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1 Inledning  
Barnverksamheten på folkbibliotek innefattar såväl informationstjänst och 
litteraturrådgivning som medieinköp och bokprat. På folkbibliotekets barnavdelning har 
barn en möjlighet att förkovra sig i litteratur, vare sig det gäller skönlitterära eller 
faktabaserade böcker. Då och då, efter att ha blivit inspirerad av bibliotekets skyltning 
eller barnbibliotekariens bokprat, lånar ett barn hem en bok som han/hon tidigare tyckt 
varit för svår, tråkig eller ointressant att läsa. Måhända att barnet i en del fall får sina 
farhågor bekräftade. Men de gånger som det görs nya upptäckter, och glädjen infinner 
sig över att faktiskt ha klarat att läsa ut och förstå en bok som barnet trott varit alltför 
svår, är värda enormt mycket. Vi tror att barn som läser i tidig ålder tenderar att fortsätta 
läsa även som vuxna. Läsandet ska dock inte kännas som ett tvång, utan bör vara 
förknippat med lust och intresse. Biblioteken har därför ett ansvar att göra 
barnavdelningarna inbjudande. Barnet kan besöka biblioteket tillsammans med sina 
föräldrar, kamrater eller sin skolklass. På så sätt fungerar biblioteket även som ett 
socialt rum. Barn bör vara en viktig målgrupp på folkbibliotek eftersom dessa är 
morgondagens vuxna biblioteksanvändare. Det är idag lätt att ta 
barnbiblioteksverksamheten förgiven eftersom den ofta ses som en självklar del av 
folkbiblioteket. Barnavdelningarna på biblioteken har dock inte alltid existerat, och den 
utveckling som har lett till dagens form av barnbiblioteksverksamhet har gått långsamt 
framåt. 
 
Under de kurser i kulturpolitik och barnlitteratur som vi haft under utbildningen blev vi 
inspirerade att skriva om arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek i vår 
magisteruppsats. Det hela utvecklade sig sedan till en undersökning som tog upp arbetet 
med barn på biblioteken i två europeiska länder: Sverige och Italien, med en 
kulturpolitisk infallsvinkel. 
 
Vi har båda ett stort intresse för just denna verksamhet på bibliotek eftersom den kan 
ses som en sorts plantskola för kommande generationers läsande. Våra olika bakgrunder 
har troligtvis också påverkat vårt val av ämne. Carina har tidigare studerat bl.a. 
litteraturvetenskap och pedagogiska ämnen. Louise har bl.a. studerat litteraturvetenskap. 
Hon har dessutom varit bosatt i Italien under en period och är väl bekant med det 
italienska språket. Vi är ansvariga för olika delar i arbetet, men är väl insatta i varandras 
områden och har arbetat med uppsatsens sammanställning tillsammans. Därav 
benämningen ”vi” på flertalet ställen i uppsatstexten. 
 
Vi har under vårt arbete med uppsatsen intresserat oss för hur arbetet med 
barnverksamheten på folkbibliotek ser ut, och hur det resoneras kring den. Att vi inte 
nöjt oss med att undersöka hur denna företeelse ser ut i Sverige, beror på att vi tror att 
det är svårt att få en klar uppfattning om en viss situation om den inte ställs i relation till 
något annat. Vi har således valt att jämföra hur arbetet med barnverksamheten ser i ut i 
ett nordeuropeiskt respektive sydeuropeiskt land, för att se om det finns några 
gemensamma beröringspunkter. Att vi valt att ställa Sverige i relation just till Italien, 
angående barnbiblioteksverksamheten, beror främst på våra förkunskaper om landet och 
språket. Vi tycker dessutom att det är intressant att undersöka två medlemsländer i EU 
eftersom länderna då bör ha en del grundvärderingar gemensamma. Samtidigt är vi 
nyfikna på hur man arbetar med barnbiblioteksverksamhet i två europeiska länder som 
geografiskt sett ligger långt ifrån varandra. 
 
 
1.1 Problemformulering  
Vår fokus ligger på folkbibliotekens barnavdelning i Sverige och Italien. Vi gör alltså 
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en komparativ undersökning, och frågan om hur man arbetar med barnverksamhet på 
biblioteken i dessa länder utgör huvudtemat. Vi tycker att denna problemformulering är 
intressant eftersom det svenska folkbibliotekets arbete med barnverksamhet ställs i 
relation till motsvarande arbete i ett annat land i Europa. Det i sin tur leder 
förhoppningsvis till en förståelse för barnverksamheten på svenska bibliotek ur ett större 
perspektiv. Den internationella infallsvinkeln ger oss alltså även möjligheten att titta 
närmre på hur barnverksamheten ser ut i ett sydeuropeiskt land, och vad som ligger till 
grund för denna.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att visa eventuella skillnader och likheter mellan två europeiska 
länder, beträffande folkbibliotekens arbete med barnverksamhet. För att uppnå vårt 
syfte använder vi oss av Aidan Chambers teoretiska modell Läsandets cirkel, och 
Ragnar Andreas Audunsons teorier om folkbibliotekens roll i samhället, som vi redogör 
för i teoriavsnittet. Vi har även tagit del av forskningslitteratur och övrig litteratur inom 
ämnet och studerat vilka förhållningssätt det finns hos författare som Kerstin Rydsjö, 
AnnaCarin Elf och Antonella Agnoli. I denna uppsats kompletterar vi vår 
litteraturstudie med intervjumaterial, och använder oss av intervjuer med 
barnbibliotekarier och bibliotekschefer som informationskälla. För att få en tydlig 
struktur i vårt arbete och för att uppnå vårt syfte har vi utgått ifrån en fyrdelad 
frågeställning: 
 
Vilka likheter/skillnader finns det mellan barnbiblioteksarbetet i Sverige och Italien 
med avseende på: 
 

• internationell kontext, såsom riktlinjer och styrdokument? 
• nationell kontext? 
• förhållningssätt i forskningslitteratur? 
• verksamhet på de två bibliotek där vi valt att göra våra intervjuer? 

  
 
1.3 Avgränsningar 
P.g.a. uppsatsens ringa omfång har vi valt att koncentrera oss på folkbibliotek och 
målgruppen barn från 0 till 12 år. I vår intervjustudie har vi endast undersökt ett 
bibliotek i respektive land. Detta för att få utrymme att göra mer djupgående fallstudier. 
Vi vill dock understryka att syftet med vår intervjustudie inte är att generalisera hur 
arbetet med barnbiblioteksverksamheten ser ut i de båda länderna. Vår ambition är 
istället att ge exempel på hur detta arbete kan se ut. 
 
 
1.4 Disposition  
Vi har hittills gått igenom vilken problemformulering vi utgår ifrån i denna uppsats. 
Syfte och frågeställningar har också redovisats, liksom avgränsningar. 
 
Kapitel 2 består av en teorigenomgång där vi visar vilket teoretiskt ramverk vi utgår 
ifrån.  
 
I kapitel 3 går vi igenom vilka verktyg och metoder vi tagit hjälp av i vårt arbete med 
uppsatsen. Här förklaras även hur vi valt att arbeta beträffande t.ex. urval. 
 
Kapitel 4 innehåller tidigare forskning som gjorts inom vårt ämne, och som utgör en del 
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av vår resultatredovisning. 
 
I kapitel 5 redogör vi för de gemensamma utgångspunkter som Sverige och Italien har 
då det gäller biblioteksväsendet, och som berör barnbiblioteksverksamheten. Vi går 
igenom internationella styrdokument som Folkbiblioteksmanifestet och 
Barnkonventionen. Vi presenterar även de internationella organisationer som ligger 
bakom dessa dokument.  
 
I kapitel 6 redovisas den resultatdel som handlar om barnbiblioteksverksamheten i 
Sverige. Det är en sammanställning av det litteraturmaterial som insamlats och valts ut 
för vår undersökning. Kapitlet börjar med ett bakgrundsavsnitt och går därefter in på 
hur bibliotekens service till barn ser ut, hur man på biblioteket arbetar med barn och 
läsning, sagostunder och bokprat, nya medier, och på vilket sätt man samarbetar med 
andra institutioner.  
 
Kapitel 7 handlar om Italien och dess barnbiblioteksverksamhet. För att det ska bli så 
enkelt som möjligt att jämföra de båda länderna beträffande vårt ämnesområde har vi 
valt att strukturera upp kapitlet på samma sätt som föregående kapitel. Det inleds alltså 
med ett bakgrundsavsnitt, fortsätter med hur bibliotekens service till barn ser ut o.s.v. 
 
