan 
finns utvecklingszonen. Utvecklingszonen visar möjligheten till utveckling om barnet får stöd 
från en person som är mer kompetent, en person som möter barnet där det befinner sig i 
utvecklingen att tillägna sig kunskaper och vägleder det så att barnet kan prestera mer än vad 
det skulle ha kunnat göra ensam utan stöd. Vilket stöd barnet får i sin utvecklingszon påverkar 
hur den framtida kompetensen kommer att se ut. Teorin om utvecklingszonen är i fokus i 
samband med analysen av studiens resultat, där den förekommer som ett teoretiskt redskap, i 
denna uppsats. 
 
 

3.2 Roger Säljö – Kulturella redskap 
 
Roger Säljö arbetar då detta skrivs som professor inom ämnet pedagogisk psykologi vid 
Göteborgs universitets utbildningsvetenskapliga fakultet.25  
 
Säljö utgår i sitt arbete från det sociokulturella perspektiv som Vygotsky var med och 
utvecklade under tidigt 1900-tal. Detta har han sedan till viss del omformat och på så sätt 
utformat egna idéer. Av dessa idéer är det främst en som jag i detta arbete är intresserad av. 
Som teoriunderlag väljer jag att använda Säljös teorier om kulturella redskap. Anledningen till 
att jag väljer att arbeta med denna teori är för att den kommer att tillföra ämnet något nytt, 
barns användning av biblioteket utifrån perspektivet att där finns kulturella redskap som man 
som besökare lär sig behärska alternativt anser att bibliotekarien ska kunna behärska åt en. 
 
I vår vardag samspelar vi dagligen med varandra. Men vi samspelar inte bara människa med 
människa. Enligt Vygotsky samspelar vi återkommande med redskap/verktyg – redskapen 
medierar omvärlden för oss.26 Säljö menar att vi nuförtiden är mer beroende av att kunna 
hantera många olika redskap, både i form av fysiska och intellektuella/symboliska redskap. 
Våra förmågor ryms inte längre i våra kroppar utan bevisas i hur skickligt vi kan använda 
dessa redskap för att i praktiken nå våra mål. I och med betydelsen av de kulturella redskapen 
krävs att miljöer skapas där människor har möjlighet att lära sig bruka både de fysiska och de 
intellektuella redskapen. 27 De kulturella redskapen återfinns överallt inom olika sociala 
praktiker, men så länge människorna som verkar på de olika områdena inte vet hur dessa ska 

                                                 
24 Vygotsky 1978, s. 86. 
25 Göteborgs Universitet. 
26 Säljö 2005, s. 24. 
27 Säljö 2000, s. 248. 
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användas och inte nyttjar dem är redskapen ingenting annat än döda fysiska ting.28 Skillnaden 
i hur Vygotsky förklarade kulturella redskap var att han delade upp dessa i två grupper – 
fysiska och språkliga redskap. Detta kan jämföras med Säljös syn på detta fenomen. Han 
anser det vara bättre att förklara det som att kulturella redskap har både fysiska och 
intellektuella sidor inbyggda i sig som samspelar med varandra.29 Ett exempel kan vara en 
bok. Boken är ett fysiskt redskap samtidigt som det inrymmer språkliga/intellektuella sidor i 
och med texten och/eller bilderna i den. Kulturella redskap behöver inte användas på samma 
sätt i olika miljöer. Enligt Säljö bestäms deras funktioner istället beroende på i vilken social 
praktik som de återfinns i och vilken erfarenhet användaren har av redskapet.30 Ett populärt 
datorspel för barn kan användas på olika sätt. På biblioteket kan det användas som 
underhållning eller läromedel, medan det på ett konkurrerande företag kan användas för att 
skapa idéer för att kunna producera ett nytt och mer populärt spel. 
 
Genom att lära oss behärska de kulturella redskapen i olika miljöer når vi längre och utvecklas 
vidare. Enligt Säljö kan man se på människors utveckling i att använda dessa redskap som en 
”koordinationsprocess mellan människor och redskap”31. Detta anser han att man kan förklara 
genom approprieringsspiralen som återges nedan. 
 
 

 
 

Figur 2. Approprieringsspiral. Säljö 2005, s. 230. 
 
 

                                                 
28 Säljö 2005, s, 231-232. 
29 Säljö 2005, s. 28 samt s. 179. 
30 Säljö 2005, s. 100. 
31 Säljö 2005, s. 229. 
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Figuren visar hur människan först kommer i kontakt med ett kulturellt redskap. I det första 
skedet lär hon då känna redskapets egenskaper genom att se eller höra om det. Hon är vid 
detta stadium i behov av stöd från en annan person som redan behärskar redskapet. Steg två 
innebär att personen lär känna redskapet mer grundligt. Med detta menas att hon lär sig hur 
det kan användas i en speciell praktik. Nu är behovet av stöd från omgivningen inte lika stort. 
Nästa steg medför att personen kan använda redskapet inom en specifik social praktik ganska 
väl. I detta stadium kan hon även förklara för andra hur det kulturella redskapet kan användas. 
I det sista skedet, steg fyra, naturaliseras redskapet. Med detta menas att det ingår som en helt 
naturlig del i hennes vardag. Det sista steget är en förutsättning för oss att kunna leva som vi 
idag gör. Redskapet används självständigt och kan nyttjas på olika sätt beroende på inom 
vilken social praktik det återfinns.32 Approprieringsspiralen ligger som grund vid analysen av 
resultaten från observationerna av barnen. Försök görs då att applicera den på var barnen 
befinner sig i sin utveckling att lära sig använda bibliotekets kulturella redskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Säljö 2005, s. 229-231. 
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4 Litteratur och forskning 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur jag har gjort mina litteratursökningar. Därefter 
ges i den nästföljande delen en bakgrund till dagens biblioteksverksamhet för barn i form av 
en historisk tillbakablick över 1900-talet. Kapitlets tredje del visar på några av de 
styrdokument som ligger till grund för bibliotekets verksamhet riktad mot barn. Det fjärde 
avsnittet innefattar de två studier som jag finner vara mest relevanta för denna studie, i 
avseendet att ha liknande fokus som denna studie. Dessa är “Opening the ”preschoolers’ door 
to learning”: an ethnographic study of the use of public libraries by preschool girls” av 
Lynne McKechnie samt magisteruppsatsen ”Kolla vad jag hittade: Förskolebarns 
bilderbokssökning med samspel i fokus” skriven av Anna Carin Elf och Nancy Petrén. 
Kapitlets sista två delar ger inblick i vilka roller dels föräldrar och dels bibliotekarier kan ta i 
barns informationsbeteende då de besöker biblioteket. 
 
 

4.1 Litteratursökning 
 
Studier som berör hur barn i förskoleåldern nyttjar och vad de tycker om folkbibliotekens 
barnavdelningar då de besöker dem med sina föräldrar är sällsynta. Mina sökningar har tyvärr 
därför inte nått fram till så många dokument som känns relevanta för just denna del i min 
studie. Däremot har jag funnit material om ämnen som berör barns informationsbeteende, så 
som föräldrars och bibliotekariers roll i samband med att små barn besöker biblioteket.  
 
Inledningsvis gjordes tidigt sökningar i bibliotekskataloger som Voyager och Libris för att på 
så sätt se hur ämnesområdet togs upp i litteratur som exempelvis fanns tillgänglig på 
högskolebiblioteket i Borås samt universitetsbiblioteket i Göteborg och även andra högskole- 
och universitetsbibliotek i Sverige. Eftersom relevant material var ovanligt i dessa kataloger 
övergick jag tidigt till att göra litteratursökningar i databaser som LISA, Nordiskt BDI- index, 
ERIC och Library Literature & Information Science. Inte heller där fanns något rikt material 
gällande mitt ämne. I och med att databaserna rymmer internationella källor tycks ämnet 
därmed inte vara ouppmärksammat enbart i Sverige. Efter att observationerna hade 
genomförts fick jag nya uppslag till teman som är relevanta att beröra i samband med min 
studie – så som förälderns respektive bibliotekariens roll vid barnens biblioteksbesök. Detta 
ledde till nya sökningar i de tidigare nämnda databaserna samt bibliotekskatalogerna. En del 
av det material som inledningsvis ansågs vara irrelevant för studien fick nu en given plats i 
uppsatsen. Förutom sökningar i kataloger samt databaser har jag sökt upp litteratur som jag 
funnit i litteraturförteckningar i relevanta dokument, fått flera förslag på litteraturingångar av 
min handledare samt använt mig av tidigare känd litteratur från kurser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
 
Det material som jag ansåg som lämpligt presenteras i de efterföljande avsnitten. Då det gäller 
McKechnie fanns förutom doktorsavhandlingen, som jag väljer att använda, även kortare 
artiklar som berör samma ämne. Dessa ansågs i och med avhandlingens djup vara överflödiga. 
Utöver de valda källorna finns flera studier, artiklar med mera som berör ämnet barns 
biblioteksanvändning, men dessa faller bort av endera det ena endera det andra skälet. Barns 
sätt att använda biblioteket skiftar beroende på i vilket sammanhang de använder det; om det 
är med förskola, skola, vänner, föräldrar eller övriga och då i synnerhet i skolsammanhang. 
Detta visar sig vid jämförelse mellan exempelvis denna studies resultat och Elfs och Petréns 
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resultat. Därför väljer jag aktivt bort de som utgår ifrån barns biblioteksanvändning 
tillsammans med skol-, förskolekamrater samt pedagoger. Trots detta har jag gjort ett 
undantag för magisteruppsatsen Kolla vad jag hittade! av Anna Carin Elf och Nancy Petrén 
eftersom jag ser det som viktigt att kunna jämföra min studie med deras ur synpunkten att 
även deras informanter är små barn i förskoleålder. 
 
Sökorden som jag har använt vid litteratursökningarna är bland annat; barn, förskolebarn, 
föräldrar, bibliotek, folkbibliotek, barnbibliotek, information, informationssökning, 
informationsbeteende och  informationssökningsbeteende. Sökorden har dels använts i svensk 
form och dels i översatt form till engelska. 
 
 

4.2 Folkbibliotekens verksamhet för barn 
 
För att få en inblick i hur dagens biblioteksverksamhet ser ut för små barn är det intressant att 
även titta bakåt på hur folkbiblioteken lagt upp sin verksamhet tidigare. Eftersom jag i det 
kommande avsnittet berör olika styrdokument som riktar sig mot barnverksamhet vilka 
grundar sig på samhällehälliga idéer, väljer jag att i denna del anknyta till detta genom att 
studera dels hur synen på och idéer kring barnverksamhet har utformats samt dels hur 
barnverksamheten sett ut sedan 1910-talet med mest fokus på den senare hälften av 1900-
talet. Detta gör jag genom ett urval av böcker som kretsar kring ämnet. 
 
När Sveriges första barnbibliotek öppnades i Stockholm 1911 och därefter i Göteborg 1912 
och Malmö 1914 var dessa separata bibliotek. Först efter ca 10-20 år inräknades dessa till de 
vanliga stadsbiblioteken. Under de kommande åren utvecklades barnavdelningarna sakta, och 
50 år efter att det första barnbiblioteket öppnades fanns fortfarande inte barnavdelningar på 
alla folkbibliotek. På de bibliotek som hade barnavdelningar levde till viss del den gamla 
synen kvar gällande att barnen inte skulle blandas med de vuxna. Av den anledningen hade 
vissa bibliotek egen ingång för barn i biblioteket. Under 1960-talet förändrades detta till viss 
del. Barnen skulle delta på lika villkor som vuxna innanför bibliotekets väggar. Biblioteken 
fick överlag större biblioteksanslag, vilket även gagnade barnavdelningarna, och ledde till 
inköp av bland annat nya medieformer så som skivor och kassetter. Folkbibliotekens 
verksamhet utvidgades även genom konserter, teater med mera.33 
 
I ”Den nya kulturpolitiken och barnen”, som ingår i Barnbiblioteket – en resurs, ger Gerd 
Hillman sin syn på hur kulturen ser ut för barnen. Under 1970-talet menar hon att kulturen får 
en större roll i det svenska samhället. Man anser då att jämlikhet är lika viktig oberoende av i 
vilket sammanhang man söker den. Ekonomisk, social och kulturell jämlikhet är därmed lika 
betydelsefull.34  Trots denna syn måste man under detta decennium skära ned på vissa delar 
av det som tidigare skapats under 1960-talet. Ekonomin tillåter återigen nästan bara ordinarie 
verksamheter så som uppsökande verksamhet, utlåning av medier och tillhandahållande av 
information. 35 Barnavdelningen har tidigare inte varit ett prioriterat område. Trots 
ekonomiska nedskärningar ändras detta under 1970-talet till barnens fördel. I samhället börjar 
man fokusera på barn i allmänhet, och genom ett antal statliga utredningar om barn förändras 
till viss del deras villkor i samhället.36 Vid denna tid (1977) fanns i Sverige ca 150 
                                                 
33 Ullander 1977, s. 25-27. 
34 Hillman 1977, s. 12. 
35 Ullander 1977, s. 28. 
36 Ullander 1977, s.30. 
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barnbibliotekarietjänster. Mediebeståndet för barn var då ca 15 % av folkbibliotekens bestånd. 
Detta menar Hillman kan ifrågasättas eftersom man i utlåningsstatistik kan studera att dessa 
15 % motsvarar en så stor del av bibliotekens utlåning som 43 % av den totala mängden. 37 
 
I början av 1980-talet författades en bok med namnet Passa upp, passa, passa vidare…?. I 
denna finns exempelvis tips på hur arbetet ska bedrivas på barnbiblioteken, vilka medier som 
ska tillgängliggöras för allmänheten samt hur mål och handlingsprogram för barnbibliotek ska 
utformas. Sedan 1970-talets början har synen på bibliotekens huvuduppgift förändrats. Från 
att erbjuda alla allting anser man 1982, då boken trycktes, att syftet nu är att motverka 
kommersialismen i samhället och föra fram ”den goda boken”. Man koncentrerar sig på att 
förmedla litteratur.38 
 
Det avslutande kapitlet i boken ovan är av särskilt intresse för oss idag på 2000-talet. Här 
finns en framtidsvision nedtecknad gällande år 2000. Visionen innefattar en barnbibliotekarie 
som finns med och samarbetar med olika människor som arbetar med barn, till exempel på 
barnavårdscentralen och i skolan. Bibliotekarien har tid att arbeta med flera olika projekt som 
innebär att arbeta med barnen i deras aktuella miljö. Var tredje vecka besöker hon till exempel 
skolan och träffar barnen i halvklasser för att diskutera litteratur, deltar i föräldraträffar på 
barnavårdscentralen med föräldrar och barn under ett år. Utöver detta anordnar hon även 
bokcirklar. I samma vision möter läsaren också en äldre bibliotekarie som tänker tillbaka på 
1980-talets olika problem som nu lösts. De fördummande tv-programmen och de våldsamma 
videofilmerna är ett minne blott sedan forskare upptäckt att dessa kunde vara skadliga för 
tittaren. 39 
 
Under 1990-talet innebär förmedlandet av litteratur på folkbiblioteken även att bibliotekarien 
ska arbeta utanför det fysiska biblioteket. Bibliotekarien ska finnas med i skolan, förskolan 
eller i andra sammanhang där möte med barn kring böcker kan ske. Litteraturförmedlingen, 
menar Anna Birgitta Eriksson i Barnspåret: Idébok för bibliotek, är en av de två 
huvuduppgifter som biblioteket har under detta decennium. I detta ingår aktiviteter så som 
bokprat, sagostund med mera. Den andra, för bibliotekarien, viktiga uppgiften är att sköta 
bibliotekets samlingar, lokaler med mera. Litteraturförmedlingen anses vara barnets första 
steg till att eventuellt bli biblioteksbesökare samt i vissa fall till att bli läsare. I och med att 
man som bibliotekarie nu även arbetar utanför bibliotekets väggar möter man fler barn än vad 
man skulle ha gjort om man skulle koncentrera sig på att bara arbeta på biblioteket.40  
 
Olika folkbibliotek i Sverige engagerar sig i slutet av 1990-talet i att prova möjliga 
verksamheter för små barn. I Som fisken i vattnet: Barnens väg till språk och läsande 
presenteras många olika biblioteksverksamheter av vilka ett antal är för små barn, däribland 
Gävles projekt ”Fyra känslor”, Säters ”Sagokappan” samt Surahammars ”Sagoverkstad”. 
Gävles barnbibliotek arbetade under hösten 1998 med träffar för 4-5-åringar där man läste och 
pratade om böcker som berörde de fyra känslorna; kärlek, glädje, rädsla och ilska. Barnen 
kom dit gruppvis tillsammans med sina förskolepedagoger. Under träffarna läste 
bibliotekarien ur en bok som de sedan diskuterade. Som avslutning skrev gruppen en dikt 
tillsammans, vid varje träff, om den känsla man pratat om. Känslan som de diskuterat, 

                                                 
37 Hillman 1977, s. 17-18. 
38 Statens kulturråd 1982, s. 9-13. 
39 Statens kulturråd 1982, s. 93-95. 
40 Eriksson 1994, s. 43. 
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fortsatte pedagogerna att arbeta kring tillsammans med barnen på förskolan till exempel 
genom att rita teckningar.41 
 
Ett annat projekt, kallat ”Sagokappan”, bedrevs samma år i Säter, där biblioteket samarbetade 
med Studieförbundet Vuxenskolan, för att nå ut till kommunens treåringar. Syftet var att 
främja läsandet bland barnen. En specialpedagog besökte barnen i deras hem i de flesta fall 
och annars hos dagmamman eller på förskolan. Med sig hade hon en rock med ett flertal 
fickor med olika saker i samt två dockor. Med dessa hjälpmedel skapade hon kontakt med 
barnen genom att berätta om alla de olika sakerna i fickorna. I den ena fickan finns även en 
lapp där det står att barnet ska få en speciell bok som delas ut till alla 3-åringar. Vid 
hembesöken får specialpedagogen även chans till kontakt med barnens föräldrar och kan på så 
sätt vid behov informera dem om böcker, språk och om läsningens betydelse. I de fall hon 
möter barnen på förskolan eller hos dagmamman anordnas senare även möten för barnens 
föräldrar där hon kan informera även dem på samma sätt som hemmabarnens föräldrar.42 
 
I Surahammar valde man på biblioteket att inrikta sig mot 4-6-åringar i sitt projekt kallat 
”Sagoverkstad”. Under fem tillfällen arbetar bibliotekets sagotant kring utvalda folksagor 
tillsammans med cirka 10 barn. Sagorna bearbetas på olika sätt, till exempel genom sagolek 
kring berättelsen eller genom gestaltning av sagan med hjälp av figurer som barnen sedan får 
möjlighet att tillverka själva. Målet med projektet var till exempel att föra kulturarvet vidare 
till dagens barn samt att utveckla barnens språk och fantasi.43 Tillsammans med Sagokappan 
var detta ett av de få projekt som innefattade små barn som inte gick på förskola eller hos 
dagmamma. 
 
 

4.3 Styrdokument 
 
Folkbiblioteket, som verksamhet, påverkas av flera olika faktorer, vilket i sin tur leder till att 
även möjligheterna till olika aktiviteter för barn i 3-4-årsåldern på biblioteket påverkas. En 
viktig aspekt är respektive kommuns ekonomiska situation. Utifrån detta får biblioteket 
möjligheter att utvecklas eller tvingas till nedskärning av verksamheten. En ytterligare faktor 
som delvis bestämmer verksamhetens inriktning är de olika styrdokument som biblioteket 
styrs av. Det i Sverige mest övergripande, för biblioteken, är bibliotekslagen. I denna kan man 
under 9 § läsa att: ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till 
deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”44 
 
Vid det aktuella biblioteket finns även en lokal handlingsplan för verksamheten. I denna kan 
läsas att målet för biblioteket är att det ska vara en mötesplats för människor med olika 
kulturbakgrund och olika ålder samt att det inte ska kräva någon form av motprestation av 
användarna.45 För att nå detta, då det gäller användargruppen barn, finner jag i 
handlingsplanen några strategier som särskilt berör dessa. Biblioteket ska erbjuda medier på 
olika språk för barn, olika kulturupplevelser som till exempel barnteater samt samarbeta med 
exempelvis Barnavårdscentralen (BVC) för att på så sätt nå nya användare och öka intresset 
                                                 
41 Som fisken i vattnet 2000, s. 30. 
42 Som fisken i vattnet 2000, s. 40. 
43 Som fisken i vattnet 2000, s. 29. 
44 Bibliotekslagen 1996, s. 2956. 
45 X Folkbibliotek 2006, Handlingsplan för X bibliotek. 
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för läsning. För att lyckas med detta har biblioteket satt upp ett antal faktorer som är 
avgörande för hur framgångsrikt biblioteket är. Faktorer som berör barn (och andra 
biblioteksanvändare) är bland annat bemötande, kommunikation, service, lyhördhet, kunskap 
och pedagogik.46 Det aktuella biblioteket visar att man tidigare haft stor ambition att satsa på 
barnen som användargrupp. För ett antal år sedan hade man nämligen två barnbibliotekarier 
anställda vid biblioteket. Detta är något som man tvingats dra in på under senare år och därför 
finns numera enbart en barnbibliotekarie på biblioteket.47 
 
 

4.4 Små barns informationsbeteende på bibliotek 
 
År 1996 publicerade en forskare i Kanada, Lynne McKechnie, sin doktorsavhandling med 
namnet Opening the ”preschoolers’ door to learning”: an ethnographic study of the use of 
public libraries by preschool girls. I studien intresserar sig McKechnie för hur förskolebarn 
använder sig av folkbibliotekets verksamhet samt hur de använder biblioteksmaterialet 
hemma. Avhandlingen inbegriper även att studera barnens interaktion med vuxna på 
biblioteket samt att försöka bringa klarhet i huruvida bibliotekets tjänster främjar 
förskolebarns lärande.48  
 
För att kunna få svar på frågorna observerar och ljudbandar McKechnie 30 flickor efter att de 
fyllt fyra år, samt intervjuar mödrarna som veckan efter biblioteksbesöket fört dagbok över 
barnens användning av biblioteksmaterial. Barnen får vid observationstillfället ha på sig ett 
klädesplagg, som innehåller en bandspelare med mikrofon, över sina vanliga kläder.49 
Flickorna observeras då de tillsammans med sina mödrar besöker folkbibliotek.50 Som 
teoretiska redskap används i studien Brenda Dervins sense making- teori och Lev Vygotskys 
teori om människors utvecklingszon51, som används även i denna uppsats och som tidigare 
presenterats i tredje kapitlet. Dervins sense making-teori utgår ifrån att en person i sin 
informationssökningsprocess upplever ett informationsgap, att den saknar någon form av 
information, och därefter söker hjälp för att överbrygga detta och skapa ny mening.52  
Eftersom McKechnie delvis utgår från samma teori som jag och även inriktar sig på att 
studera barn som samspelar med en förälder, (i McKechnies fall enbart mödrar) vid ett 
naturligt biblioteksbesök, blir det mycket intressant att jämföra resultaten för respektive 
studie. I och med detta är det främst frågorna som berör hur barnen använder biblioteket och 
interaktionen mellan barn och övriga på biblioteket som behandlas nedan, eftersom dessa 
områden har nära anknytning till min egen studie och då kan användas vid jämförelser. 
 
Då det gäller hur barnen använder biblioteket kunde McKechnie se att aktiviteterna som 
flickorna deltog i var att välja ut, lämna tillbaka och söka efter nytt biblioteksmaterial. De 
deltog i referenssamtal, i bibliotekets schemalagda aktiviteter och fick boktips, interagerade 
med andra biblioteksbesökare och lekte. Endast i en av dessa aktiviteter deltog samtliga 
flickor i – välja ut nytt biblioteksmaterial.53 Då det gällde att leka deltog de flesta av barnen, 

                                                 
46 X Folkbibliotek 2006, Handlingsplan för X bibliotek. 
47 Samtal med barnbibliotekarie 2006. 
48 McKechnie 1996, s. 9. 
49 McKechnie 1996, s. 46-47. 
50 McKechnie 1996, s. 29-31. 
51 McKechnie 1996, s. 15. 
52 Dervin, Brenda 1992, s. 68. 
53 McKechnie 1996, s. 91-93. 
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knappt 90%. Dock var det väldigt olika hur mycket tid som gick åt till barnens lek och med 
vad de lekte vid besöken. Viktigt att tillägga är att det enligt McKechnie fanns många olika 
sorters leksaker vid biblioteken, i form av spel, pussel, med mera. Även i frågan gällande 
barnens interaktion med människor utanför familjen visar observationerna att detta var relativt 
vanligt. Oftast interagerade barnen med andra i samband med lek. McKechnie skiljer då på 
aktiv och passiv interaktion där aktiv innebär att barnen interagerar genom att ta kontakt 
medan passiv innebär att till exempel observera en annan människa. Bland barnen var det 
mest förekommande att de interagerade aktivt med andra eller var både aktiva och passiva 
under biblioteksbesöket, medan ett fåtal enbart var passiva. Barnens interaktion med 
bibliotekarier var under observationstillfällena relativt ovanliga. När bibliotekarierna lämnade 
lånedisken för interaktion rörde det sig ofta om tillsägningar. I övrigt interagerade flertalet av 
barnen med bibliotekarierna enbart vid lånedisken eller vid bibliotekets schemalagda 
aktiviteter.54 
 
Veckan efter biblioteksbesöket fick mammorna i uppdrag att föra dagbok över saker som 
barnen gjorde eller pratade om som hade med biblioteksbesöken att göra. På så sätt kunde 
författaren få fram uppgifter om hur barnen använde sig av det material eller de tankar som de 
fått med sig från besöket på folkbiblioteket. I materialet framkom att barnen i vissa fall 
besökte biblioteken på nytt, att de pratade om eller lekte bibliotek. Även det material som 
lånats med hem användes som inspirationskälla i barnens lekar, samt användes naturligt då de 
själva läste/tittade i materialet eller läste/tittade tillsammans med någon. För att få ett fylligare 
material intervjuade McKechnie mödrarna efter att de fört dagbok om flickornas 
biblioteksbesök. 55 
 
McKechnies studie ledde fram till slutsatsen att biblioteken kan vara ett viktigt stöd för 
barnen i deras läsutveckling. Biblioteken erbjuder stora samlingar med olika litteraturformer 
vilket kan skapa möjligheter för barnen att lära sig olika sätt att berätta. En annan slutsats är 
att vuxna, till exempel föräldrar och bibliotekarier, som befinner sig på biblioteket med 
barnen, har en viktig roll i att hjälpa barnen att nå längre i sina utvecklingszoner då det gäller 
informationssökning och läsning.56  
 
År 2004 färdigställdes en magisteruppsats vid Högskolan i Borås med namnet Kolla vad jag 
hittade: Förskolebarns bilderbokssökning med samspel i fokus. Denna uppsats är intressant i 
samband med min studie dels eftersom författarna, Anna Carin Elf och Nancy Petrén, 
studerade hur förskolebarn i åldern 3-5 år söker/väljer bilderböcker då de besöker biblioteket 
tillsammans med sin förskolegrupp, vilket är ett närliggande område. Men lika viktigt, för min 
studie, är att de liksom jag väljer att använda barn som informanter i uppsatsen. 
 
I studien frågar sig författarna, Elf och Petrén, hur barnen samspelar med varandra då de söker 
bilderböcker, hur barnens vardag visar sig i form av valet av bilderböcker samt hur barnen 
samspelar med vuxna på biblioteket.57 För att ta reda på detta väljer de att ta en etnografisk 
ansats i form av observationer av och informella samtal med sex förskolebarn samt deras 
pedagog då de besöker ett folkbibliotek. Inledningsvis genomfördes även samtal på deras 
förskola. De sex barnen, 3-5 år gamla, observeras vid deras naturliga besök på biblioteket.58  
 

                                                 
54 McKechnie 1996, s. 106-112. 
55 McKechnie 1996, s. 119-139. 
56 McKechnie 1996, s. 214. 
57 Elf & Petrén 2004, s. 2. 
58 Elf & Petrén 2004, s. 19-23. 
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Studiens resultat visar att barnens sätt att välja ut bilderböcker till stor del hänger ihop med 
hur barnen samspelar med varandra under det aktuella biblioteksbesöket. Barnen har enligt 
Elf och Petrén ett ”här och nu perspektiv”59 och författarna ifrågasätter därför i efterhand 
vilken betydelse samtalen, som fördes innan biblioteksbesöken kring vad barnen tänkte låna 
för böcker, hade i anknytning till deras informationsbehov. Författarna har dock genom detta 
kunnat se att informationsbehoven skiftar mycket snabbt. Istället uppmuntrar eller ratar 
barnen vännernas förslag då de visar upp böcker för varandra och det är detta som blir det 
avgörande i vilka böcker som till slut godkänns av gruppen. 60 Ofta är det böcker som barnen 
redan tidigare läst eller känner igen från andra sammanhang som är mest intressanta för 
barnen. 61 
 
 

4.5 Förälderns roll vid barns biblioteksbesök 
 
Då det gäller små barns användande av bibliotekets tjänster finns oftast alltid även minst en 
vuxen eller åtminstone en något äldre person med i bilden. Det kan vara ett äldre syskon, 
bekant, pedagog eller som i denna studies fall – en förälder. I och med detta är det viktigt att 
ta i beaktande vilken roll föräldern har i detta sammanhang. 
 