Intervjuerna med barnbibliotekarier och bibliotekschefer från Sverige respektive Italien 
redovisas i kapitel 8. Där har vi strukturerat upp intervjuerna efter teman. För 
tydlighetens skull inleder vi med att förklara hur vi kommer att presentera våra 
intervjuer och vilka teman vi har valt att utgå ifrån. 
 
I kapitel 9 diskuterar vi de resultat som vi presenterat i uppsatsen, såväl det insamlade 
litteraturmaterialet som intervjuerna. Genom iakttagelser och tolkningar av resultatdelen 
försöker vi visa på de slutsatser som vi kan dra. Det kommer framför allt att gälla vilka 
eventuella likheter och skillnader som finns mellan Sverige och Italien, beträffande 
arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek. Vi kommer även att knyta an till 
uppsatsens teoretiska ramverk. 
 
I kapitel 10 förklarar vi vad vi skulle önska att det forskas om framöver inom eller nära 
vårt ämnesområde. Vi nämner alltså sådant vi skulle vilja veta mer om eller sådant som 
vi inte funnit underlag för vår undersökning. 
 
En sammanfattning följer i kapitel 11. Där går vi kortfattat igenom vårt arbete från 
problemformulering och metod till resultatdelen och vad vi har dragit för slutsatser av 
studien.  
 
Uppsatsen avslutas med en källförteckning. Längst bak finns även en bilaga som 
innehåller den intervjuguide vi konstruerat och använt oss av i vårt intervjuarbete. 
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2 Teori 
Nedan kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som vi nyttjar i denna 
uppsats. Vi har beslutat oss för att använda två författare med lite olika infallsvinklar. 
Den förste är Ragnar Andreas Audunson, professor vid Avdelning for journalistikk, 
bibliotek- og informasjonsfag vid Högskolan i Oslo, men även forskningsledare för 
Norges forskningsråds biblioteksforskningsprogram. Audunson har bidragit med en hel 
del forskningsmaterial, bl.a. artikeln Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: 
Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder (2001), som är en av våra teoretiska 
utgångspunkter för denna uppsats. I den tar han bl.a. upp hur folkbibliotekens 
komplexitet har ökat de senaste åren. Den andre författaren vi tagit hjälp av är den 
brittiske läraren och tillika barn- och ungdomsförfattaren Aidan Chambers. Han är en 
välkänd föreläsare som vänder sig till dem som har kontakt med barn och unga, 
däribland bibliotekarier och lärare. Han ser skönlitterära böcker som en viktig del i 
skolan och förespråkar att barn och ungdomar ska ha tillgång till bra litteratur. I boken 
Böcker inom oss: Om boksamtal (1993) presenterar Chambers några av sina idéer och 
utgångspunkter beträffande barn och läsning. Boken är inte specifikt inriktad på arbetet 
med läsfrämjande i Sverige eller Italien. Den tar dock upp några ståndpunkter som vi 
tycker är applicerbara på delar av vår uppsats. Chambers ställer även upp en teoretisk 
modell rörande barns läsning, som vi tycker är särskilt intressant. Därför har vi valt att 
placera Chambers bok i vårt teoriavsnitt.  
 
Vi tycker att det är viktigt att studera barnbiblioteksverksamheten utifrån sin kontext 
och i ett större sammanhang. Om inte folkbiblioteket hade funnits, hade dess 
barnavdelning inte heller existerat. Eftersom vi är av uppfattningen att samhällets 
inflytande på folkbiblioteket även kommer att påverka barnbiblioteket, är vi intresserade 
av folkbibliotekets roll i samhället. Audunsons teorier hjälper oss att visa sambandet 
mellan folkbibliotek och samhälle, och fungerar som ett verktyg då vi studerar det 
kulturpolitiska läget på en nationell samt internationell nivå. Chambers beskriver mer 
specifikt barnverksamheten och hur den bör bedrivas. Här handlar det i synnerhet om 
det läsfrämjande arbetet. Hans teorier hjälper oss alltså att göra en analys på lokal nivå 
och studera det konkreta arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek. I diskussions- 
och analysavsnittet kommer vi att återknyta vårt ämne till dessa teorier. Tyngdpunkten 
lägger vi vid Chambers teoretiska modell  
 
 
2.1 Folkbibliotekets funktion i samhället 
Audunson förklarar att för drygt 20 år sedan, då det tryckta materialet dominerade, 
fanns det ett klart syfte med folkbiblioteken. De var institutioner som stod för 
folkbildning och kulturförmedling. Samtidigt ifrågasätter han den kanon som finns på 
biblioteken. Han anser inte att det är rimligt att en yrkesgrupp d.v.s. bibliotekarierna 
bestämmer innehållet i de samlingar som folket ska ha tillgång till. Istället är det 
efterfrågan som bör styra bibliotekens bestånd. Idag finns det en oändlig uppsjö av 
information på Internet, som folket har tillgång till. Därför ställer Audunson sig också 
frågan om biblioteken verkligen behövs numera. Att biblioteken verkar för 
litteraturförmedling råder det inga tvivel om. Men Audunson undrar vad biblioteken har 
för roll när det gäller att förmedla information i en digital tidsålder.1 Genom att samla in 
data från bibliotekarier, politiker och folket, kommer Audunson dock fram till att 
majoriteten i alla respondentgrupper tycker att folkbiblioteket är något som behövs även 
i den digitalbaserade samhället.2  

                                                 
1 Audunson  2001, s. 206, 207. 
2 Ibid., s. 222. 
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Audunson förklarar att biblioteken är komplexa institutioner, och att de är aktiva i 
förhållande till så gott som alla politiska områden i det lokala samhället. Biblioteken 
samarbetar ju med såväl förskolor som vårdcentraler. Eftersom denna komplexitet har 
ökat de senaste åren menar Audunson att det gör att det finns många uppfattningar och 
bilder av vad ett bibliotek är. Audunson har flera motiveringar till varför folkbiblioteken 
behövs. Bl.a. menar han att folkbiblioteken kan ses som verktyg för demokratin 
eftersom de ger tillgång till kunskap och information som är nödvändig för att delta i det 
demokratiska samhället. De jämnar även ut klasskillnader genom att erbjuda alla 
tillgång till digital informationssökning. Folkbiblioteken främjar folkbildningen och ger 
alla tillgång till kultur och kunskap. Men de bidrar även till en lustfylld och utvecklande 
fritid, genom utlåning av böcker, film och musik. Dessutom främjar folkbiblioteken 
integrationen mellan människor genom att fungera som en mötesplats. Förmedling av 
skönlitteratur till barn och vuxna eller förmedling av facklitteratur kan ha olika syften. 
Det kan handla om främjandet av kulturförmedling, ett sätt att bidra till problemlösning 
eller främjandet av jämlikhet och demokrati. Audunson menar dock att det finns en 
möjlighet att bibliotekarierna och folket inte har samma bild av vad folkbibliotekets roll 
är. Kanske är det så att bibliotekarierna betonar folkbibliotekets betydelse för infriandet 
av samhällets värderingar, medan folket främst ser biblioteket som ett underhållnings- 
och fritidscentrum.3  
 
 
2.2 Läsfrämjande inom barnverksamheten 
Det vi främst tagit fasta på hos Chambers är hans teoretiska modell, vilken kallas 
Läsandets cirkel. Med den ämnar Chambers ge en översikt över själva läsprocessen.  
 
 
 

              
                                                        
                                                         Figur 1: Läsandets cirkel (Chambers 1993, s. 13) 
 
 
Då Chambers förklarar de olika delarna i sin modell menar han att allt tar sin början i ett 
val. För att kunna börja läsa måste först en bok väljas. Även om han är av uppfattningen 
att läsningen i sig är nyttig, poängterar han dock risken med att ett barn läser samma typ 
                                                 
3 Audunson 2001, s. 109 ff. 
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av böcker gång på gång. Detta gör att barnet inte upptäcker den mångfald som finns. 
Därför är det enormt viktigt att barn inspireras och uppmuntras av människor de tycker 
om och respekterar. Barn påverkas av de människor som är viktiga i deras liv och som 
de lyssnar på. Om dessa människor berättar om böcker de läst, kan de ge barnet 
inspiration till att upptäcka nya vägar i litteraturen. Enligt Chambers kan barn ha olika 
anledningar till att de inte vill läsa en viss typ av bok. En vanlig uppfattning är att man 
tror att boken är tråkig. En annan är rädslan för att den ska vara svår eller att man inte 
ska orka läsa den. Dessa anledningar till varför barn inte vill läsa är många stödjande 
vuxna välbekanta med.4 Här gäller det alltså för lärare, bibliotekarier och andra vuxna 
som arbetar med barn, att presentera litteraturens mångfald och avdramatisera det som 
barnet uppfattar som främmande och svårt.  
 