Om familjens betydelse i kontakten mellan bibliotek och små barn kan man läsa om i 
Learning Environments for Young Children: Rethinking Library Spaces and Services, skriven 
av Sandra Feinberg, Joan F. Kuchner och Sari Feldman. 62 Enligt författarna är föräldrarna 
barnens första lärare.63 Denna roll tar de även med sig då de tidigt tar med sig barnen till 
biblioteket. Kathryn Perkinson skriver i Helping Your Child Use the Library att barnen lär sig 
uppskatta och hantera exempelvis böcker utifrån hur föräldrarna gör detta. Hon menar därför 
att man tidigt ska låta barnen komma i kontakt med böcker, känna på dem, höra sagorna i dem 
berättas och när de är riktigt små – smaka på dem.64 Ett sätt att skapa denna  relation mellan 
barn och böcker är att tidigt låta barnen komma i kontakt med biblioteket. 
Rekommendationen, enligt Perkinson, är att besöka biblioteket varje vecka redan när barnen 
bara är några månader gamla. Där har föräldrarna möjlighet att använda sig av 
bibliotekariernas litteraturkännedom. Perkinson menar vidare att det är bra att uppmuntra 
barnen att själva ta kontakt med bibliotekarien för att be om hjälp med att till exempel leta 
efter lämplig litteratur.65 
 
Då det gäller bokval poängterar dock Perkinson vikten av att det är föräldern som slutligen 
ansvarar för valet av litteratur som ska lånas hem alternativt läsas på biblioteket. 
Bibliotekarien finns där för att ge förslag, som föräldern sedan har möjlighet att välja bland.66 
Det viktiga är att litteraturen ska tilltala både barn och förälder för att det ska bli en lustfylld 
stund för dem båda när de sedan läser/lyssnar på böckerna tillsammans.67 
 

                                                 
59 Elf & Petrén 2004, s. 57. 
60 Elf & Petrén 2004, s. 57. 
61 Elf & Petrén 2004, s. 63. 
62 Feinberg, Kuchner & Feldman 1998, s. 43. 
63 Feinberg m fl 1998, s.43. 
64 Perkinson 1996, s. 3. 
65 Perkinson 1996, s. 5. 
66 Perkinson 1996, s. 5. 
67 Perkinson 1996, s. 4. 
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4.6 Barnbibliotekariens roll vid barns biblioteksbesök 
 
Trots förälderns centrala roll i barns informationsbeteende på biblioteket finns även utrymme 
för minst en viktig figur utöver föräldern – barnbibliotekarien. 
 
I tidigare nämnda Learning Environments for Young Children: Rethinking Library Spaces 
and Services finns förslag på hur bibliotekarien kan arbeta med barnen och deras föräldrar för 
att stimulera lärande. Författarna presenterar också förslag på underlag för observationer och 
intervjuer som kan genomföras för att lära känna det egna biblioteket och dess användare. 
Med hjälp av detta kan bibliotekarierna få insikt i hur biblioteket uppfattas och hur de kan 
vidareutveckla det.68 
 
Enligt Feinberg med flera innebär bibliotekariens roll att finnas där och stötta föräldrarna då 
de besöker biblioteket. Biblioteket bör därmed inrikta sig på att möta hela familjen då man 
vill nå och arbeta med små barn. Genom att välkomna föräldrarna, informera dem om olika 
projekt och verksamheter leder det till mer självsäkra föräldrar som är insatta i bibliotekets 
möjligheter. Detta kommer sedan barnen till del då föräldrarna kan svara på barnens frågor 
samt vid besök på folkbiblioteket introducera även dem i vad biblioteket har att erbjuda. Det 
poängteras att kommunikationen mellan bibliotekarier och föräldrar behöver vara mångsidig 
för att ge mesta möjliga effekt. Både information i form av nyhetsblad med mera är lika viktig 
som direkta samtal med föräldrar och mottagande av synpunkter från dessa.69  
 
I synnerhet, menar Feinberg med flera, är det ett bra tillfälle att möta föräldrarna i samband 
med olika aktiviteter som hålls för barn, både före och efter aktiviteterna. Då finns möjlighet 
att förbereda föräldern på vad som ska hända och poängtera vikten av förälderns deltagande 
eftersom föräldern är barnets första lärare.70 Barnets första kunskaper skapas naturligt i möte 
med sina föräldrar, och då även hur biblioteket används eller vilken betydelse böcker och 
andra medier har.71 Dessa kunskaper får sedan genomslag i barnets syn på detta under hela 
uppväxten, såvida barnet inte konfronteras med andra synsätt. Ett sätt att, enligt Feinberg med 
flera, ge barnen en god start och kontakt med biblioteket är att anordna olika projekt barn i 
tidig ålder där både barn och förälder kan delta. Aktiviteter där samspel mellan barn och 
förälder är i fokus är särskilt bra eftersom bibliotekarien då kan uppmuntra föräldern att vara 
delaktig i vad barnet företar sig. 72 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Feinberg m fl 1998, s. 135-192. 
69 Feinberg m fl 1998, s. 43-44. 
70 Feinberg m fl 1998, s. 49-50. 
71 Feinberg m fl 1998, s. 43. 
72 Feinberg m fl 1998, s. 48-49. 
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5 Resultat och analys 
 
I detta kapitels första och andra del återfinns resultaten från dels mitt studiebesök på X 
folkbibliotek som innehåller en beskrivning av barnavdelningen samt resultaten från de fyra 
observationerna. Dessa är uppdelade efter person, där jag återigen vill påpeka att namnen är 
fiktiva. I studien väljer jag att inte ta ett könsperspektiv, men för att visa att jag observerat 
både flickor och pojkar vä ljer jag att använda både pojk- och flicknamn. Detta betyder att 
informanten Linnea i verkligheten lika gärna vara en pojke, medan Alfons kan vara en flicka. 
Valet är gjort för att anonymisera barnen. I samtliga fall är det modern som följer med barnen 
till biblioteket, men eftersom jag inte anser mig kunna ta ställning till om det hade blivit 
någon skillnad ifall istället barnens pappor hade deltagit vid observationerna, väljer jag 
fortsättningsvis att använda mamma/moder synonymt med förälder. I kapitlets sista del 
beskrivs studiens analys utifrån de tre tidigare kända frågeställningarna.  
 
 

5.1 Beskrivning av folkbibliotekets barnavdelning 
 
För att kunna genomföra denna studie har jag valt att observera ett antal barn tillsammans 
med deras föräldrar på ett specifikt folkbiblioteks barnavdelning. På biblioteket finns 
möjligheter för barnen att gå på sagostund (i en annan del av biblioteket), läsa/titta i 
böcker/tidningar, spela datorspel, spela ”vanliga spel”, rita, pussla (pussel tas fram vid 
förfrågan). Barnavdelningen är ljus och luftig. 
 
 
Det fysiska biblioteket 
För att komma till barnavdelningen behöver vi, sedan vi gått in genom bibliotekets entré, 
passera ungdomsavdelningen. 
 
Det första vi möter, på barnavdelningen, är hyllorna med tal- och ljudböcker, VHS- och 
DVD-filmer, musikkassetter, CD-romspel samt litteratur på andra språk än svenska. Vid 
barnavdelningen finns en halvvägg som delar av barnavdelningen i två delar. På denna finns 
en lång rad med krokar för ytterkläder uppsatta i lagom höjd för barn i yngre ålder. Bakom 
halvväggen finns den större delen av avdelningen. För att komma dit kan vi använda rampen 
eller trappan som löper ner till avdelningen.  I den större delen av barnavdelningen finns 
många olika hyllor med böcker. Litteraturen är indelad i fack- och skönlitteratur och placeras 
utifrån detta i olika hyllor, samt utgör olika delar av avdelningen. Facklitteraturen är 
strukturerad enligt SAB-systemets klassifikationsregler för olika ämnesområden. Vid hyllorna 
med facklitteratur finns även en hylla som riktar sig till de föräldrar som besöker 
barnavdelningen. Där finns litteratur inom olika områden som är intressanta att ta del av i 
föräldraskapet. Det finns till exempel böcker om barns utveckling, om graviditet, med mera. 
 
Skönlitteraturen är organiserad utifrån vilken ålder den riktar sig till.  Det finns särskilda 
hyllor med böcker för barn i mellanstadiet där till exempel häst- och äventyrsböcker har fått 
en egen del. Förutom dessa finns en hylla (på skissen kallad Y1) med böcker som 
rekommenderas som börja- läsa-böcker och läseböcker. I en annan hylla (Y2), nära denna, har 
personalen valt att placera böcker skrivna av välkända författare, till exempel Astrid 
Lindgren. 
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För de mindre barnen finns låga backar med bilderböcker som är organiserade efter författare 
från A till Ö. Vid dessa hyllor finns ett lågt runt bord som är täckt med vaxduk. På bordet 
finns ritpapper, pennor och kritor. Bordet är i lagom höjd för små barn och runt det står ett 
antal låga stolar, det finns även extra pallar uppstaplade på en annan plats i lokalen. Förutom 
ritbordet finns flera ytterligare bord, med stolar runt, utplacerade i lokalen. Vid ett av dessa 
finner vi avdelningens enda soffa. Soffan består av två delar som är placerade i vinkel med 
bordet mellan dessa. På bordet vid soffan står en korg med serietidningar, främst Bamse-
tidningar. Nära sofforna och bordet finns ett skåp. I detta är diverse pussel placerade. För att 
få tillgång till pusslen önskar personalen att besökarna ska be någon i personalen att ta fram 
dem. 
 
Vid besök på bibliotekets barnavdelning kan barn även spela datorspel. På avdelningen finns 
en dator placerad. Där kan besökarna spela datorspel som är anpassade för barn. Spelen byts 
varje eller varannan dag och följer två olika veckoscheman beroende på om det är jämn eller 
ojämn vecka. Bredvid monitorn står ett schema med vilka spel som kommer att vara igång de 
olika dagarna under den aktuella veckan. Framför datorbordet står två stolar. 
 
På avdelningen skyltas många böcker. Dessa finns inne på avdelningen, men även vid 
fönstren. Längsmed ett av fönstren finns en slags bänk som visar upp skyltböcker. Dessa 
böcker är det stor chans att man ser redan innan man stiger igenom huvudentrén till 
biblioteket, eftersom man följer dessa fönster fram till entrédörren. Förutom att visa på 
böcker, visas även information om vad som händer på biblioteket, om verksamheter som till 
exempel Öppna förskolor, med mera. Denna information ges främst genom informationsblad 
på en stor anslagstavla på avdelningen. 73 
 
 
Utsmyckningar på barnavdelningen 
Avdelningen är dekorerad med tavlor runt om i lokalen, bilder på fåglar och insekter som 
hänger på väggen över hyllorna med facklitteratur, samt ett flertal utstansade figurer 
föreställande välkända sagofigurer som finns placerade lite varstans i lokalen. Figurerna som 
känns igen är Mamma Mu, Linnea, Alfons, Mumintrollen, Findus, Pippi Långstrump och 
Emil i Lönneberga.74 
 
 
Bibliotekspersonal 
På biblioteket finns förutom en barnbibliotekarie ytterligare bibliotekarier vilkas arbete är 
inriktat mot olika avdelningar. Förutom dessa finns även ett antal biblioteksassistenter, varav 
en arbetar aktivt med sagostunden för barn mellan 3 och 5 år. Eftersom låne- och 
informationsdisken är placerad centralt i biblioteket, vilket inte är i direkt anslutning till 
barnavdelningen, är barnavdelningen under mina observationstillfällen ofta obemannad. För 
att få hjälp av bibliotekarie krävs oftast att man som besökare själv går till informationsdisken 
alternativt frågar någon bibliotekarie som rör sig på avdelningarna i närheten av 
barnavdelningen. 75 
 
 

                                                 
73 Studiebesök vid X bibliotek 2006. 
74 Studiebesök vid X bibliotek 2006. 
75 Studiebesök vid X bibliotek 2006. 
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5.2 Barnens besök på barnavdelningen 
 
I studien väljer jag att observera fyra barn, slumpmässigt blir det två flickor och två pojkar. 
Barnen som ingår i studien väljs ut då deras besök på bibliotekets barnavdelning 
sammanfaller med mina besök. Eftersom jag i början av arbetet med studien får information 
från det aktuella biblioteket om att de en dag varje vecka under ett antal veckor anordnar 
sagostund för barn i 3-5-årsåldern, är det lämpligt att besöka biblioteket under den tiden. 
Detta för att maximera möjligheten att möta barn i just den ålder som är intressant för studien. 
För att få kontakt med några barn på sagostunden informerar jag vid första sagostundstillfället 
ett antal föräldrar om vad jag ska göra, varför jag ska göra detta och frågar då samtidigt om 
jag har deras tillåtelse att studera just deras barn. Samtliga tillfrågade samtycker. 
 
I och med att några av barnen endast deltar i sagostunden vid första tillfället, och därmed inte 
besöker den övriga delen av barnavdelningen, väljs dessa bort. Detta eftersom jag anser att det 
skulle bli en helt annan studie, att enbart studera barnen vid sagostunden. Utifrån 
observationsanteckningar från sagostundstillfällena, uttolkar jag att där inte finns samma 
möjlighet till interaktion med föräldrar eller möjlighet att själva välja vilka kulturella redskap 
som ska användas. 
 
Tre av de fyra barnen, som deltar i studien, besöker både sagostunden samt övriga 
barnavdelningen. Sagostunden pågår cirka 30-40 minuter per gång beroende på hur pigga och 
aktiva barnen är, och inräknas i besökstiden som omnämns för varje barn i avsnitten som 
följer där barnens biblioteksbesök beskrivs. Detta för att tydliggöra hur lång tid barnen 
faktiskt ges då de besöker biblioteket. Det fjärde barnet befinner sig på barnavdelningen vid 
tiden för sagostund, men deltar inte i denna. För att få ett fylligt material besöker jag 
sagostunden vid tre tillfällen under en period av tre veckor. Eftersom flertalet av barnen deltar 
under alla dessa veckor, har jag uppgifter som gäller samma barn men vid olika tillfällen. 
Fokus skiftar från gång till gång. Ena gången fokuserar jag mest på till exempel Linnea, vilket 
gör att jag får material om hennes biblioteksbesök, medan jag får mindre om de andra barnen. 
Nästa gång är Emil i fokus, medan jag i ögonvrån studerar några andra barn. 
 
Barnen som observeras omnämns i uppsatsen med fiktiva namn. Uppgifter ges huruvida 
barnen har med sig något syskon och om syskonet då är yngre eller äldre. Eftersom jag under 
observationerna ser att interaktionen mellan syskonen delvis beror på vilken ålder de befinner 
sig i, väljer jag att inom parentes skriva ”bebis” då det rör sig om barn yngre än 1 år. Detta för 
att klargöra varför det inte förekommer någon interaktion mellan syskonen som berör 
biblioteksbesöket.   
 
 

5.2.1 Linnea 
 
Linnea är 3 år och 3 månader gammal när jag träffar henne vid första tillfället för observation. 
Hon besöker biblioteket, med sin mamma, varje vecka i samband med sagostunden som 
arrangeras av bibliotekets personal. 76 Linnea har också med sig ett småsyskon (bebis) samt ett 
äldre syskon. 
 

                                                 
76 Samtal med Linneas mamma 2006. 
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Linnea observeras vid två tillfällen, med en veckas mellanrum. Detta eftersom hennes besök 
tillsammans med sin mamma på biblioteket mest är inriktade på att delta i sagostunden, vilket 
gör att tiden på övriga barnavdelningen blir kort. 
 
Vid första tillfället stannar de kvar ca fem minuter utöver tiden på sagostunden. Hela besöket, 
med sagostunden inräknad, varar cirka 45 minuter. Mamman och barnen går till 
barnavdelningen. Där säger Linnea högt att: ”Nu ska jag gå ner och måla.” Mamman 
protesterar genast med: ”Nej, inte rita. Låna!” Linnea visar här att hon känner till 
barnavdelningens utbud till viss del, eftesom hon bestämmer sig för att rita trots att hon från 
platsen där hon står inte kan se ritbordet. Linnea viker, efter moderns tillsägelse, av bort från 
ritbordet och går istället till bilderboksbackarna. Hon tar upp en bok och går med den till sin 
mamma för att få låna den. Det äldre syskonet ser vilken bok det är och säger att de redan har 
den hemma. Mamman instämmer och förklarar att hon trodde den var för barnslig för Linnea, 
och att de därför inte läst den på länge. Det äldre syskonet hämtar under tiden flera böcker 
som mamman godtar och lägger i en hög för hemlån. Boken som Linnea ville låna ligger kvar 
i denna hög. Mamman blir otålig och säger till Linnea att lägga tillbaka boken. Linnea tar 
emot boken och lägger tillbaka den där hon tog den samtidigt som hon surt säger: ”Jag gedde 
ju den först!” Besöket är slut, men Linnea är sur och vill inte gå därifrån men följer långsamt 
med mamman och syskonen. 77 
 
Vid det andra besöket observeras Linnea före sagostunden eftersom de denna dag kommer lite 
tidigare. Även detta besök pågår i cirka 45 minuter inklusive sagostund. Linnea och syskonet 
stannar framför hyllan med datorspel. Där tittar de på dessa och diskuterar vilka spel de har 
hemma. Efter att ha fått hjälp av med ytterkläderna går Linnea till ritbordet där hon ensam 
sätter sig och ritar. Återigen vill alltså Linnea använda sitt biblioteksbesök till att sitta vid 
ritbordet och rita. 
 
Denna gång blir hon inte avbruten i sina planer. Under tiden engagerar sig mamman i att få 
igång datorn, som bibliotekarierna inte har startat ännu. Hon får igång den, men det finns 
inget spel i den. Syskonet vänder sig mot Linnea och går sedan fram och frågar om hon vill 
vara med och spela data. Linnea följer med till datorn, hållandes sin teckning i handen. Hon 
går sedan tillbaka till ritbordet och fortsätter rita. Hon uttrycker högt: ”Titta va fin!” om sin 
teckning och förklarar att det är en liten val. Mamman ger respons. Under tiden får Linnea 
sällskap av ett annat barn vid ritbordet. Barnen sitter bredvid varandra på varsin stol utan att 
visa något intresse för att interagera med varandra. 
 
Lite senare tar Linnea istället itu med att söka böcker för hemlån tillsammans med modern. 
Hon står bredvid mamman och väljer ut en bok, tar upp den och säger: ”Den här!!” Mamman 
vill inte att de ska låna den. Linnea protesterar med: ”Men den har vi aldrig tatt.” Mamman 
förklarar då att det alltid kommer att finnas någon bok som de inte har lånat. Detta tolkar jag 
som att mamman menar att det finns så många böcker på biblioteket att man aldrig kan hinna 
låna och läsa alla dessa. Att man inte har lånat en specifik bok tidigare är, för henne, inte ett 
tillräckligt starkt skäl för att välja just den för hemlån. Linnea struntar då i böckerna och går 
istället iväg och sätter sig bredvid det äldre syskonet vid datorn, där en bibliotekarie är i full 
gång att starta upp spelet. Mamman följer efter och förklarar att det snart är dags att gå in till 
sagostunden och att de måste komma direkt när hon ropar. Ett par minuter senare ropar 
modern, och barnen och mamman går tillsammans iväg för att delta i dagens sagostund.78 
 
                                                 
77 Observationsanteckningar nr 2: Linnea 2006. 
78 Observationsanteckningar nr 3: Linnea 2006. 
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5.2.2 Emil 
 
Emil är 3 år och 6 månader gammal då jag observerar honom på det aktuella biblioteket. Han 
är där tillsammans med sin mamma och ett yngre syskon (bebis). De besöker biblioteket en 
gång/vecka.79 Emil observeras även han vid två olika tillfällen. 
 
Det första besöket varar ca 65 minuter inklusive sagostund. Vid detta tillfälle verkar inte 
mamman ha för avsikt att leta speciellt mycket efter böcker för hemlån. Istället är det Emil 
som insisterar på att få låna med sig böcker hem. Emil frågar om de ska låna dem (böckerna). 
Jag bedömer att han har ganska stor biblioteksvana. Han vet att man kan låna hem böcker från 
biblioteket och han verkar medveten om att han kan påverka urvalet. 
 
De står vid serieböckerna som egentligen hör till ungdomsavdelningen. Mamman svarar att de 
kan låna en bok. Då frågar han: ”Finns det inga Bamse?” Mamman säger, medan hon 
fortsätter att leta efter någon bok i backarna: ”Nej. Men du läser ju Kalle Anka ibland.” Emil 
står vid en av fåtöljerna bredvid backarna med serieböcker, bläddrar och tittar på bilderna i en 
Kalle Anka-bok. Mamman har letat färdigt och påminner honom om att ta på sig ytterkläderna 
eftersom de ska gå. Emil är djupt försjunken i samma bok som ovan och försöker ta på sig 
med ena handen medan han med den andra håller isär sidorna så att boken inte ska slå igen. 
Han fortsätter bläddra medan han tar på sig mössan. Stannar sedan upp och tittar koncentrerat 
på bilderna igen. Mamman hjälper honom på med resten av kläderna medan han fortsätter titta 
i boken. Sedan tar de med boken till lånedisken för att låna hem den. 80 
 
Vid det andra biblioteksbesöket är tid avsatt för att de ska kunna stanna där ett tag efter 
sagostunden. Besöket varar i ca 100 minuter inklusive sagostund. Efter sagostunden går Emil 
till barnavdelningen och sätter sig vid datorn. Han spelar Kurragömma med Mumintrollet. 
Mamman väljer under tiden ut några böcker, CD-skivor och kassettband för hemlån. Hon går 
fram till Emil vid datorn och sätter sig. De pratar med varandra. Mamman ställer frågor om 
spelet medan Emil pekar på skärmen, klickar på föremålen som kommer upp och svarar. 
 
Lite senare lämnar han spelet och han och mamman letar istället böcker. Mamman utropar: 
”Titta vad jag hittade!” Emil undrar vad det är. Mamman svarar att han kan välja ut några 
böcker. Han ställer sig vid backarna med bilderböcker, säger högt: ”Är bokstäver här.” (Han 
syftar på bokstäver gjorda i trä som sitter på backarnas framsidor, i alfabetsordning, som 
hänvisning till vilka böcker som finns i vilken back.) Mamman svarar att det är bokstäver 
överallt där. Emil tittar i en av backarna där böcker för de allra minsta finns. Där står också en 
bibliotekarie som letar efter en bok till ett annat barn. Emil tar upp en bok och säger: ”Kolla 
här då!” Bibliotekarien svarar: ”Ja kaniner.” 
 
Sedan går han till de små sofforna och tar upp en Bamse-tidning. Mamman ser inte vad han 
har. Han frågar henne: ”Vad är det då?” Hon undrar om han vill titta i boken. Hon säger att de 
ska ta med dem hem så kan de läsa dem hemma. Emil undrar om han kan ta med Bamse-
tidningen. Mamman förklarar att man inte får låna hem dem och frågar istället om han inte 
ska hjälpa henne att välja böcker. Emil går till ritbordet med tidningen och sätter sig. Han 
tittar i den, när han bläddrat till sista sidan observerar han en stund en kvinna som sitter vid 
samma bord och läser för ett barn. Sedan går han tillbaka med tidningen till korgen som står 
på bordet vid sofforna. Han tittar på de andra tidningarna. Bibliotekarien som han tidigare 

                                                 
79 Samtal med Emils mamma 2006. 
80 Observationsanteckningar nr 2: Emil 2006. 
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interagerat med kommer fram och frågar om han hittar Bamse-tidningarna och om han tycker 
om dessa. Han svarar: ”Mm” och återgår till att läsa en tidning. Han står vid soffan och 
bläddrar och tittar i den. Mamman letar fortfarande efter böcker för hemlån. Hon tar med sig 
de som hon hittills hittat och visar dem för Emil. Han bläddrar i böckerna medan mamman 
visar dem allihop och introducerar honom i vad det är för böcker. Därefter går hon iväg, 
samtidigt som Emil frågar henne vad det är för bok han håller i. Hon säger att det är Findus 
sångbok. 
 
Lite senare undrar han om de ska läsa tidningen som han har framför sig. Hon svarar att hon 
bara ska ställa tillbaka en bok. Emil ifrågasätter varför hon ska ställa tillbaka den. Mamman 
förklarar att det var för många sånger i den som hon aldrig hört tidigare. Hon sätter tillbaka 
den i hyllan och går sedan och sätter sig hos Emil och läser ur Bamse-tidningen medan han 
sitter bredvid henne och lyssnar. Där sitter de ett tag. Hon läser och han lyssnar. När hon läst 
färdigt går han för att återigen spela på datorn. Mamman protesterar och tycker att han ska 
välja en bok eftersom hon valt alla de övriga. Men då protesterar han och säger att han vill 
spela istället och uppmanar henne med: ”Du kan ju hitta en” samtidigt som han sätter sig vid 
datorn. 
 
Några minuter senare klär de på sig och går mot lånedisken för att låna hem de valda 
böckerna, CD-skivorna och kassettbanden. 81 
 
 

5.2.3 Ida 
 
Även Ida är 3 år och 6 månader, vid tiden för observationen. Hon besöker liksom Linnea och 
Emil varje vecka då sagostund hålls.82 Ida besöker biblioteket tillsammans med sin mamma 
och sitt småsyskon (bebis). 
 
Observationen vid barnavdelningen genomförs efter sagostunden. Besöket varar, sagostunden 
inräknad, i ca 55 minuter. Mamman säger till Ida att gå och låna några böcker. Då går Ida 
istället fram för att ta på sig sin jacka. Mamman frågar då om de ska låna böcker. Ida hänger 
tillbaka jackan och går nerför rampen tillsammans med modern. Hon blir tillfrågad om de ska 
låna någon Lotta-bok83. Ida går fram till en av Y-hyllorna (Y1). Hon drar ut en bok ur hyllan 
och går och lämnar den till mamman. Mamman frågar henne om hon har hittat den och lägger 
den, utan att titta på den särskilt mycket, på barnvagnen. Sedan tar hon fram några böcker som 
hon valt ut och frågar Ida om hon vill låna dem. Hon får positivt svar. Därefter går Ida tillbaka 
till samma hylla som tidigare, Y1, och tar fram ytterligare en bok. Sedan går hon och lägger 
den på barnvagnen utan att visa mamman denna gång. Tillräckligt med böcker har samlats 
ihop för hemlån och de båda går med barnvagnen mot lånedisken. 84 
 
Vid ett annat besök observeras Ida i ögonvrån, då det är ett av de andra barnen som jag väljer 
att lägga fokus på denna gång. Uppgifterna är, trots att det bara rör sig om sekunder, 
intressanta för studien och tas med här. Ett barn, som Ida känner igen från sagostunden, sitter 
vid bordet med papper och pennor och ritar. Ida påkallar barnets uppmärksamhet då hon har 

                                                 
81 Observation Observationsanteckningar nr 3: Emil 2006. 
82 Samtal med Idas mamma 2006. 
83 Lotta-bok: Författaren anmärker; troligtvis rör det sig om böcker skrivna av Astrid Lindgren, t.ex. Lotta på 
Bråkmakargatan. 
84 Observationsanteckningar nr 2: Ida 2006. 
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hittat en bok. Hon säger: ”Kolla här”, medan hon skrattar. Barnet tittar på avstånd på boken 
och svarar: ”Den kan du låna!” Ida fortsätter skratta och säger: ”Och kolla här på baksidan!” 
Eftersom denna scen utspelar sig samtidigt som jag fokuserar på ett annat barn, hinner jag 
tyvärr inte se vilken bok samtalet kretsar kring. 85 
 
 

5.2.4 Alfons 
 
Alfons är vid observationstillfället 3 år och 9 månader gammal. Han besöker inte biblioteket 
särskilt ofta. Senaste besöket var ca 6 månader före denna tidpunkt.86 
 
Denna gång är han där tillsammans med sin mamma och ett småsyskon (bebis). Alfons är det 
enda av barnen som observeras som inte besöker bibliotekets sagostund. Besöket på 
barnavdelningen varar i 15-20 minuter. Under besöket inleder mamman med att gå till 
backarna med bilderböcker. Alfons följer efter och tar upp en bok. Mamman tar boken och 
lägger den till samlingen för hemlån. Därefter stannar Alfons upp, studerar först ett annat barn 
och därefter mig. Går därefter till hyllan där böcker för lite äldre barn står, hylla Y3. Han 
plockar lite med en bok, slutar och tittar istället återigen på det andra barnet. 
 
Under tiden fortsätter mamman att leta efter böcker för hemlån. Syskonet börjar skrika, 
Alfons följer efter mamman till barnvagnen, där bebisen ligger. Lite senare går han fram till 
datorn, står framför den och tittar på den. Sedan går han till bänken vid fönstret där böcker 
skyltas. Mamman säger: ”Du får ta den. Du får ta vilken du vill.” Sedan förklarar hon om 
boken som han tittar på att den heter ”Gula Ankan” och frågar honom därefter om han vill ha 
den. På det svarar Alfons nej. Det framkommer att han vill låna en Halvan-bok87. Mamman 
säger att hon ska gå och fråga någon (bibliotekarie) om det finns någon Halvan-bok inne för 
utlån. Alfons stannar efter tillsägelse kvar på barnavdelningen, men snart går han ändå efter 
och tittar och frågar efter henne. Han verkar osäker i denna miljö, i synnerhet då han blir 
lämnad ensam där. 
 