När det gäller vikten av kommunikation kring böcker, talar Chambers inte bara om 
samtalet och entusiasmerandet vid val av bok. Minst lika viktigt är samtalet efter det att 
barnet har läst boken. Det är då frågetecken kan rätas ut och barnet får dela med sig av 
sina upplevelser. Läsare har ofta en tendens att ogilla böcker som är svåra att förstå. 
Genom att utbyta erfarenheter och synpunkter med andra, kring en läst bok, kan läsaren 
få förklaringar till avsnitt som upplevts som oklara. Chambers förklarar att en text alltid 
rymmer flera tolkningar. Därför finns det inte något som kan kallas korrekt läsning. Det 
är när läsare av samma bok möts och diskuterar handlingen som de kan upptäcka vad 
texten betyder just för dem.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Chambers 1993, s. 13 ff. 
5 Ibid., s. 18 ff. 
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3 Metod och material 
I detta kapitel redovisar vi vilken metod vi har valt att använda oss av i vår uppsats. 
Därefter går vi igenom hur vi har resonerat när det gäller val av material. Vi beskriver 
även hur vi har sökt information. Efter det följer ett källkritiskt avsnitt. Slutligen visar vi 
hur vi har gått tillväga i vårt analysarbete. 
 
 
3.1 Metodval 
Vår studie har en komparativ ansats, och vi har haft för avsikt att jämföra de två 
europeiska länderna Sverige och Italien beträffande arbetet med barnverksamhet på 
folkbibliotek. Carina har undersökt de rådande förhållandena i Sverige, medan Louise 
har sökt information om barnbiblioteksverksamheten i Italien. Under tiden vi har arbetat 
med våra respektive avsnitt har Louise även varit bosatt i Italien. Detta för att få en 
större tillgång till relevant material, en personlig inblick i landets biblioteksverksamhet, 
en förförståelse för vilken nationell kontext som biblioteksverksamheten befinner sig i, 
samt att ha möjlighet att genomföra intervjuer med personal på ett italienskt bibliotek. 
När det gäller arbetet med övriga delar såsom diskussion, sammanfattning och detta 
avsnitt har vi båda befunnit oss i Sverige och arbetat sida vid sida. Vår jämförelse av 
barnverksamheten på italienska och svenska bibliotek har fokuserat främst på själva 
arbetet med barn. Men vår metod innefattar även andra punkter av jämförelse, såsom 
ländernas styrdokument, deras bibliotekshistoria samt förhållningssätt i 
forskningslitteraturen, angående barnbiblioteksverksamhet. Vi har även koncentrerat oss 
på hur barnavdelningen prioriteras på de båda utvalda biblioteken, samt vilka projekt 
som finns för att främja barns läsande och andra aktiviteter på biblioteken. 
 
För att nyttja den komparativa metoden på ett lämpligt sätt har vi använt oss av Thomas 
Denks lärobok Komparativ metod: Förståelse genom jämförelse (2002). Vi har arbetat 
på ett kvalitativt sätt där intervjuer och hermeneutik har varit en central del av arbetet. 
Det insamlade litteraturmaterialet och vår tolkning av detta utgör bakgrunden och själva 
stommen i vårt arbete. Genom intervjuerna har vi hoppats kunna komplettera vår 
undersökning på ett sätt som ger såväl läsare som oss själva en djupare förståelse för 
vårt ämnesområde.  
 
Thomas Denk menar att man kan använda sig av den komparativa metoden på olika 
sätt. Vi har valt att arbeta med fokuserade studier. Det utmärkande för denna inriktning 
är att endast ett fåtal länder undersöks. Vanligast är att två till tre länder jämförs. En 
annan viktig egenskap i fokuserade studier är att de är koncentrerade kring en aspekt. 
Aspekten är det samma som den beroende faktorn. I vår studie är det 
barnbiblioteksverksamheten som utgör den beroende faktorn. Det finns två former av 
fokuserade studier. Denk talar om most similar system design som är baserad på logiken 
att man kan förklara skillnader med skillnader. För att få svar på vad som ligger till 
grund för ländernas skillnader beträffande den beroende faktorn, undersöker man alltså 
vilka skillnader det finns mellan länderna för övrigt. Dessa är oberoende faktorer. Den 
andra formen av fokuserade studier är most different system design och har en omvänd 
strategi. Här förklaras istället likheter med likheter.6 Bakgrundsavsnitten för respektive 
land kommer med andra ord att ha betydelse för vårt diskussionsavsnitt, där vi söker 
samband och förklaringar till den beroende faktorn. Vi har använt både most similar 
system design och most different system design som verktyg för vår undersökning. Där 
de båda ländernas arbete med barnbiblioteksverksamhet eventuellt skiljer sig åt, har vi 
gärna velat finna en förklaring. Kan det bero på att länderna skiljer sig åt även på andra 

                                                 
6 Denk  2002, s. 42, 43. 
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punkter? Detsamma gäller då vi stött på likheter mellan länderna som berör vårt ämne. 
Dessa likheter kanske har sin grund i att länderna också har andra gemensamma 
beröringspunkter. 
 
Denks kvalitativa metod har alltså varit stommen i vårt metodarbete. Genom att jämföra 
ett italienskt och ett svenskt bibliotek har vi kommit fram till våra slutsatser. Denna 
metod har hjälpt oss att jämföra och bearbeta vårt insamlade intervjumaterial från de 
olika länderna. Vi har använt oss av fokuserande studier eftersom vi verkligen har velat 
koncentrera oss på två olika länder och jämföra biblioteksarbetet med barn. Denna 
metod har medfört att vi på ett fruktbart sätt kunnat arbeta med en kvalitativ jämförelse. 
Vi har tagit oss an den komparativa metoden och gjort förundersökningar i de olika 
länderna, var och en på sitt håll, för att få så god förkunskap som möjligt.  
 
 
3.2 Material och urval 
Som vi tidigare har kunnat se, innefattar teoriavsnittet Audunsons och Chambers idéer. 
Vi tycker att just dessa idéer är passande för vårt uppsatsarbete, som sätts in i ett större 
sammanhang genom Audunsons fokus på folkbibliotekens roll i samhället, och genom 
hans teorier om varför dessa bör finnas. Chambers beskriver däremot mer specifikt 
barnverksamheten och hur den bör bedrivas. Vi presenterar här igen de frågeställningar 
vi utgått ifrån, för att visa hur vi har resonerat vid val av material: 
 
Vilka likheter/skillnader finns det mellan barnbiblioteksarbetet i Sverige och Italien 
med avseende på: 
 

• internationell kontext, så som riktlinjer och styrdokument? 
• nationell kontext? 
• förhållningssätt i forskningslitteratur? 
• verksamhet på de två bibliotek där vi valt att göra våra intervjuer? 

     
För att besvara den första delfrågan har vi behövt tillgång till internationella 
styrdokument rörande folkbibliotek och barns rättigheter; något som varit relativt enkelt 
att få tag på, då detta är offentliga handlingar. Andra delfrågan har krävt att vi gått 
igenom styrdokument som berör folkbibliotek på nationell nivå. Här har vi även velat 
finna litteratur som beskriver hur det nationella arbetet med barnbiblioteksverksamhet 
har sett ut och ser ut idag. Inte heller denna typ av material har varit svåråtkomlig. Det 
är när vi har haft den tredje frågeställningen i åtanke som det blivit något svårare att 
finna material, eftersom det inte har bedrivits särskilt mycket forskning om 
barnbiblioteksverksamhet, vare sig i Sverige eller i Italien. Slutligen har vi genomfört 
intervjuer med barnbibliotekarier och bibliotekschefer på ett bibliotek i Sverige 
respektive Italien, för att besvara den fjärde frågeställningen.   
 