Lite senare kommer han tillbaka, ställer sig återigen vid datorn och studerar den. Mamman 
kommer tillbaka. Alfons undrar om de ska gå. Mamman svarar att de kan låna fler böcker 
eftersom de inte har så många än. Hon tillägger: ”Här tar man det lugnt”. 
 
De letar efter fler intressanta böcker. Till slut anser Alfons mamma att de har tillräckligt. Hon 
säger: ”Nu är det bra det här. Jag tar den här också.” Alfons protesterar: ”Men. Halvan?” 
Mamman svarar att hon hittat en Halva. Alfons verkar nöjd och går med mamma från 
barnavdelningen till lånedisken. 88 
 
 

5.3 Små barns informationsbeteende på folkbibliotekets barnavdelning 
 
I denna uppsats ställer jag inledningsvis frågan hur informationsbeteendet ser ut hos barn i 3-
4-årsåldern då de på fritiden besöker folkbibliotekets barnavdelning med en förälder. Utifrån 
                                                 
85 Observationsanteckningar nr 3: Ida 2006. 
86 Samtal med Alfons mamma 2006. 
87 Halvan-bok: Böcker skrivna av Arne Norlin, t.ex. Här kommer brandbilen, Här kommer bussen. 
88 Observationsanteckningar  nr 3: Alfons 2006. 
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resultaten av observationerna har jag kunnat urskilja olika aktiviteter som barnen 
återkommande företar sig. För att strukturera upp detta väljer jag att först analysera barnens 
informationsbehov i allmänhet. Därefter fokuseras analysen mer på informationsbeteende i 
form av samspel med andra människor på barnavdelningen samt på informationsbeteende i 
form av användning av bibliotekets kulturella redskap. För att markera att interaktionen inom 
familjen vid biblioteksbesöket, enligt studien, skiljer sig mot interaktionen mellan barn och 
utomstående personer,  delar jag upp dessa i avsnitten Samspel mellan barn och förälder samt 
mellan barn och syskon och Samspel mellan barn och bibliotekarie samt mellan barn och 
övriga besökare. 
 
Barns informationsbeteende på biblioteket ser ut på olika sätt och är därmed mycket 
individuella. Detta innebär att barn redan i 3-4-årsåldern har utvecklat olika beteenden i 
samband med mötena med olika former av information. Informationsbeteendet består i att 
barnen i studien går runt på barnavdelningen, tittar och känner på medier såsom böcker, 
tidningar, filmer, datorspel, dator med spel igång, observerar och lyssnar på andra 
biblioteksbesökare eller bibliotekspersonal. De använder kritor och papper för att rita vid 
barnavdelningens ritbord, väljer böcker att låna med sig hem, läser böcker eller tidningar 
ensam eller tillsammans med föräldern, spelar datorspel och samspelar med föräldrar, syskon, 
bibliotekarier samt andra biblioteksbesökare. Barnens användande av de olika saker som 
biblioteket tillgängliggör varierar. 
 
Ett barn läser tidningar och spelar datorspel, ett annat ritar, medan ytterligare ett annat nästan 
enbart observerar det som finns på barnavdelningen. Några av aktiviteterna använder eller 
uppmärksammar inget av barnen, till exempel pussel eller vanliga spel, medan en aktivitet 
berör alla barnen – att välja böcker för hemlån. Resultatet från min studie överensstämmer 
med resultatet i McKechnies studie på den punkten att samtliga barn under besöket deltar i att 
välja ut nytt biblioteksmaterial.89 Det som skiljer barnen emellan är att vissa deltar frivilligt 
medan andra gör det mer motvilligt. Ida sträcker sig långt på denna punkt. Efter sagostunden 
är hon redo att gå hem. Biblioteksbesöket är enligt henne avslutat och hon går för att hämta 
sina ytterkläder. När modern protesterar och frågar om de inte ska låna några böcker, följer 
Ida, trots önskan om att gå hem, med mamman och plockar ut två böcker till hemlån.  
 
Utifrån observationerna tycks föräldrarna ofta vara tidspressade och har en viss tid avsatt för 
biblioteksbesöket. Deras viktigaste mål med besöken är då att få med sig ett antal låneböcker 
hem. Detta gör att barnen i vissa fall endast får tid till att välja ut böcker, även om de hellre 
skulle vilja använda besöket till något annat eller som i Idas fall – gå hem. Detta visade sig 
vara raka motsatsen mot vad jag tidigare trodde. Inledningsvis i arbetet med studien hade jag 
förutfattade meningar om att alla barn vill välja vilka böcker, filmer, CD-skivor, med mera 
som de ska låna med sig hem. Först under observationerna förstod jag att så inte var fallet. Ett 
exempel på detta är när Emil säger till sin mamma att han vill spela på datorn istället för att 
leta efter en bok och att hon kan hitta en bok till honom istället. Detta visar att det inte är 
någon självklarhet att alla barn alltid vill välja ut sitt eget biblioteksmaterial. Emil visar detta 
tydligt. För honom betyder besöket på biblioteket att han till exempel kan spela datorspel och 
titta i serietidningar. Under tiden kan mamman ordna ett antal böcker för hemlån. 
 
Även Linnea visar att hon helst vill använda besöket till andra aktiviteter än att välja ut 
böcker. Hennes förstahandsval är att sätta sig vid ritbordet och rita. Detta vill hon göra vid 
båda biblioteksbesöken. Det är den enda aktivitet som hon själv företar sig och utför aktivt. 

                                                 
89 McKechnie 1996, s. 92. 
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Men hon är inte lika självständig som Emil, utan följer sin mammas uppmaning om att hitta 
böcker för hemlån istället för att rita. Emil och Alfons deltar inte i själva letandet efter böcker. 
Skillnaden dem emellan är att Emil gör detta val aktivt genom att sysselsätta sig med andra 
saker, medan Alfons passivt står och tittar på när mamman och bibliotekarien letar efter 
Halvan-boken som han vill ha. 
 
 

5.3.1 Samspel mellan barn och förälder samt mellan barn och syskon 
 
Allmänt 
Samtliga barn som deltar i studien, besöker biblioteket tillsammans med sina mammor och 
småsyskon. Ett av barnen har även ett äldre syskon med sig. Eftersom barnens småsyskon, 
alla är under 1 år samspelar informanterna enbart med dessa av andra skäl än för att diskutera 
eller reflektera över vad som händer på biblioteket. Mest består interaktionen av att barnen 
observerar vad deras småsyskon gör. 
 
Under biblioteksbesöken samspelar barnen oftast med mödrarna och därefter med äldre 
syskon, om sådana finns med vid besöken. Detta gäller för alla barnen i olika grad. Alfons 
samspelar exempelvis enbart med modern, medan Emil har mest kontakt med modern men 
även har kontakt med andra på barnavdelningen. Att Alfons bara interagerar aktivt med sin 
mamma, tror jag, beror på att han inte är lika biblioteksvan som de övriga barnen. Han deltar 
inte i sagostunden och känner därför inte igen de övriga barnen. På grund av detta har han inte 
heller fått någon närmre kontakt med bibliotekspersonalen. 
 
Informanterna samspelar även till viss del med sina småsyskon, men då kretsar det inte kring 
något som rör biblioteket, troligtvis för att de småsyskon som finns med vid observationerna 
samtliga är under 1 år. I resultaten från observationerna ser jag att samspelet mellan barn och 
förälder är det som mest påverkar hur barnens informationsbeteende ser ut och därmed även 
hur de använder bibliotekets kulturella redskap. De barn som under besöket har ett 
informationsbeteende där det främst ingår deltagande i en aktivitet, att låna böcker, har 
troligtvis lärt sig detta beteende från sina mödrar. Mammorna  var i fallen med dessa barn 
enbart intresserade av att få med sig ett antal böcker hem från biblioteket. På detta sätt märks 
hur barnets kompetens varierar beroende på vilket stöd det får från någon som är mer erfaren 
vad det gäller att använda biblioteket. 
 
 
Samspel kring medie-/bokval 
Större delen av samspelet mellan barn och förälder kretsar kring medieval och då framförallt 
kring bokval. Alfons mamma uppmuntrar honom till exempel att leta böcker. Hon visar 
honom olika hyllor och frågar ifall de ska låna de böcker som hon plockar ut ur hyllorna. När 
hon inte hittar den bok som Alfons vill ha, väljer hon att ta hjälp av en bibliotekarie. Genom 
detta handlande visar hon Alfons vilken funktion bibliotekarien kan ha. Däremot uppmuntrar 
hon inte honom själv att ta kontakt med bibliotekarien, vilket Perkinson rekommenderar. 
Perkinson menar att det är bra att uppmuntra barnen till att ta kontakt med bibliotekarien 
eftersom denna då kan hjälpa till att visa på möjlig litteratur med mera.90 Materialet visar att 
mamman trots att hon inte direkt uppmuntrar honom till detta, ändå uppmuntrar honom 
indirekt genom att visa på möjligheten.  

                                                 
90 Perkinson 1996, s. 5. 
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Även Idas mamma samspelar nästan enbart med sitt barn i syfte att leta efter böcker att låna 
hem. Även hon uppmuntrar barnet till att leta böcker. Skillnaden i hur valet av litteratur görs 
för Alfons och Idas del, är att Ida inte får någon respons eller vägledning i att hitta lämpliga 
böcker. Detta gör att Ida inte når så långt i sin utvecklingszon. Enligt Vygotsky kan man 
behärska svårare uppgifter om man har någon som leder en igenom situationen, jämfört med 
vad man kan klara ensam. 91 Ida lämnas, trots moderns fysiska närhet, ensam att hitta vad som 
är lämpligt för henne, något som hon inte riktigt verkar behärska. Detta gör att resultatet 
antagligen blir sämre än om hon hade haft någon mer kunnig bredvid sig som stöttat henne. 
Hennes metod blir att prova sig fram till ett sätt att hitta i biblioteket och att hitta bra böcker 
med mera. Förhoppningsvis kanske hon hittar ett bra sätt, eller annars kanske hon blir 
besviken gång efter gång och till slut ger upp. 
 
Alla fyra barnen försöker i studien använda sina mödrar för att nå längre vid sina 
biblioteksbesök. Barnens tillvägagångssätt är olika, men återkommer hos samtliga vid val av 
böcker. Föräldrarna insisterar på att barnen ska låna böcker vid alla biblioteksbesöken. De 
leder dem framåt i valet av litteratur genom att fråga dem vad de vill ha för böcker eller 
genom att visa dem exempel som barnen sedan får ha åsikter om huruvida de verkar 
intressanta för hemlån eller ej. 
 
Valet av böcker görs hos barnen i vissa fall med bestämdhet och i andra fall med mer 
tveksamhet. Ett intressant ögonblick är då Linnea vid ett av observationstillfällena väljer ut en 
bok för hemlån som familjen redan har hemma i bokhyllan. Modern protesterar då och 
förklarar att de inte behöver låna boken eftersom de redan har den hemma. För Linnea verkar 
detta inte alls vara logiskt. Hon vill låna just denna bok. För henne är det antingen inte alls 
samma bok som den hon har läst tidigare eller också spelar det ingen roll att det är en som hon 
redan läst. Kanske är det just igenkännandet som är det viktiga i valet av bok. Detta var en av 
Elf och Petréns slutsatser i sin magisteruppsats, att barn ofta och gärna väljer böcker som de 
känner igen från tidigare sammanhang. 92 Linnea vill inte ge med sig angående bokvalet, men 
går till slut på mammans begäran och ställer tillbaka boken. Enligt Elf och Petrén är det ett 
vanligt fenomen att barnen vill låna böcker som de känner igen sedan tidigare. I min studie är 
det bara i situationen med Linnea som detta visar sig. Jag anar att skillnaden ligger i just 
samspelet. 
 
I Kolla vad jag hittade: Förskolebarns bilderbokssökning med samspel i fokus besöker barnen 
biblioteket i en grupp där de känner varandra och kan diskutera gemensamma intressen samt 
tävla mot varandra i att hitta bäst böcker.93 Barnen som deltar i min studie har i princip bara 
sina föräldrar att diskutera detta med vid besöken, och möjligheten att övertala och inspirera 
dem är troligtvis lägre eftersom de befinner sig i lägre maktposition än föräldern. Barnen har 
då inte samma möjlighet att tävla mot föräldern, som barnen har inom förskolegruppen i Elf 
och Petréns studie. I samband med Linneas bokval visar sig dock detta till viss del. Syskonet 
opponerar sig mot Linneas bokval och försöker genast vinna över förälderns åsikt på sin sida 
genom att vända sig mot mamman. Under tiden som Linnea och modern diskuterar bokvalet, 
hämtar syskonet flera egna böcker som godtas och syskonet ser väldigt nöjt ut. 
 
 
 
                                                 
91 Vygotsky 1978, s. 86. 
92 Elf & Petrén 2004, s. 63. 
93 Elf & Petrén 2004, s. 21, s. 40. 



34 

Samspel kring datorn 
I samband med att två av barnen, Emil och Linnea, använder datorn, finns tidvis även deras 
föräldrar samt syskon där och samspelar med dem. Emil använder datorn aktivt redan innan 
modern sätter sig bredvid honom. Han behärskar spelet, men får troligtvis ändå hjälp att nå 
längre i sin utvecklingszon genom att mamman pekar på skärmen, frågar honom och 
diskuterar saker som har med spelet att göra. På det här viset guidas han igenom de 
svårigheter han möter, vilket gör att han nästa gång antagligen klarar sig längre själv.  
 
Linnea sitter till skillnad mot Emil bara bredvid och tittar på när syskonet spelar. Eftersom 
syskonet är äldre och troligen är mer van vid att hantera datorn och spelet, leder även detta till 
att Linnea kan prestera bättre om hon själv spelar nästa gång. Hon studerar hur syskonet 
spelar och kan använda detta för egen del vid senare tillfälle. 
 
 

5.3.2 Samspel mellan barn och bibliotekarie samt mellan barn och övriga besökare  
 
Allmänt 
Samspel mellan barnen och personer utanför den egna familjen sker bara ett fåtal gånger vid 
mina observationer. I några fall är detta helt naturligt, då informanten helt enkelt är ensam 
med förälder och småsyskon på barnavdelningen. Men vid de flesta av observationstillfällena 
finns möjlighet till interaktion med någon utomstående. Trots att tre av de fyra barnen 
kontinuerligt besöker bibliotekets sagostund och därmed bör känna igen/känna varandra, 
samspelar de observerade barnen bara undantagsvis med varandra efter sagostunden på 
barnavdelningen. Barnen ägnar sig istället åt sitt eget eller åt att samspela med sina föräldrar. 
 
 
Samspel kring medie-/bokval 
Emil är det enda av barnen som själv försöker få kontakt med barnbibliotekarien som just då 
befinner sig på barnavdelningen. Han försöker och han lyckas. Han visar henne en bok som 
han har hittat. Lite senare är det istället denna bibliotekarie som startar upp samtalet med 
Emil. Detta är, bortsett från kortare tid vid sagostunderna, enda gången som bibliotekarien 
aktivt söker kontakt med ett av barnen som besöker biblioteket under observationstillfällena.  
Bibliotekarien frågar då om Bamse-tidningarna som han har framför sig. Vid detta tillfälle 
verkar Emil inte alls vara intresserad av att fortsätta prata, utan han sva rar bara kort på 
bibliotekariens frågor. Kanske såg bibliotekarien detta som en möjlighet till att skapa en 
relation till en av barnavdelningens besökare, detta efter att barnet själv hade tagit det första 
steget och bjudit in henne. Anledningen till att endast Emil samspelar med bibliotekarien på 
eget initiativ kan dels ha att göra med att han är det av barnen som verkar känna sig mest 
trygg på barnavdelningen, och därmed känner till möjligheten att prata med bibliotekarien. 
Annars kan det helt enkelt bero på att barnbibliotekarien väldigt sällan befinner sig ute på 
avdelningen under barnens besök. Detta känns igen från Elf och Petrén. Även vid deras 
observationer av förskolebarnen håller sig bibliotekarien av någon anledning i bakgrunden.94 
Kanske är det även i mitt fall så att det beror på, som Elf och Petrén spekulerar, ”en respekt 
och försiktighet inför varandras arbetsfält”95.  
 

                                                 
94 Elf & Petrén 2004, s. 60. 
95 Elf & Petrén 2004, s. 60. 
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De gånger som barnen samspelar med någon utomstående under observationerna, handlar det 
enbart om samtal. Inget av barnen använder sig vid exempelvis bokval själv av bibliotekariens 
eller någon annan utomståendes kompetens för att nå längre i utvecklingszonen. Alfons är det 
enda av barnen som får hjälp med att hitta en bok som han önskar. Det är dock modern som 
har hämtat bibliotekarien och Alfons står bara bredvid och tittar på när bibliotekarien letar i 
bilderboksbackarna. Hon förklarar inte hur eller var hon letar, vilket gör det omöjligt för 
Alfons att lära känna och förstå bibliotekets system. Däremot kanske han om han minns var 
hon hittar boken, vid nästa tillfälle kan hitta en bok av samma författare.  
 
 
Lek 
Samspel mellan barn och övrig utanför familjen är under observationerna ovanligt. Detta är 
motsatt resultat i jämförelse med McKechnies studie. Enligt McKechnie var det relativt 
vanligt med interaktion utanför familjen hos hennes informanter och vanligen skedde detta i 
form av lek.96 Vid de tillfällen som jag observerar de fyra barnen, ser jag dem inte leka någon 
gång. De leker varken ensamma, med andra barn, vuxna, eller med det som biblioteket 
tillhandahåller i form av spel, pussel, med mera. Detta är något som jag förvånas över mycket, 
och ger en total kontrast till McKechnies studie där nästan samtliga barn någon gång under 
besöket leker.97 
 
Frågan om ifall mitt metodval har bidragit till detta resultat är något som jag undrar över. Kan 
tendenserna till lek ha varit så subtila att jag missat dessa detaljer när jag varit upptagen och 
vänt ner blicken för att anteckna vad som sägs och görs. Eller är det så att barn i Sverige inte 
leker så ofta på biblioteket? Kanske påverkas leken av hur mycket lekmaterial biblioteket har. 
De bibliotek som McKechnie hade som utgångspunkt för sina observationer erbjöd rikligt 
med lekmaterial i form av pussel, spel med mera.98 Även det bibliotek där mina observationer 
har genomförts erbjuder spel och pussel. Även om biblioteket erbjuder detta hindras barnen 
troligtvis i sin lek av tillgängligheten till dessa. Barnen är beroende av att någon läskunnig 
kan informera dem om att biblioteket har pussel i ett skåp på barnavdelningen. Men detta 
räcker inte. Barnet behöver också en vuxen för att be en bibliotekarie att ta fram dem. Under 
besöken då jag observerar barnen pusslar inte något av dem. Jag hör inte heller någon prata 
om pussel. Kanske finns inte intresset för det, eller så finns inte vetskapen om att biblioteket 
erbjuder pussel. Trots bristen på lättillgängligt lekmaterial förvånas jag ändå över att barnen 
inte vid något tillfälle leker med varandra. Fantasin brukar inte sätta gränser för vad man kan 
leka med.  
 
 
Passiv interaktion 
Alfons interagerar inte aktivt med andra besökare eller någon bibliotekarie på 
barnavdelningen. Istället ägnar han sig åt passiv interaktion – genom att observera sin 
omgivning, både människor och olika redskap. I McKechnies studie delar hon in 
interaktionen i passiv och aktiv interaktion. Avhandlingen visar att ett fåtal av barnen enbart 
är passiva medan de flesta både är aktiva och passiva beroende på situationen. 99 Alfons 
tillhör, liksom ett fåtal barn i McKechnies studie, de som i princip enbart är passiva. Hans 
interaktion består mest av observationer. Han interagerar aktivt enbart under korta stunder 
med sin mamma. Detta beror troligtvis på att han besöker biblioteket ganska sällan och 

                                                 
96 McKechnie 1996, s. 108. 
97 McKechnie 1996, s. 106. 
98 McKechnie 1996, s. 106. 
99 McKechnie 1996, s. 108-110. 
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därmed inte känner sig van i den miljön. Han observerar både kulturella redskap, 
bibliotekarien och övriga biblioteksbesökare på avdelningen. 
 
 
Barnbibliotekariens roll 
Eftersom bibliotekarierna under observationstillfällena sällan är på barnavdelningen blir det 
svårare för barnen att skapa en relation till exempelvis barnbibliotekarien. Barnen vänder sig i 
första hand till föräldrarna för att få hjälp och svar på sina frågor. Men vad händer när 
föräldern inte räcker till? Hur blir det när föräldern själv är ovan vid och inte känner 
biblioteket så väl? 
 
I samband med Idas och Alfons biblioteksbesök kunde barnbibliotekarien aktivt valt att stötta 
de båda barnen. Föräldrarna verkade inte så insatta i bibliotekets olika möjligheter. Deras mål 
med besöken var enbart att låna böcker, även om barnen visade nyfikenhet för även andra 
aktiviteter. Kanske kunde då bibliotekarien ha fångat upp exempelvis Alfons nyfikenhet över 
datorn och visat honom hur man använder den. Eller ha gett Ida en chans att få bolla sina 
idéer kring bokval med någon. Modern gav ingen respons till Idas bokval. Kanske kunde 
bibliotekarien då istället ha berättat vad boken handlar om, frågat henne om det var detta hon 
ville ha samt visat henne andra böcker som hon kunde vara intresserad av. Barnen 
begränsades till att enbart kunna prestera vad den uppnådda kompetensen100 tillät, istället för 
att nå längre i utvecklingszonen med hjälp av stöd och vägledning från bibliotekarien. Enligt 
Feinberg med flera är föräldern barnets första lärare. 101 Studiens resultat visar att 
bibliotekariens roll även borde innefatta att skapa kontakt med barnens föräldrar, eftersom 
barnen, enligt Feinberg med flera, antas lära sig det mesta av sina föräldrar, under sina första 
år, Detta för att ge de föräldrar, som behöver det, kunskap om biblioteket och dess verksamhet 
som sedan naturligt förs vidare till deras barn.  
 
 

5.3.3 De kulturella redskapens funktion på biblioteket 
 
Allmänt 
På biblioteket finns tusentals kulturella redskap i form av böcker, tidningar, pennor, kritor, 
papper, dator och många andra saker. Barnen i studien är olika medvetna om dessa och 
använder dem därmed på olika sätt. I studien kan jag inte se någon skillnad mellan hur tjejer 
och killar använder de kulturella redskapen. Jag anar att beteendet mer beror på egen 
erfarenhet, hur bekväm föräldern är i biblioteksmiljön och därmed är mycket individuellt 
redan hos barn i 3-4-årsåldern. Kanske skulle man kunna hitta skillnader utifrån kön om man 
observerar betydligt fler barn under deras besök på samma barnavdelning. Eftersom 
användandet av de kulturella redskapen är helt individuellt och medför stora olikheter, 
analyserar jag barnen var för sig gentemot de redskap som de använder. Sist i avsnittet 
jämförs dessa. 
 
 
 
 
 

                                                 
100 Säljö 2000, s. 122. 
101 Feinberg m fl 1998, s. 43. 
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Linnea 
Linnea har insett en del av bibliotekets potential – att man kan göra flera olika saker där 
förutom att låna böcker. Hon vet vad hon själv vill göra under biblioteksbesöket, även om hon 
inte alltid får möjlighet till detta. 
 
Vid bokval visar hon att hon verkar behärska bilderböckerna på så sätt att hon vet skillnaden 
mellan olika böcker. När mamman säger till Linnea att välja böcker till hemlån går Linnea 
automatiskt till pek- och bilderboksbackarna. Dock kan jag inte placera in hennes 
behärskande av redskap i approprieringsspiralen102 eftersom jag inte ser henne vara i kontakt 
med mediet tillräckligt mycket under besöket. När Linnea på moderns uppmaning ska sätta 
tillbaka en bok som de redan har hemma, visar hon att hon besitter mer kunskap om 
bibliotekets system. Hon går tillbaka och sätter boken precis där hon tog den, istället för att 
sätta den i närmaste hylla eller råka ta fel och sätta den i backen bredvid.  
 
Detsamma gäller hennes kontakt med datorn och datorspelet. Det äldre syskonet spelar aktivt 
medan Linnea enbart sitter bredvid och tittar på. Detta gör att jag inte kan avgöra om hon 
behärskar redskapet eller ej. Kanske är hon i första stadiet där hon introduceras till spelet av 
det äldre syskonet och på så sätt får stöd i utvecklingen till att så småningom kunna behärska 
datorspelet. Eller kanske behärskar hon det redan till fullo, och väljer bara vid detta tillfälle att 
sitta bredvid för att se när syskonet spelar. 
 
Mammans syfte med besöket på biblioteket syns vara ganska tydligt. Hon vill att det förutom 
deltagande i sagostunden ska resultera i ett antal böcker som ska lånas med hem. Linnea har 
vid båda besöken en helt annan bild av vad biblioteket ska användas till. Av redskapen som 
finns där är hon istället mest intresserad av ritbordet med dess möjligheter i form av papper 
och kritor/pennor. Trots hennes önskan att rita avbryter hon dessa aktiviteter för att lyda 
moderns uppmaningar om att låna böcker. 
 
 
Emil 
I och med att jag får följa Emil på biblioteket vid två tillfällen under längre tid än de övriga 
barnen, får jag möjlighet att se att han använder barnavdelningen på olika sätt. Det märks att 
han som biblioteksanvändare är relativt självständig, att han redan har lärt sig hur 
barnavdelningen ser ut och vad den kan erbjuda honom. Han är det av barnen som utnyttjar 
flest aktiviteter på barnavdelningen. Han är även det enda av dem som väljer själv hur hans 
biblioteksbesök ska se ut och vad syftet med det är samt står fast vid det. Detta visar sig i att 
han inte gör som mamman säger utan väljer sina egna aktiviteter. Han letar efter böcker och 
tidningar som han sedan både tittar i själv och läser tillsammans med sin mamma. Att 
använda böcker och tidningar behärskar han delvis. Han kan titta i exempelvis serietidningar, 
men eftersom han är så pass liten kan han än så länge inte läsa orden och på så sätt själv 
säkert förstå betydelsen av dem. Att han endast behärskar redskapen delvis beror därmed på 
att han än så länge inte är läskunnig i bemärkelsen att kunna läsa ord och sammanhängande 
text på det sätt som man i skolmiljö menar är att läsa. Istället tittar han på bilderna och får på 
så vis ett sammanhang. Med stöd från modern förstår han mer vad serierna och böckerna 
handlar om. 
 
Bibliotekets datorspel behärskar Emil ganska bra. Eftersom det är ett spel som är anpassat för 
barn i lägre åldrar utgår det i princip enbart från bilder och symboler som barnet har möjlighet 

                                                 
102 Säljö 2005, s. 230. 
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tolka. För Emils del tolkar jag det som att han befinner sig på steg tre i Säljös figur, 
approprieringsspiralen103, då det gäller att spela datorspelet på biblioteket. Eftersom han sätter 
sig ensam vid datorn till en början och hanterar den aktivt redan innan modern kommer och 
sätter sig bredvid honom  kan jag se att han behärskar spelet relativt väl med biblioteket som 
social praktik. Om någon frågar honom kan han troligtvis förklara hur man spelar detta spel 
och vad de olika symbolerna i spelet betyder. Dock är det osäkert om han helt har 
naturaliserat redskapet och kan tillämpa detta inom olika praktiker. 
 
Emils informationsbeteende är som en spegel av mammans informationsbeteende. Även 
modern är självs tändig på biblioteket, känner till bibliotekets utbud och verkar trygg i rollen 
som biblioteksbesökare. Hon är till exempel den enda av föräldrarna som lånar olika former 
av biblioteksmedier, både böcker, CD-skivor och kassettband. Moderns erfarenhet av 
biblioteksverksamheten leder till att också Emil vågar använda de kulturella redskap som 
biblioteket erbjuder. 
 
 
Ida 
Utifrån observationerna verkar Ida inte ha så stor erfarenhet av vad biblioteket kan erbjuda. 
Hon har inte riktigt lärt sig bemästra de kulturella redskap som finns där. Hon använder till 
exempel inte datorn alls. Hon visar inte heller något intresse för den. Om det beror på 
ointresse eller okunskap är omöjligt för mig som observatör att avgöra. Samma sak gäller de 
flesta redskap, förutom böckerna. Dessa redskap hanterar hon delvis. Å ena sidan verkar hon 
inte alls ha förstått att boken som medium kan vara så olika saker, beroende på vilken bok 
man väljer att till exempel läsa. Detta visas genom att hon bara plockar ut en bok för hemlån 
ur en hylla. Boken är en tjockare variant, egentligen tänkt för lite äldre barn. Kanske är hon 
medveten om detta – eller inte. Om fallet är så att hon inte är medveten om det får hon inte 
heller någon hjälp av mamman eftersom modern inte kommenterar hennes bokval. 
 