Forskningen inom vårt ämne är, som sagt, bristfällig. Trots det har vi funnit en del 
forskningslitteratur som vi tycker har varit relevant för vårt uppsatsarbete, och som 
kommer att utgöra en del av vårt material. Detta därför att den beskriver 
barnbiblioteksverksamhetens rådande situation, samt ger uttryck för författarnas egna 
reflektioner. Utöver detta har vi bl.a. använt oss av artiklar och inspirationsböcker för 
bibliotekarier, eftersom det är sannolikt att denna typ av litteratur speglar hur man vill 
att barnbiblioteksverksamheten ska utvecklas. Beträffande övrig litteratur har t.ex. 
elektroniska sidor inte varit till lika stor hjälp i den italienska som i den svenska delen, 
eftersom det inte finns särskilt stort material publicerat. Viss information har vi ändå 
hittat på Internet även om den skrivna litteraturen varit vår främsta källa. Här gäller det i 
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första hand diverse institutioners hemsidor, som har en direkt eller indirekt koppling till 
biblioteksväsendet. När det kommer till att beskriva de internationella riktlinjer som 
Sverige och Italien har gemensamma, använder vi oss av politiska styrdokument som 
UNESCO:s biblioteksmanifest och FN:s barnkonvention. Politiska dokument på 
nationell nivå, som på något sätt kan kopplas till biblioteksverksamheten, har också 
kommit väl till pass. Slutligen har intervjuer med barnbibliotekarier och 
bibliotekschefer varit mycket viktiga informationskällor för denna uppsats. En 
barnbibliotekarie och en bibliotekschef har alltså intervjuats på ett bibliotek i respektive 
land, angående arbetet med barnverksamhet. Här har även enklare observationer gjorts. 
 
Beträffande urval tyckte vi att det skulle vara intressant att jämföra två länder med 
liknande ekonomisk ställning inom EU, beträffande barnbiblioteksverksamhet. Valet 
föll sig naturligt på Sverige, eftersom vi ville belysa landets situation i denna fråga. Vi 
fann det lämpligt att göra detta genom att utföra en komparativ studie och ställa Sverige 
mot ett annat land. Italien valde vi eftersom vi ville jämföra ett nordeuropeiskt land med 
ett sydeuropeiskt. Dessutom har vi anknytning till landet och språket. 
 
 
3.3 Informationssökning  
För att hitta lämpligt material till vårt arbete har vi sökt i databaser som Samsök, Libris 
och Artikelsök. Sökord vi har använt oss av är barn, bibliotek, Italien, italiensk, Sverige, 
svensk, barnverksamhet, barnbibliotek, bokprat och läsning. Vi har även gjort 
ämnesträdsökningar i Libris för att eventuellt finna den litteratur som inte visat sig då vi 
använt oss av sökorden. När det gäller information om barnbiblioteksverksamheten i 
Sverige har det varit lättast att finna magisteruppsatser med anknytning till ämnet. 
Uppsatsernas källförteckning har i sin tur varit till stor hjälp och gett tips på väsentlig 
litteratur. Vi har även gjort sökningar på Internet för att finna relevanta styrdokument. 
Många hemsidor som Bibliotekstjänst och Kulturrådet har vi känt till sedan tidigare och 
har därför inte behövt göra några sökningar för att hitta dem. Vi har även använt oss av 
italienska biblioteks databaser för att hitta information om vårt ämne, dessutom några 
italienska universitets söktjänster för att söka efter magisteruppsatser. Vi har även 
rådfrågat bibliotekarier på de italienska biblioteken för att hitta litteratur om 
barnverksamhet. 
 
 
3.4 Källkritik 
De olika sorters material vi tagit del av har alla en sak gemensam: de utgår ifrån att en 
barnverksamhet finns och bör finnas på folkbibliotek. Barnverksamhetens existens på 
folkbibliotek är självklar även för oss. Vi tycker att det är oerhört viktigt att måna om 
den målgrupp som kommer att bli framtidens vuxna läsare och biblioteksanvändare. På 
barnavdelningen får barnet sin första kontakt med biblioteket och där finns det stora 
möjligheter att lägga en grund till barnets läsintresse. Vi anser inte bara att 
barnverksamheten bör finnas av läsfrämjande själ. Bibliotekets funktion som mötesplats 
är lika viktig för så väl barn som vuxna. Bibliotekets barnavdelning erbjuder, förutom 
litteratur och läsning, en social stimulans för barnet. Det kan t.ex. handla om att på 
fritiden möta en kamrat på biblioteket eller att delta i ett boksamtal. Denna sociala 
faktor tror vi är av stor vikt eftersom barns utveckling (och vuxnas för den delen) 
gynnas av gemenskapen med andra. Den enighet vi stött på i vårt använda material, 
angående barnverksamhetens existens är inte något som förvånat oss särskilt mycket. 
De flesta som uttalat sig i vårt material har ju någon sorts anknytning till 
barnverksamhet. Hur den bör vara utformad och vad som bör förbättras på 
barnavdelningarna är däremot ett ämne som kan ha lite olika infallsvinklar i litteraturen.   
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För att visa hur vi har värderat vårt material vill vi ge några exempel på vårt 
förhållningssätt till källor, under och efter arbetets gång: 
En viktig källa för vår uppsats är IFLA, som tillsammans med UNESCO har utformat 
Manifestet för folkbibliotek. Där har vi kunnat se vilka internationella grundvärderingar 
som finns angående biblioteksverksamheten. Riktlinjerna hålls dock på en relativt 
allmän nivå i manifestet, vilket har gjort att det varit svårt att urskönja några specifika 
målsättningar. Detsamma gäller Kulturrådets ambitioner rörande svensk 
biblioteksverksamhet. Kulturrådet menar att man verkar för en förbättring beträffande 
tillgången till litteratur och biblioteksservice. Man vill även se ett ökat intresse för 
litteratur i landet. Det talas dock inte mycket om hur man ska gå till väga för att 
uppfylla dessa önskemål. Å andra sidan är vi övertygade om att det finns en stor 
kännedom angående svensk biblioteksverksamhet, eftersom Kulturrådet även är en 
statistikansvarig myndighet för svensk biblioteksstatistik. Därför tror vi att Kulturrådet 
har goda förutsättningar att kartlägga vilka förändringar och förbättringar som behövs 
inom svensk biblioteksverksamhet. Vi har även hämtat information från den italienska 
biblioteksföreningen A.I.B., som har till stor hjälp i vår undersökning. Eftersom den 
information vi inhämtat från A.I.B:s hemsida till största del förklarar hur A.I.B. 
fungerar som biblioteksförening kan det dock finnas en risk att dessa beskrivningar blir 
något onyanserade. I vår uppsats har vi dock endast A.I.B. som källa för att beskriva 
just A.I.B. som organisation och inte för att påvisa några värderande ståndpunkter. Vi 
anser för övrigt att A.I.B. är en tillförlitlig källa eftersom föreningen är den största inom 
området i landet. A.I.B är den italienska institution som redovisar de årliga rapporterna 
inom biblioteksvärlden, så detta har varit en viktig källa för vårt arbete. 
 
Eftersom vi eftersträvat att grunda vår undersökning på tillförlitligt material, har det 
varit viktigt för oss att använda oss av, inom ämnet etablerade författare. Dessutom har 
vi hämtat material från hemsidor som vi vet är seriösa, däribland respektive lands 
regerings hemsida. Det finns ett väldigt smalt utbud av italiensk litteratur som behandlar 
vårt ämne. I Sverige finns det däremot ett något större omfång av material, vilket har 
gjort gallringsarbetet av den svenska litteraturen mer omfattande. Vi har medvetet valt 
att använda forskningslitteratur med lite olika infallsvinklar, rörande folkbiblioteket och 
dess barnverksamhet. Författare som Geir Vestheim och Ragnar Andreas Audunson 
beskriver folkbibliotekets funktion i en samhällelig kontext, medan andra författare som 
Kerstin Rydsjö fokuserar på barnverksamhetens funktion på folkbiblioteket. Vi vill ha 
denna bredd för att kunna få en helhetsbild av barnbiblioteksverksamheten, och för att 
kunna se den i ett större sammanhang. 
 
 
3.5 Analysarbete 
För att kunna genomföra vår jämförelse mellan de båda länderna på ett bra sätt, har det 
varit viktigt med en tydlig struktur i texten. I detta avsnitt går vi igenom hur vi har 
utformat uppsatsens upplägg, och försöker även att motivera varför. Vi går också 
igenom de analysverktyg som vi kommer att använda oss av. 
 
3.5.1 Upplägg av kapitel 4 - 7 
Uppsatsens resultatdel börjar från och med kapitel 4, där vi presenterar den 
forskningslitteratur som vi utgör första steget i vår resultatredovisning. I kapitel därefter 
går vi in på internationella styrdokument. Sverige och Italien har några gemensamma 
riktlinjer att följa, som berör barnbiblioteksverksamheten. Dessa tycker vi bör nämnas 
eftersom de i sin tur påverkar den nationella kulturpolitiken. Information om 
internationella och gemensamma styrdokument har vi alltså sammanställt i kapitel 5. 
Det är först i kapitel 6 och 7 som vi tittar närmre på respektive lands situation. I kapitel 
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6 undersöker vi hur barnbiblioteksverksamheten ser ut i Sverige, medan kapitel 7 tar 
upp motsvarande situation i Italien. De båda kapitlen är för övrigt strukturerade på 
samma vis. Tematiseringen består av två huvuddelar, Bakgrund och Litteratur om 
barnbiblioteksverksamhet. Vi börjar alltså både kapitel 6 och 7 med ett 
bakgrundsavsnitt för att få grundläggande kunskaper om respektive lands kulturpolitiska 
läge. Vi tror att denna typ av information är viktig att känna till eftersom 
folkbibliotekens barnverksamhet i allra högsta grad berörs av kulturpolitik på såväl 
nationell som kommunal nivå. Vi redogör bl.a. för vilka rådande riktlinjer det finns som 
berör barnbiblioteksverksamheten, och vi ger även en översikt av barnbibliotekets 
historia i respektive land. Just avsnittet om barnbibliotekets historik tror vi kan ge en 
förståelse för varför situationen ser ut som den gör idag.  
 
Vad beträffar den andra huvuddelen i kapitel 6 och 7, Litteratur om 
barnbiblioteksverksamhet, har vi här utgått från forskningslitteratur och övrig litteratur 
som direkt behandlar ämnet folkbibliotek och barnverksamhet. För att kunna överblicka 
materialet på ett enkelt sätt har vi gjort en tematisering med hjälp av fyra underrubriker. 
Det första temat är Bibliotekens service till barn. Här tar vi upp några av de 
förhållningssätt som finns angående barnavdelningens förhållande till 
vuxenavdelningen, barnbibliotekariernas kompetens, barnavdelningens miljö m.m. 
Nästa tema är Barn och läsning som beskriver vad det finns för syn på bl.a. inköp, urval 
och barnbibliotekariens ansvar att ge barnet tips och råd. Vidare följer rubriken 
Sagostunder och bokprat. Detta avsnitt tar bl.a. upp barnbibliotekariernas arbete med 
bokprat för barngrupper och barnbibliotekariernas kompetens inom området. Vi avslutar 
sedan med temat Nya medier, där vi försöker kartlägga vilken ställning nya medier har 
på folkbibliotekens barnavdelningar, samt hur man förhåller sig till dessa. Genom 
resultatdelens uppdelning hoppas vi även kunna finna svar på de frågeställningar som vi 
utgått ifrån. 
 
3.5.2 Arbetet med intervjustudier 
Här presenterar vi hur vi har arbetat med de intervjuer vi har genomfört på ett svenskt 
respektive italienskt folkbibliotek. En barnbibliotekarie och en bibliotekschef har 
intervjuats på vardera bibliotek. Intervjuredovisningen av barnbibliotekarierna har vi 
separerat från intervjuredovisningen av bibliotekscheferna. De två intervjuavsnitten är 
sedan indelade i olika teman, under vilka vi presenterar respondenternas svar. När det 
gäller intervjuerna med barnbibliotekarierna har vi använt oss av rubrikerna Barns 
behov och efterfrågan, Barn och läsning, Nya medier, Samarbete med andra 
institutioner och Ansvar som teman. Vid intervjuerna med bibliotekscheferna har 
rubrikerna Riktlinjer och mål, Bestånd och Ansvar fungerat som teman. Vi har valt att 
tematisera våra intervjuer för att det ska bli så enkelt som möjligt att överskåda 
eventuella likheter och skillnader mellan biblioteken.  
 
Genom intervjuarbetet är vi intresserade av att se om det går att dra paralleller från 
resultatet av intervjuerna till resultatet av det litteraturmaterial vi har använt oss av. 
Våra respondenter är en barnbibliotekarie och en bibliotekschef på folkbibliotek, i en 
svensk respektive italiensk kommun. I vårt intervjuarbete har vi haft hjälp av 
metodboken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) av Steinar Kvale. Han tar upp 
tematisering som ett viktigt inslag i intervjuarbetet. Innan man lägger upp ett 
intervjuobjekt är det väsentligt att ha god uppfattning om undersökningens innehåll och 
dess syfte, detta för att kunna fatta beslut om vilka metoder som bör användas i 
undersökningen. Kvale menar att huvudfrågorna vid själva planeringen av en intervju 
innefattar:  
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• Vad: att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas. 
 

• Varför: att klargöra syftet med undersökningen. 
 

• Hur: att förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker, och att avgöra 
vilka som är lämpligast i detta sammanhang. 

 
Kvale menar vidare att de tematiska frågorna vad? och varför? måste besvaras innan 
man kan ställa hur-frågan. Dessutom ingår det i tematiseringen av en intervju att göra 
klart för syftet med undersökningen – detta kallas undersökningens ”varför”.7 Kvales 
idé om tematisering har varit användbar för vårt arbete. Vi har följt hans modell av 
frågorna vad, varför och hur innan vi genomfört intervjuerna. Genom denna metod har 
vi strukturerat upp vårt intervjuarbete och sedan genomfört intervjuerna, därefter har 
vårt tolkningsarbete följt. Syftet med våra intervjuer, alltså undersökningens ”varför”, 
har varit att ta reda på om de stämmer överens med forskningslitteratur och annat 
material som behandlar vårt ämne. Vår mening med intervjuerna är dock inte att ge en 
generaliserande bild av situationen, utan de ska tvärtom ses som ett unikt resultat. Vår 
tolkning av intervjuerna blir därför mer subjektivt än då vi behandlar det andra 
materialet i vår uppsats. Vi har haft ett annat tillvägagångssätt då vi tolkat intervjuerna – 
vi har jämfört och tagit användning av den hermeneutiska metoden i större utsträckning 
än när vi har tolkat och utforskat det övriga materialet.  
 
Kvale skriver om två olika syften med intervjuer. Det ena är ett s.k. explorativt syfte 
medan det andra används för prövning av hypoteser. En explorativ intervju är till 
skillnad från intervjuer som istället prövar hypoteser, mer öppen och ostrukturerad. Här 
introducerar intervjuaren en fråga eller ett område och följer, efter intervjun, upp 
respondentens eller respondenternas svar genom att söka ny information och 
infallsvinklar i ämnet. Motpolen till explorativa intervjuer är intervjuer som prövar 
hypoteser. Dessa är mer upplagda och strukturerade. Vi anser dock att våra intervjuer 
snarare är en hybrid av dessa två modeller, och vill benämna dem som 
semistrukturerade. Vår mall för intervjuerna har varit en intervjuguide med uppställda 
teman, som vi utformade innan mötet med våra respondenter. Denna intervjuguide finns 
för övrigt som bilaga sist i uppsatsen. Trots att vi har utgått ifrån denna mall har det 
varit viktigt för oss att respondenterna har kunnat tala fritt och öppet inom ett visst 
tema. Därför anser vi alltså att våra intervjuer kan betraktas som semistrukturerade. En 
stor del i vårt intervjuarbete har även varit en hermeneutisk tolkning av materialet.  
 