Å andra sidan använder hon i en annan situation en bok, en bilderbok, som fysiskt redskap för 
att visa en vän något som hon tycker är roligt. Eftersom Ida enbart har kontakt med böcker är 
det bara i samband med dessa jag kan studera henne i samband med approprieringsspiralen104. 
Utifrån studiens resultat befinner hon sig troligtvis mellan steg 1 och 2 i spiralen. Hon har 
blivit introducerad i användandet av böcker och kan använda dessa delvis ensam. Hon är dock 
inte fullärd, utan har svårt att skilja på att det finns olika sorters böcker som används på olika 
sätt.  
 
 
Alfons 
Alfons är inte speciellt van vid biblioteksmiljön och har därför svårt att veta riktigt hur han 
ska använda de redskap som finns där. De enda redskap som han kommer i direkt kontakt 
med är böcker. Datorn använder han inte alls. Istället står han framför den och observerar den 
vid två tillfällen under besöket. Detta tolkar jag som ett förstadium till det första steget i 
approprieringsspiralen. Alfons är nyfiken på redskapet, men vågar inte riktigt prova det. Han 
tittar på det och försöker på så sätt bilda sig en uppfattning om vad det är för något och hur 
man ska använda det. Modern, eller annan med mer erfarenhet av redskapet, befinner sig inte 
i närheten av honom vid dessa tillfällen och därmed får han inte heller något stöd i 
utvecklingen att närma sig och lära sig behärska just detta. Mamman visar heller inget intresse 
för datorn med datorspelet under den övriga tiden av besöket. 
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Att Alfons inte besökt biblioteket det senaste halvåret, gör att han vid detta besök har fullt upp 
med att ta in alla intryck från miljön, både vad gäller människorna som finns där och de 
kulturella redskapen så som böckerna och datorn med datorspelet. Han har än så länge inte 
lärt sig att hantera redskapen som finns där. Han är på så vis på det första stadiet i Säljös 
approprieringsspiral, där han observerar de olika redskapen och antagligen funderar över hur 
man använder dem. Studiens material visar att han i detta lära-känna-stadium inte får något 
direkt stöd i denna utveckling gällande kulturella redskap förutom delvis då det gäller 
bilderböcker. Mamman fokuserar på böckerna utan att se att Alfons även är nyfiken på datorn 
och vad de andra besökarna gör på biblioteket. Då det gäller bilderböckerna månar modern 
däremot om att han ska vara delaktig i valet av litteratur. 
 
Trots att han inte är särskilt biblioteksvan är han ändå insatt i att man kan låna böcker på 
biblioteket, och att han av alla de böcker som biblioteket erbjuder vill låna just en Halvan-
bok. Han vet dock inte var han ska leta efter dessa böcker. Istället är det mamman som tar 
kommandot och ber en bibliotekarie om hjälp för att hitta en Halvan-bok. Här visar sig ett 
annat problem, som enligt bibliotekarien på det aktuella biblioteket verkar vara mycket 
vanligt på barnavdelningen. Eftersom en stor del av dem som använder barnavdelningen är 
barn och många av dessa inte vet att det får konsekvenser om man sätter en bok på en annan 
plats än där den enligt klassifikationen ska stå, är det i vissa fall mycket svårt att hitta 
böckerna. De kan i princip ligga eller stå var som helst i lokalen. Detta gör att barnen även om 
de lär sig bibliotekets system ibland får svårt att finna det de söker. 
 
 
Jämförelse 
En likhet mellan barnen är att samtliga visar intresse för olika redskap som finns på 
barnavdelningen. Detta i kontrast mot föräldrarna, där två av dem utöver att besöka 
sagostunden enbart var intresserade av att låna böcker.  
 
Skillnaderna i vilka funktioner de kulturella redskapen har i barnens informationsbeteenden är 
stora. Barnen väljer att använda olika redskap och de används på olika sätt. Två av barnen 
använder bara ett eller två kulturella redskap under observationstillfällena medan de två 
övriga använder fler än två redskap. Samtliga inriktar sig på att redskapen ska fylla en 
funktion under besöket, och har liksom barnen i Elf och Petréns studie ett här och nu-
perspektiv.105 De fokuserar på det redskap som är mest intressant för stunden. Ibland 
sysselsätter det dem länge, som datorspelet, och ibland bara under en kortare stund, till 
exempel vid ritbordet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur biblioteksvana barn interagerar med 
barnavdelningen på ett folkbibliotek. Detta har genomförts med hjälp av de tre 
frågeställningar som presenterats tidigare. I detta kapitel förs slutdiskussion utifrån dessa 
frågeställningar. Inledningsvis behandlas informationsbeteendet hos barnen på biblioteket 
generellt, medan jag i underrubrikerna går in på samspel mellan barn och övriga på biblioteket 
samt mellan barn och kulturella redskap mer specifikt.  
 
Förutom slutdiskussion och slutsatser innehåller detta kapitel ett avsnitt där jag resonerar 
kring hur val av teori och metod har påverkat studien. Slutligen reflekterar jag även över vilka 
områden som kan vara intressanta för fortsatt forskning.  
 
 

6.1 Små barns informationsbeteende på folkbibliotekets barnavdelning 
 
 
När små barn besöker biblioteket medierar bibliotekarier och biblioteksassistenter genom sitt 
beteende hur kulturen ser ut inom det aktuella folkbibliotekets ramar. Men utifrån studiens 
resultat syns vilka som framförallt besitter makten att mediera hur biblioteket kan användas. 
Barnens föräldrar är de som till störst del präglar barnens syn på bibliotekets möjligheter. 
Bibliotekarien håller sig mest i bakgrunden. Detta får självfallet konsekvenser för hur barnens 
informationsbeteende ser ut då de besöker barnavdelningen. Föräldrarnas 
informationsbeteende blir barnens informationsbeteende – barnen vävs in i den kultur som 
styr vad man kan göra på biblioteket, vad man får respektive inte får göra där med mera. Allt 
detta utifrån vilken bild föräldrarna själva har av biblioteket. Biblioteket är på så vis en 
mycket varierad mötesplats för olika människor med olika syften för sina biblioteksbesök. 
 
Erfarenhet av bibliotek, både hos barn och hos förälder, inverkar på hur barnen beter sig på 
barnavdelningen. I studien syns tydligt att barnen tar efter sina föräldrars beteenden. Kanske 
är föräldrarnas bibliotekserfarenhe t viktigare än barnens i samband med hur barnens 
informationsbeteende ser ut. Detta är svårt att urskilja eftersom det naturligt verkar vara så att 
de biblioteksvana föräldrarna även har för vana att ta med barnen till biblioteket och därmed 
får biblioteksvana barn, och tvärtom. 
 
En ytterligare aspekt är tid. Studiens resultat visar att föräldrarna ger barnen en viss tid för 
biblioteksbesök. Ibland är denna lång och ibland är den kort. Materialet visar att detta till viss 
del gör barnen förvirrade. De vet varken om de får stanna kvar på barnavdelningen efter 
sagostunden eller hur länge. De får inte möjlighet att planera sitt besök utifrån sina 
informationsbehov. Barnen som väljer en aktivitet blir till exempel ibland tillsagda att de ska 
ägna sig åt en aktivitet som föräldrarna har bestämt istället. 
 
En slutsats som jag drar utifrån analysen av studiens resultat är att barnens 
informationsbeteende påverkas av flera olika faktorer, men de tre faktorer som påverkar 
barnens informationsbeteende mest är erfarenhet, samspel med förälder, samt tid.  
 
 



41 

6.1.1 Samspel mellan barn och övriga på biblioteket 
 
Samspelet mellan barn och bibliotekarie/biblioteksassistent är under mina observationer 
sällsynt. Detta beror till stor del på att barnavdelningen sällan är bemannad och jag 
ifrågasätter därför det aktuella bibliotekets handlingsplan där man bland annat tar upp 
bemötande, kommunikation, service och pedagogik som faktorer som direkt påverkar hur 
framgångsrikt biblioteket är.106 Vuxna rör sig i hela biblioteket, medan små  barn ganska 
tydligt är hänvisade till enbart barnavdelningen. Detta gör barnavdelningen till den självklara 
mötesplatsen för barn och barnbibliotekarie. Trots detta syns sällan barnbibliotekarien till just 
där. Den största chansen till interaktion dem emellan är i samband med sagostunden. Det 
verkar vara en god vana att tillsammans med biblioteksassistenten ibland välkomna barnen 
med syskon och föräldrar före sagostunden. På så sätt skapar de en första kontakt som 
biblioteksassistenten sedan kan vidareutveckla under aktiviteterna på sagostunden.  
 
Men vad händer då efter sagostunden? Och vad händer med barnen som aldrig deltar i den, får 
de chansen att tidigt lära känna vad bibliotekariens roll på biblioteket är? Feinberg med flera 
menar att det är viktigt att prata med föräldrar både före och efter barnaktiviteter.107 Med 
Feinberg med fleras uppgifter som bakgrund anser jag det därför vara mycket viktigt att skapa 
kontakt med föräldrar både före och efter sagostunden. Om bibliotekarien skapar en relation 
till föräldrarna så blir det troligtvis lättare att även skapa en relation till deras barn. Det är 
viktigt att inledningsvis välkomna besökarna, men även lika viktigt att efter aktiviteten fånga 
upp eventuella frågor som uppkommit under exempelvis sagostunden.  Kanske vill de till 
exempel läsa samma saga hemma, eller vill ha en bok skriven av samma författare eller en 
liknande saga. Eller kanske tyckte de inte alls om sagan som berättades under sagostunden. 
Feinberg med flera påpekar vikten av att föräldrar och bibliotekarier ska fungera som partners 
i barns lärande.108 För att kunna fungera som partners och kunna samarbeta kring barnens 
informationsbeteende krävs att bibliotekarien känner till dels hur barnen fungerar, men även 
hur föräldrarna fungerar. Detta har man arbetat med vid Säters bibliotek i projektet 
”Sagokappan”. Målgruppen är treåringar, men i och med att man ofta träffar dessa i hemmet, 
finns även föräldrarna där.109 Detta ger, enligt mig, ett ypperligt tillfälle till att skapa en 
relation både till barnet och till föräldern, samtidigt som de båda får en chans att lära känna 
barnbibliotekarien. 
 
Studiens material visar att föräldern och eventuellt det äldre syskonet har störst betydelse för 
barnens informationsbeteende. Detta är egentligen ingen slutsats som förvånar eftersom 
närstående automatiskt har stor effekt på oss som människor i det mesta vi företar oss. 
Däremot förvånar det att barnbibliotekarien inte finns där och samspelar med barnen då det 
märks att föräldrarna inte har de kunskaper som krävs. Jag anser att detta borde vara ett 
prioriterat område eftersom dagens barn är morgondagens vuxna. Jag tror att det är lättare att 
skapa en vana tidigt hos ett barn än hos en person som försöker hitta tillbaka till biblioteket i 
vuxen ålder. Varför väljer bibliotekarien att oftast utföra sitt arbete på annan plats än 
barnavdelningen i biblioteket? Är det en ekonomisk fråga eller handlar det om tidsbrist? Eller 
är det rädsla från bibliotekariens sida? Samtalet som förs med barnbibliotekarien genomförs 
före observationerna, vilket gör att jag inte har något rakt svar på detta. Kanske vill man inte, 
som bibliotekarie, trampa på någons ömma tår och på så sätt göra sig ovän med föräldrarna. 
Detta blir i så fall ett problem för barnen som hindrar dem från att få stöd att utvecklas så 
                                                 
106 X Folkbibliotek 2006, Handlingsplan för X bibliotek. 
107 Feinberg m fl 1998, s. 49. 
108 Feinberg m fl 1998, s. 46. 
109 Som fisken i vattnet 2000, s. 40. 



42 

långt som möjligt i sin utvecklingszon då det gäller informationssökningar med mera. För att 
förhindra detta är Feinberg med fleras råd att arbeta som partners troligtvis en god idé.110 
Genom att skapa en relation och lära känna varandras kompetenser kan man hjälpa barnet i 
sitt lärande. Förälderns expertkunskap om det egna barnet är oumbärlig, samtidigt som 
bibliotekariens kännedom om litteratur med mera skapar möjlighet till att vidga barnets vyer. 
 
Utifrån att ha analyserat studiens resultat har jag sett att den största och viktigaste rollen för 
barnet vid biblioteksbesöket har respektive barns förälder. Detta leder till att den mest 
betydelsefulla interaktionen, för barnets informationsbeteende, är den mellan barn och 
förälder. I och med att det är av föräldern som hemmabarnen först lär sig hur man använder 
biblioteket, bör bibliotekarien för att nå barnen och kunna stödja deras informationsbeteende, 
även i stor mån ha föräldern i fokus för sitt arbete.  
 
Att samspel i form av lek inte förekommer alls bland barnen, är något som förvånat mig 
mycket. McKechnie menar att i princip alla hennes informanter tidvis ägnar sig åt lek under 
biblioteksbesöken. 111 Detta får mig att fundera på vad det är som gör att barnen inte leker på 
det svenska bib lioteket. Finns inte tid? Finns inte tillräckligt med lekmaterial tillgängligt? 
Eller ingår helt enkelt inte lek i ett svenskt biblioteksbesök? Utan fler studier kan inte denna 
fråga besvaras. Men jag har svårt att tro att svenska biblioteksbesök skulle skilja sig så 
mycket från kanadensiska, eller snarare att svenska barn skulle skilja sig så mycket från de 
kanadensiska barnen. Den mer troliga anledningen till att lek inte förekommer vid barnens 
biblioteksbesök är därför avsaknad av bra eller otillgängligt lekmaterial samt stress. Barnen 
befinner sig i underläge gentemot föräldrarna som besitter makten att helt bestämma över 
biblioteksbesöket, och då även hur länge de ska vara där. Enligt studien lägger flera av 
föräldrarna bara en kort stund till att vara på barnavdelningen, och då ska huvuduppgiften 
genomföras – låna böcker. Barnen ges därmed inte alltid möjlighet till att hinna fokusera på 
sina egna informationsbehov under biblioteksbesöken. 
 
 

6.1.2 De kulturella redskapens funktion på biblioteket 
 
De kulturella redskapen på biblioteket har olika funktioner för barnen då det gäller deras 
informationsbeteende och barnen är olika vana vid att hantera dessa. Detta leder direkt in på 
de faktorer som påverkar hur barnen använder de kulturella redskapen. Eftersom användandet 
av kulturella redskap är en del av informationsbeteendet hos barnen som besöker biblioteket 
är de viktigaste faktorerna desamma som presenterats tidigare; erfarenhet, samspel med 
förälder och tid. 
 
 
Erfarenhet 
Studiens material visar att den faktor som till störst del påverkar barnens användning av 
kulturella redskap är tidigare erfarenhet av dessa samt av biblioteket. Både egen erfarenhet 
och förälderns erfarenhet av detta visar sig spela roll. När föräldern är en van 
biblioteksbesökare har den möjlighet att själv lära sitt barn vad biblioteket har att erbjuda och 
hur man kan använda det.  
 