Intervjuer kan användas till olika sorters undersökningar. De kan fungera som 
bakgrundsmaterial för andra studier inom ämnet men de kan även vara en hjälpmetod 
som står i förhållande till andra metoder. Vi ser vårt intervjuarbete som en god 
komplettering till vårt övriga insamlade material, det har varit intressant för oss att ställa 
dessa källor i relation till varandra. Viktiga steg i utförandet av en intervju är 
planeringen. Kvale nämner tidsdimensionen av intervjuundersökningen som ett viktigt 
steg och han menar att det är viktigt att få en överblick av sin undersökning innan 
intervjuerna utförs.8 I vårt fall har vi inte strävat efter en alltför ingående planering, 
eftersom spontaniteten i intervjuerna har varit ett viktigt element för oss. Men för att 
ändå få en någorlunda struktur har vi, som tidigare nämnts, förberett intervjuerna genom 
att utforma en intervjuguide. Den går för övrigt går att finna som bilaga längst bak i 
denna uppsats. I intervjuguiden har vi listat olika teman som vi ansett varit relevanta för 

                                                 
7 Kvale 1997, s. 91. 
8 Ibid., s. 94, 95. 



 13 

vår undersökning. Tanken har varit att samtalen ska kunna löpa relativt fritt, men röra 
sig inom varje temas gränser. Under varje tema har vi antecknat en eller två frågor som 
vi har tänkt ställa, som ett sätt att leda samtalet in i respektive tema. Intervjuguiden har 
för oss varit ett utomordentligt verktyg för arbetet med våra intervjuer.  
 
Saker som är bra att ha i åtanke när man ska utföra intervjuer till en undersökning är att 
välja vilken form av intervju som ska tillämpas och hur många respondenter som 
behövs. På frågan hur många intervjupersoner som kommer att behövas i 
undersökningen svarar Kvale han att man ska intervjua så många personer som behövs 
för att ta reda på de fakta man vill ha. Antalet respondenter som behövs beror på 
undersökningens syfte.9 I vårt fall har det varit viktigare att ha få men ingående 
intervjuer, än flera intervjuer som endast skrapar på ytan. Dessutom har vi i denna 
uppsats lagt stor vikt vid vår litteraturstudie, som tagit mycket tid i anspråk. Därför har 
vi endast intervjuat en barnbibliotekarie och en bibliotekschef i respektive land.  
 
Det är av stor betydelse att etiska frågor tas under betänkande ända från 
undersökningens början. Konfidentialitet i forskningen innebär att man inte kommer att 
redovisa privata data som identifierar undersökningspersonerna. Men om det publiceras 
viss information i undersökningen som kan leda till att undersökningspersonerna kan 
kännas igen är det av stor vikt att dessa berörda personer godkänner att informationen 
utlämnas. Ibland kan detta godkännande av undersökningspersonen vara formulerat 
skriftligt. Vid redovisande av intervjuer är det viktigt att skydda respondenternas 
privatliv genom att exempelvis ha fingerade namn.10 I vår intervjuredovisning har vi 
valt att anonymisera såväl stad och bibliotek som respondenter. Dels därför att en del av 
respondenterna inte har varit helt bekväma med att bli intervjuade. Dels därför att vi tror 
att det kan finnas en risk att läsare av vår uppsats stirrar sig blinda på vilken stad och 
bibliotek det gäller. 
 
När det gäller de intervjuer som vi har genomfört, har det varit svårt att finna städer som 
motsvarar varandra i såväl invånarantal som yta eftersom sydeuropeiska länder tenderar 
att ha betydligt fler invånare per kvadratkilometer än vad svenska städer har. Istället har 
vi valt att fokusera på städer med liknande statistik beträffande t.ex. ekonomi och 
näringsliv. Den svenska staden vi valt har förvisso en större yta och ett mindre antal 
invånare än den italienska staden. Men de påminner om varandra på det viset att de 
båda har en stark ekonomi och att man till stor del lever på industriella näringar.  
 
Biblioteket i den svenska staden är ett stadsbibliotek och vi har valt ett motsvarande 
bibliotek i den italienska staden. De båda biblioteken har även en ungefärlig 
motsvarande yta. På varje bibliotek har vi intervjuat en barnbibliotekarie för att få svar 
på hur det praktiska arbetet med barnverksamhet ser ut och hur man tycker att detta 
arbete fungerar. Vi har även intervjuat bibliotekschefen på respektive bibliotek för att få 
reda på bl.a. hur barnavdelningen prioriteras. Eftersom intervjuerna ägde rum på 
biblioteken, passade vi dessutom på att observera miljön omkring oss, vid 
intervjutillfällena. För att få respondenter till vår intervjustudie, skickade vi en förfrågan 
via e-post till ett svenskt och ett italienskt bibliotek, som vi ansåg var jämförbara. Svar 
fick vi nästan omgående från det svenska biblioteket, och tid för ett möte bokades. 
Intervjuerna genomfördes också enligt planerna. De tillfrågade på det italienska 
biblioteket dröjde dock med sitt svar, men efter en lång väntan bokades till slut tid för 
intervjuerna. Respondenterna på det italienska biblioteket verkade dock ha glömt bort 
att vi bokat tid, när det väl var dags och bokade om gång på gång. Det var inte enkelt att 
                                                 
9 Kvale 1997, s. 97. 
10 Ibid., s. 109. 
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få tid för intervjuer här, men de genomfördes alltså till slut. Samtliga intervjuer har vi 
spelat in på band. Respondenterna har också fått läsa utkastet till intervjuredovisningen. 
 
Syftet med intervjuerna är, som vi tidigare nämnt, inte att de ska representera respektive 
lands sätt att arbeta med barnbiblioteksverksamhet. Istället vill vi belysa hur arbetet med 
barnbiblioteksverksamhet kan se ut i Sverige respektive Italien, utan att generalisera. 
Däremot kommer vi i diskussionsavsnittet undersöka om vi i intervjuerna kan få 
bekräftelse på den information som vi funnit i övrigt material som forskningslitteratur, 
styrdokument och hemsidor.  
 
3.5.3 Upplägg av diskussion och analys 
I vårt arbete med diskussion/analys och slutsatser har vi utgått från våra 
frågeställningar. Vi diskuterar alltså den kulturpolitiska bakgrunden, där vi tittar på 
folkbiblioteket och barnverksamheten i en nationell samt internationell kontext. Vi 
redovisar vad vi kommit fram till beträffande existerande förhållningssätt till 
barnbiblioteksverksamheten i forskningslitteraturen, och vi jämför de intervjuresultat 
som representerar de båda utvalda biblioteken. Vi knyter även an till respektive lands 
kulturpolitiska bakgrund för att finna förklaringar till eventuella likheter/skillnader 
mellan länderna beträffande våra frågeställningar. Vi har i diskussionsavsnittet 
ambitionen att kartlägga hur de båda länderna förhåller sig till varandra beträffande hur 
barnavdelningarna värderas på folkbiblioteken. Diskussionsavsnittet innehåller 
analyserande inslag. Därav rubriken Diskussion/analys. Det är för oss av stor vikt att ta 
reda på vad som betonas i barnverksamheten på svenska respektive italienska bibliotek, 
d.v.s. om biblioteken lägger mest kraft på bokprat och möte med barngrupper, kvalitén 
på litteraturbeståndet eller kanske barnavdelningen som mötesplats. Vi är dessutom 
intresserade av hur respektive lands regelverk för bibliotek ser ut. Vi tror nämligen att 
en hel del kan ha sin förklaring i hur de båda ländernas kulturpolitik ser ut, och hur man 
valt att utforma styrdokument med anknytning till biblioteksvärlden. De genomförda 
intervjuerna tas också upp i diskussionsavsnittet, precis som uppsatsens teoretiska 
ramverk.  
 
Vi vill knyta an till teoriavsnittet genom att undersöka om det finns något i det material 
vi använt oss av, som tyder på att man arbetar efter Chambers modell på 
barnbiblioteken. Chamber menar bl.a. att barn stimuleras i sin läsning allra bäst i 
gemenskapen med andra. Det är i kommunikationen med vuxna eller andra barn som 
eventuella frågetecken kan rätas ut, och som barnet kan dela med sig av sina tankar. Vi 
är också nyfikna på om våra övriga källor tenderar att stödja dessa teorier som 
Chambers uttrycker. Vi försöker dessutom finna kopplingar till Audunsons teorier, som 
bl.a. handlar om att biblioteken är viktiga verktyg för folkbildning, och därmed även för 
demokratin. Här är det intressant för oss att se om Audunsons tankar även går att 
applicera på bibliotekens barnavdelningar, och hur man i så fall kan göra det. Även om 
vi är intresserade av att pröva Audunsons idéer, kommer vi att lägga tyngdpunkten vid 
Chambers teoretiska modell. Detta för att Chambers fokuserar på barn som målgrupp 
och för att vi är angelägna om att beskriva hur man arbetar men barnverksamhet på 
biblioteken. Vi anser nämligen att det är av intresse att undersöka hur detta arbete står i 
relation till Chambers idé om hur man bör arbeta med denna verksamhet. Slutligen 
presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till. Med detta har vi ambitionen att uppfylla 
uppsatsens syfte: Att visa eventuella skillnader och likheter mellan Sverige och Italien, 
beträffande folkbibliotekens arbete med barnverksamhet.  
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4 Folk- och barnbiblioteksforskning i Sverige och Italien 
I arbetet med vårt teorikapitel har vi sökt lämplig forskningslitteratur, som inte 
nödvändigtvis specificerar sig på Sverige eller Italien. För oss har det främst varit 
viktigt att finna exempel på teoretiska idéer och modeller som vi kan knyta an till vårt 
uppsatsämne på ett intressant vis. Vi har som sagt valt Audunsons och Chambers idéer 
som vår teoretiska utgångspunkt, men vi fann ett flertal andra exempel på 
forskningslitteratur som går att koppla till vårt ämne, och som presenteras här. Vi går 
även igenom vad det har bedrivits för forskning om barnbiblioteksverksamhet i Sverige 
och i Italien. Eftersom vi redan har beskrivit uppsatsens teoretiska ramverk, ska detta 
kapitel inte betraktas som en teoretisk utgångspunkt, utan som ett av våra resultat.  
 
 
4.1 Folkbibliotekens roll i samhället 
Geir Vestheim är professor vid Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. I boken Fornuft, kultur 
og velferd: Ein historisk-sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitik (1997) skriver 
Vestheim om folkbiblioteket som en öppen, demokratisk institution. Därför menar han 
att det är medborgarnas rättighet att kunna gå dit och få gratis tillgång till olika 
uppfattningar inom alla olika ämnen.11 Vestheim kopplar folkbiblioteket till 
offentlighetsprincipen, som innefattar det som är öppet och tillgängligt för alla 
samhällsmedborgare. Mot detta ställer han den sociala sfären, som är mer konkret. Där 
finns t.ex. yrkesmänniskor, eller personer med särskilda kvalifikationer. Därmed inte 
sagt at denna sfär inte kan sammanstråla med den offentliga sfären. Tvärtom, den 
sociala sfären bidrar till att den offentliga sfären konkretiseras och utvecklar sin 
mångfald.12  
 
Magnus Torstensson är universitetslektor vid Institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I sin bok Att analysera genombrottet för 
de moderna folkbiblioteksidéerna: Exemplet Sverige och några jämförelser med USA 
(1996) menar han att argumentationen för folkbibliotekens existens ändrat karaktär ett 
flertal gånger under årens lopp. Till en början fokuserade man mycket på att komma till 
rätta med nykterhetsproblem inom den bredare folkmassan. Sedan kom 
folkbiblioteksargumenten att handla alltmer om integrationen mellan olika 
samhällsklasser. Därefter började folkbiblioteken betraktas som 
fortbildningsinstitutioner och skolor för demokratin.13 Torstensson förklarar att 
kännetecken för samhällen där folkbibliotek grundas, är att de är samhällen som 
utvecklas i snabb takt. Förändringarna som sker kan bekymra de styrande i samhället, 
varpå folkbiblioteken ses som ett sätt att få en stabil samhällsutveckling. Grundande av 
folkbibliotek beror även ofta på att man vill förbättra förutsättningarna för förtryckta 
samhällsklasser. Folkbibliotek grundas och utvecklas av människor som vill uppnå 
något med det. Torstensson använder begreppet aktörer eftersom det här gäller 
människor som avsiktligt handlar. Aktörernas handlande har främst två orsaker: man vill 
undanröja hot eller få sina förhoppningar infriade.14  
 
En annan forskare inom biblioteks- och informationspolitik är Dorte Skot-Hansen. Hon 
är lektor vid Institut for Kultur og Medier och är ledare för Center for Kulturpolitiske 
Studier vid Danmarks Biblioteksskole. En artikel hon skrivit heter Biblioteket i 

                                                 
11 Vestheim 1997, s. 84. 
12 Ibid., s. 120, 121. 
13 Torstensson 1996, s. 43. 
14 Ibid., s. 116, 117. 
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kulturpolitikken: Mellem instrumentel og ekspressiv logik (2006). Där kan hon urskönja 
fyra inriktningar i den kulturpolitik som existerar i städer. Dessa fyra inriktningar är: 
upplysning, ekonomisk utveckling, underhållning och social förändring. Tonvikten 
lägger hon vid ekonomisk utveckling och social förändring, då hon bl.a. anser att dessa 
är mest aktuella och kontroversiella. Skot-Hansen menar att folkbiblioteken har en 
stadig förankring i upplysningstraditionen, även om det på senare år blivit influerat av 
de tre andra inriktningarna. Det märks inte minst i debatter om kvalitet och urval.15 
Enligt Skot-Hansen kan man se fler och fler exempel på att folkbibliotek tenderar att 
utvecklas till upplevelserum, som gör plats för en mångfaldighet av upplevelser. Här 
ställer Skot-Hansen sig frågan om folkbiblioteken lockar med upplevelser för att få in 
besökare, eller om upplevelserna är meningsfulla i sig själva. Dessutom undrar hon om 
det ena utesluter det andra.16  
 
I en annan artikel, Folkebiblioteket i civilsamfundet: Civilsamfundet i folkebiblioteket 
(2001), menar Skot-Hansen att kulturpolitiken och folkbiblioteket är placerat 
någonstans mellan stat, marknad och civilsamhälle. Hon anser att civilsamhället är en 
förutsättning för demokrati, men menar att begreppet civilsamhälle är svårt att definiera 
eftersom det kan ses ur ett moralfilosofiskt, sociologiskt eller politiskt perspektiv.17  
Enligt Skot-Hansen är folkbiblioteket en av de viktigaste institutionerna för demokratin. 
Folkbiblioteket har en statlig förankring, men på senare tid har det präglats alltmer av 
marknadstanken på såväl ekonomisk som ideologisk nivå.18 Rätten och möjligheten att 
vistas i offentliga rum är en av folkbibliotekens viktigaste kvaliteter, menar Skot-
Hansen.19 
 
 
4.2 Barnbiblioteksverksamhet i Sverige 
Inom ämnet svensk barnbiblioteksverksamhet har det bedrivits mycket lite forskning. 
Faktum är att forskningen i ämnet nästan är obefintlig. Det finns dock en hel del 
magisteruppsatser om ämnet, även om många av dem innehåller information från 
samma källor. Utöver detta finns det en uppsjö av artiklar, övergripande översikter och 
idéböcker inom området. Beträffande forskningspublikationer om svensk 
barnbiblioteksverksamhet har främst en bok varit mycket användbar. Det är Studier av 
barn- och ungdomsbibliotek: En studieöversikt (2007) av Kerstin Rydsjö och 
AnnaCarin Elf, som är en kunskapsöversikt över barn- och ungdomsbibliotek, främst i 
Sverige, och ingår i det s.k. DOFF-projektet (ett samarbete mellan flera länsbibliotek), 
som är det tredje steget i ett utvecklingsarbete som barnbibliotekskonsulenterna i 
Mellansverige har bedrivit sedan 2001. Utvecklingsarbetet kallas På barns och 
ungdomars villkor. I kunskapsöversikten framgår det tydligt att det finns en brist på 
forskning om barn- och ungdomsbibliotek, och att det finns ett stort behov av nationella 
forskningssatsningar inom området. Därför är verket en sammanställning av ett brett 
material med stor ämnesspridning, utan någon direkt inriktning på ett visst område. 
Syftet med översikten är främst att ge personalen som arbetar med barn- och 
ungdomsbiblioteksverksamhet en högre kompetens och att de ska kunna sätta in sitt 
arbete i ett större sammanhang. Uppdraget att göra denna kunskapsöversikt gick till 
Institutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, och det 
blev alltså Kerstin Rydsjö (universitetsadjunkt och doktorand) och AnnaCarin Elf 
(universitetsadjunkt) som sammanställde den. 
                                                 
15 Skot-Hansen 2006, s. 27, 28. 
16 Ibid., s. 38. 
17 Skot-Hansen 2001, s. 45. 
18 Ibid., s. 50. 
19 Ibid., s. 58. 
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4.3 Barnbiblioteksverksamhet i Italien 