                                                 
110 Feinberg m fl 1998, s. 46. 
111 McKechnie 1996, s. 106. 
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Samspel med förälder – förälderns makt 
Eftersom den viktigaste interaktionen, enligt studiens resultat, sker mellan barn och förälder 
påverkar även denna till stor del hur användandet av redskapen fungerar. Barnet är 
underlägset föräldern och det råder därför en skev maktbalans. Detta gör att exempelvis 
Linnea väljer att överge ritbordet för att modern bestämmer det. På så vis visar barnen inte 
alltid sitt egna informationsbeteende, utan applicerar förälderns informationsbehov på sitt eget 
beteende.  
 
 
Tid 
Den tredje faktorn, som resultatet visat, är även den viktig för barns användning av kulturella 
redskap. Även detta är avhängigt förälderns planer för biblioteksbesöket. Tillräckligt med tid 
för biblioteksbesöket gör att barnet får chans att lära känna biblioteket i egen takt och kan 
ägna sig åt de kulturella redskap som verkar mest intressanta. Detta gör att barnet har större 
möjlighet att fokusera på sitt eget informationsbehov. Möjligheten finns då att både föräldern 
och barnet hinner tillgodose sina behov. 
 
 

6.2 Konsekvenser av val av teori och metod 
 
Resultatet av studien visar att valet att använda mig av kvalitativ metod och då framförallt 
observationer var ett riktigt beslut. Materialet gav mig det frågeställningarna hade för 
avseende att finna svaren på, och då ur barnens perspektiv vilket syftet var. Dock kan jag 
ställa mig tveksam till min egen objektivitet. Jag frågar mig om det verkligen kan bli en studie 
ur barns perspektiv till 100 procent när jag som observatör trots allt tolkar utifrån min egen 
förförståelse – en vuxens förförståelse. Detta dilemma får (bör) forskaren bearbeta då han/hon 
ger sig in på att tolka vad andra människor gör eller säger. Att observera visar sig under 
observationsperioden vara mycket svårt. Det är inte så svårt att fokusera på en människa som 
gör något ensam, men så fort hon samspelar med någon annan visar sig svårigheter som att 
både se vad personen gör, vad den säger och hur reaktionen blir under samtalets gång. Att 
lyckas få med alla dessa detaljer vid användande av penna och papper som hjälpmedel är en 
omöjlighet. Detta är en brist, men samtidigt ett val som tar sin utgångspunkt i de etiska 
aspekter som nämns i kapitel 2.  
 
Snabbintervjuerna i form av samtal var inte något som användes så mycket. Samtalen var 
enbart de som fördes med barnens mödrar. I och med att barnen hade så lite kontakt med 
bibliotekarierna och denna interaktion kunde observeras tydligt, fanns ingen anledning att 
prata med dem för att klargöra vad som sagts. Barnen interagerade inte heller så många 
gånger med andra biblioteksbesökare (vuxna eller barn), vilket gjorde att det inte heller där 
blev aktuellt med några samtal med dessa. 
 
I uppsatsens avgränsningar skriver jag att informanterna avgränsas till barn med svenska som 
förstaspråk. I praktiken visar sig detta inte bli någon avgränsning i studien eftersom samtliga 
barn som kontaktas i samband med besök på barnavdelning och sagostund är svenskspråkiga. 
Trots detta väljer jag att skriva ut denna avgränsning, eftersom den ändå fanns idémässigt. 
 
Valet av teoretiska redskap för att belysa barns informationsbeteende på biblioteket, får även 
det konsekvenser för studien. Svaren på studiens frågeställningar visar i efterhand att de valda 
teorierna – Vygotskys teori om utvecklingszonen samt Säljös teori om kulturella redskap, har 



44 

fungerat väl. Självfallet skulle säkerligen andra teorier också kunna belysa barnens 
informationsbeteende, men då med lite annorlunda fokus. I samband med användandet av 
Vygotskys utvecklingszon samt Säljös approprieringsspiral finns trots användbarheten också 
en särskild problematik. Den ligger i att det är en omöjlighet att exakt veta vad barnet skulle 
kunna prestera ensam om barnet observeras i en situation tillsammans med sin förälder. Detta 
gäller även i motsatt situation. Om barnet observeras då det ensam försöker använda 
exempelvis datorn vet jag som observatör inte hur långt i utvecklingszonen barnet skulle 
kunna komma tillsammans med en mer kunnig lärare. I samband med Säljös 
approprieringsspiral sker även där en tolkning av vad barnet kan tänkas prestera, men då med 
samma redskap i en annan miljö. Detta gör resonemanget kring detta fritt och exakt omätbart, 
men ändå viktigt att belysa. 
 
 

6.3 Vidare forskning 
 
I och med att forskningsområdet som rör små barns användning av bibliotek på fritiden idag 
är relativt begränsat, med ett fåtal studier gjorda, finns mycket att studera närmare. 
Forskningen är viktig till exempel för att biblioteken ska kunna arbeta med bästa möjliga 
resultat gentemot sina barnlåntagare. Därför skulle jag gärna se vidare forskning inom detta 
område, en fördjupning med samma fokus som denna studie, men med betydligt fler 
informanter för att få en helhetsbild av hur små barn i Sverige använder folkbibliotekens 
barnavdelningar. Då ges möjlighet att se om informationsbeteendet skiljer sig mellan olika 
platser så som mellan städer och landsbygd eller mellan invandrartäta områden och områden 
där flest har svenska som förstaspråk. 
 
Eftersom vikten av tidigare bibliotekserfarenhet, både hos barnen och hos föräldrarna, i 
studien syns vara mycket viktig för hur barnens informationsbeteende ser ut på biblioteket 
skulle det vara spännande att undersöka detta vidare. Även detta är en fråga som är viktig för 
bibliotekens barnverksamhet. Inte bara hur man ska arbeta med de barn som har liten eller 
ingen bibliotekserfarenhet utan även hur man ska möta upp föräldrar som bara har lite 
erfarenhet av vad biblioteken kan erbjuda. Kanske är det så att erfarenheten spelar mindre roll 
ifall barnavdelningen är bemannad med en barnbibliotekarie som fångar upp de barn som inte 
verkar känna till biblioteket så väl?  
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7 Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barn, som regelbundet besöker biblioteket, 
interagerar med den del av folkbiblioteket som betraktas som barnavdelning. 
För att specificera detta intresseområde läggs fokus vid några frågor i form av dessa 
frågeställningar: 
 
v Hur ser informationsbeteendet ut hos barn i 3-4-årsåldern då de på fritiden besöker 

folkbibliotekets barnavdelning med en förälder? 
 

Ø Hur ser samspelet ut mellan barn och förälder, barn och barnavdelningens 
personal, samt barn och övriga biblioteksbesökare?  

 
Ø Vilken funktion har de kulturella redskapen på biblioteket i barnens 

informationsbeteende? 
 
För att besvara frågeställningarna väljer jag att utgå från kvalitativa metoder, i detta fall 
observationer och samtal. Eftersom det är vad barnen gör på folkbibliotekets barnavdelning 
och hur de gör det, väljer jag att titta på detta ur barnens perspektiv genom att använda barnen 
själva som huvudinformanter. Ett antal barn i 3-4-årsåldern söks upp via ett biblioteks 
sagostund. Det är också vid detta bibliotek som barnen sedan studeras. Föräldrarna informeras 
om studien och tillfrågas om deras barn får delta i den. Samtliga föräldrar accepterar detta. 
Antalet barn som slutligen observeras är fyra till antalet. Dessa väljs ut naturligt, då tre av 
dessa fyra förutom sagostunden även besöker barnavdelningen och tar del av dess utbud. Det 
fjärde barnet som observeras deltar inte i sagostunden, utan besöker av en slump 
barnavdelningen precis efter att jag genomfört en annan observation. 
 
För att kunna besvara frågeställningarna använder jag mig av två olika teorier som redskap 
vid analysen av observationsresultaten. Den ena är Vygotskys teori om utvecklingszonen. 
Denna använder jag för att se hur samspelet mellan barnen och de vuxna (föräldrar eller andra 
mer erfarna personer) fungerar eftersom den visar på att barnet kan komma längre i sin 
utveckling ifall det har en mer kunnig lärare som kan leda barnet genom lärosituationen. Den 
andra teorin är Roger Säljös teori om användning av kulturella redskap. Här utgår jag från en 
figur som Säljö utformat för att visa hur han anser tillvägagångssättet är när en människa lär 
sig att behärska ett redskap – approprieringsspiralen. Med hjälp av den kan jag förklara hur 
långt barnen kommit då det gäller att behärska några av de kulturella redskap som finns på 
biblioteket, till exempel datorn eller boken. 
 
För att bättre kunna sätta sig in i hur bibliotekens barnverksamhet ser ut idag ges i uppsatsen 
en bakgrund till hur verksamheten utvecklats under 1900-talet med start 1912 då det första 
barnbiblioteket startades. Under århundradet skiftar folkbibliotekens huvuduppgifter från 
decennium till decennium. Genomgående är dock litteraturförmedling den viktigaste 
uppgiften, men med olika tillvägagångssätt genom åren.  
 
Tidigare studier om hur barn använder barnavdelningen är ovanliga. Jag har funnit en 
avhandling som handlar om just detta ämne, Lynne McKechnies doktorsavhandling Opening 
the ”preschoolers’ door to learning”: an ethnographic study of the use of public libraries by 
preschool girls som beskriver hur barn använder biblioteket då de besöker det tillsammans 
med sina mödrar. McKechnie utvecklar även detta och studerar även vad de observerade 
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fyraåriga flickorna lär sig av besöken samt hur de använder biblioteksmaterialet som lånas 
hem. 
 
Förutom McKechnies stud ie, finns relevant litteratur som berör ämnet men med annat fokus. 
Exempel på litteratur är Kolla vad jag hittade: Förskolebarns bilderbokssökning med samspel 
i fokus skriven av Anna Carin Elf och Nancy Petrén. I denna redogör de för förskolebarns 
samspel med varandra i samband med bilderbokssökning då barnen besöker ett folkbibliotek 
tillsammans med en pedagog från förskolan. Ytterligare litteratur är Kathryn Perkinsons 
Helping Your Child Use the Library och Sandra Feinberg, Joan F. Kuchner och Sari Feldmans 
Learning Environments for Young Children: Rethinking Library Spaces and Services. I dessa 
beskrivs hur föräldern respektive barnbibliotekarien kan underlätta för barnen att tillgodogöra 
sig bibliotekets möjligheter. 
  
Resultaten, av observationerna och samtalen med mammorna, presenteras i form av en 
beskrivning av bibliotekets barnavdelning samt av beskrivningar av respektive barns besök på 
biblioteket.  
 
I studien finner jag att barnens informationsbeteende är mycket varierande. Barnen använder 
bibliotekets resurser och kulturella redskap på olika sätt. Ett barn ritar, ett annat spelar 
datorspel och läser serietidningar, ytterligare ett annat pratar om en bok med en vän medan 
det fjärde nästan enbart observerar människorna och miljön på barnavdelningen. Något som 
de fyra barnen har gemensamt är att samtliga barn blir tillsagda av föräldrarna att välja ut 
böcker för hemlån. Barnen hanterar detta på olika sätt. Vissa gör som föräldern säger och 
plockar ut böcker medan ett av barnen protesterar, gör något he lt annat och ber föräldern att 
välja ut böcker. Barnens informationsbeteende, och därmed även användandet av kulturella 
redskap beror på flera faktorer. De viktigaste som återkommer i alla fallen är; erfarenhet (både 
barnets och förälderns), samspel med förälder samt tid. 
 
Samspelet som utspelar sig på barnavdelningen kretsar främst kring interaktion mellan barnen 
och deras föräldrar eller om barnet har ett äldre syskon samspelar det gärna med syskonet. 
Utöver detta samspelar barnen även med vänner från sagostunden samt med 
barnbibliotekarien, men detta är ganska sällsynt. Troligtvis beror detta på att barnen under 
besöket håller sig på barnavdelningen, där bibliotekarien sällan är. Samspel i form av lek 
förekommer inte alls under observationerna. 
 
Barnen befinner sig på olika stadier då det gäller att använda de kulturella redskap som finns 
att tillgå på bibliotekets barnavdelning. Två av barnen använder/försöker använda flera olika 
redskap, medan de två övriga är mer avvaktande och koncentrerar sig enbart på att observera 
omgivningen och/eller söker litteratur. Användandet ser ut att till stor del bero på hur 
föräldern använder biblioteket. De föräldrar som använder det mångsidigt, för detta vidare till 
sina barn vilket leder till att även barnen ser bibliotekets potential. De föräldrar som enbart ser 
biblioteket som en boklåningscentral, för även detta vidare till sina barn. Detta visar att 
föräldern, eller den som följer barnet till biblioteket, spelar huvudrollen som lärare för barn i 
tidig ålder. Det är genom den personen som barnet lär känna bibliotekets kultur.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev till föräldrar 
 

Hej! 

Jag heter Ann-Sofie. Jag läser sista terminen vid 

Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu arbetar jag med min D-

uppsats som handlar om barns besök på folkbiblioteket. Jag 

kommer därför att besöka bibliotekets barnavdelning vid några 

tillfällen för att observera hur barn i 3-5-årsåldern använder 

denna.  

I detta läggs inga värderingar, utan jag kommer enbart 

nedteckna det jag ser och hör. För att lättare kunna göra 

jämförelser i min studie önskar jag bara veta barnets ålder i 

år och månad  samt ungefär hur ofta Du och Ditt barn besöker 

biblioteket tillsammans.  

 

Alla berörda kommer att behandlas anonymt i min studie! 

 

Om Ni har några frågor, synpunkter eller inte vill delta så är 

Ni välkomna att kontakta mig! 

 

TACK! 

 
    Mvh  Ann-Sofie Lans         

Författarens telefonnummer 
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Bilaga 2 – Skiss över barnavdelning 
 

 
 : Observationspunkter 
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Bilaga 3 - Observationsschema 
 
Barn     
Ålder     
Besökstid ca min     
Syskon     
Förälder     

Övrig     

Sagostund     
     

Återlämna     

Låna nytt     
Böcker     

Talböcker     

Datorspel     

CD/Kassett     

Film     
     

Aktivitet på bibl.    

Läsa böcker     

Läsa tidningar     

Rita     

Datorspel     

Sällskapsspel     

Pussel     
Söka     

Leka     
     

Interaktion     
Förälder     

Syskon     

Annat barn     

Annan vuxen     

Bibliotekarie     

 
Förklaringar: 
X : aktiviteten utförs, interaktion med sådan person sker. 
x : interaktion med bibliotekarie i samband med sagostund. 
? :  aktiviteten utförs ej, interaktion med sådan person sker ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 