I Italien har det, liksom i Sverige, inte bedrivits mycket forskning kring ämnet 
barnbiblioteksverksamhet. Det finns inte många dokument som behandlar detta på de 
italienska biblioteken. Vi fann dock ett italienskt bibliotek, specialiserat på barn- och 
ungdomslitteratur, där vi fann en del dokument om vårt ämne. Italiensk litteratur om 
barnbiblioteksverksamhet handlar till stor del om hur bibliotekens service bör vara. Men 
debatten kan tyckas vara något onyanserad då endast ett fåtal personer uttalar sig om 
ämnet. Det finns inte många motsvarande magisteruppsatser i Italien som har behandlat 
ämnet barn och barnbibliotek. Vi hittade bara en – av Cavallini, som gör en kvalitativ 
undersökning av det kommunala biblioteket utanför Florens, Bagno a Ripoli. Cavallini 
undersöker bibliotekets allmänna roll i samhället och vad det betyder för barn och barns 
utveckling. I Sverige finns en uppsats från 1984 som heter Barnbibliotek och 
barnböcker i Italien: Rapport från en resa av Stefan Sellgren. Här ges en bild av sju 
olika bibliotek i Italien, dock inte specifikt bibliotek med barnavdelningar, men här 
ingår Italiens två nationalbibliotek, det i Rom och i Florens. The British Council har 
utgivit Report on Library and Information Products and Services in the Italian Market, 
1993. Här ges en bild av Italien och dess biblioteksväsende.  
 
När det gäller forskningslitteratur om barnverksamhet har främst en bok varit väldigt 
användbar för vår uppsats, Biblioteca per ragazzi av Antonella Agnoli. Agnoli är det 
namnet som frekvent förekommer inom ämnet barnverksamhet på bibliotek. Hon är 
författare till böcker inom ämnet och medverkar med artiklar i ett flertal tidskrifter. 
Agnoli är utbildad bibliotekarie och är även med i den italienska biblioteksföreningen 
A.I.B. Hennes bok Biblioteca per ragazzi innehåller, förutom historik över barn- och 
ungdomsbiblioteken i Italien och dess utveckling, råd och vissa riktlinjer om hur man 
skapar en barn- och ungdomsavdelning. Miljön och rummet är centrala frågor hon 
diskuterar men även hur bibliotek kan göras bättre och vad som nödvändigtvis måste 
finnas där samt vissa instruktioner om bibliotekens samlingar och den italienska 
barnboksmarknaden.  
 
 
4.4 Summering av kapitlet 
En stor del av den forskningslitteratur som vi använder oss av beskriver 
folkbibliotekens funktion i samhället. Vestheim, Torstensson och Skot-Hansen placerar 
alla folkbiblioteket i en samhällelig kontext och kopplar biblioteksverksamheten till 
demokratiska rättigheter.  
 
Trots bristen på forskningsmaterial om barnbiblioteksverksamhet i såväl Sverige som 
Italien, har vi funnit litteratur som är användbar. I Sverige finns det en hel del artiklar, 
magisteruppsatser och översikter, som är relevanta för vårt ämne och som utgör en del 
av vår resultatredovisning. När det gäller italienskt material har vi funnit några 
uppsatser och rapporter, men det är Agnolis forskningsmaterial som representerar den 
större delen av den italienska litteratur vi har använt oss av resultatredovisningen. 
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5 Internationella gemensamma styrdokument 
Oavsett hur de nationella riktlinjerna för biblioteksverksamheten ser ut i respektive 
land, har såväl Italien som Sverige gemensamma styrdokument att följa. Det finns även 
internationella organisationer som verkar för att dessa riktlinjer ska upprätthållas. Vi 
tycker att det är viktigt att vi, i vår komparativa studie, nämner dessa för att belysa 
Sveriges och Italiens gemensamma bakgrund, eftersom de kan ha en direkt eller indirekt 
verkan på barnbiblioteksverksamheten. Nedan följer en kort presentation av dessa 
styrdokument och organisationer. 
 
 
5.1 UNESCO, IFLA och Folkbiblioteksmanifestet 
UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, är ett 
organ inom FN, grundat 1945, som arbetar för ett internationellt samarbete inom 
utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. För UNESCO är biblioteks- och 
informationsfrågor en viktig del i verksamheten. Ansvarig för denna del är rådet PGI 
Intergovernmental Council. UNESCO samarbetar också med andra organ, bl.a. IFLA, 
International Federation of Library Associations and Institutions.20 IFLA är en 
internationell biblioteksförening som arbetar med främjandet av ett internationellt 
bibliotekssamarbete.21 Det är det ledande organet som verkar för biblioteks- och 
informationsservice. IFLA grundades i Edinburgh 1927.22 UNESCO och IFLA har 
tillsammans utformat riktlinjer för skol- och folkbibliotek. Deras manifest för 
folkbibliotek antogs 1994 och bygger på tron om ett folkbibliotek som en levande 
samhällskraft som främjar utbildning, kultur och tillgången till information.23 
Manifestet för folkbibliotek från 1994 är den tredje versionen i raden. Den första 
versionen antogs 1949. Men kärnan i manifestet har hela tiden varit vilka mål som ska 
eftersträvas, och vilka tjänster folkbiblioteken bör tillhandahålla.24 I 
Folkbiblioteksmanifestet står bl.a. att UNESCO uppmanar såväl stat som landsting och 
kommuner att aktivt bidra till utvecklingen av folkbiblioteken. Alla ska kunna finna 
material efter behov, oavsett vilken åldersgrupp man tillhör. Till folkbibliotekens 
huvuduppgifter hör arbetet med läskunnighet, utbildning och information. Man bör bl.a. 
skapa läsvanor hos barn från tidig ålder, och stimulera barns fantasi.25 

 

5.2 UNICEF och FN:s Barnkonvention 

UNICEF, the United Nations Children's Fund, arbetar med att förverkliga barns 
rättigheter. Sedan 1946 har man på uppdrag av FN arbetat med att påverka politiker och 
att samla in pengar och övriga resurser för att barn ska kunna få inflytande och trygghet. 
UNICEF är ett fristående FN-organ och är därför beroende av frivilliga bidrag. Man får 
inte någon ekonomisk hjälp från FN:s budget. Det som ligger till grund för UNICEF:s 
arbete är FN:s barnkonvention. Den bygger på att alla barn ska ha samma rättigheter 
oavsett nationalitet, hudfärg, religion eller kön, och att diskriminering inte får 
förekomma. UNICEF verkar alltså för alla barn, och man arbetar för att 
barnkonventionen följs världen över.26 Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s 

                                                 
20 Nationalencyklopedin 2008, UNESCO.  
21 Ibid., IFLA. 
22 IFLA 2008, About IFLA. 
23 UNESCO 2008, UNESCO/IFLA Library Manifestos. 
24 Kulturrådet, 2008. 
25 IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994. 
26 UNICEF 2008, Om UNICEF. 
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generalförsamling. Bestämmelserna i den är internationella och rättsligt bindande.27  

Ur FN:s Barnkonvention: 

    Artikel 13 

   Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser  

   söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form    

   eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.28 

 

Sammanfattningsvis anser vi att FN:s Barnkonvention har en central roll i den 
internationella barnbiblioteksverksamheten, liksom UNESCO:s och IFLA:s 
folkbiblioteksmanifest. Vi kommer även att undersöka hur dessa dokument kan sättas i 
relation till folkbiblioteksverksamheten i Sverige respektive Italien. Vi vill också finna 
kopplingen mellan de internationella styrdokumenten och våra två utvalda bibliotek. 
Det kommer förhoppningsvis hjälpa oss att se sambandet mellan den internationella, 
den nationella och den lokala kontexten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 UNICEF 2008., Barnkonventionen. 
28 Fn:s Barnkonvention 1989, Artikel 13. 
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6 Arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek i Sverige 

Efter genomgången av gemensamma styrdokument för Sverige och Italien fortsätter vi 
med att fördjupa oss i barnbiblioteksverksamheten i respektive land. I detta kapitel är 
Sverige i fokus. Det inleds med ett bakgrundsavsnitt som följs av en översikt av det 
material vi funnit om ämnet i litteraturen.  
 

6.1 Bakgrund  
För att ge en förförståelse för undersökningen av den rådande 
barnbiblioteksverksamheten Sverige, följer här ett bakgrundsavsnitt. Det börjar med en 
kort historisk genomgång av barnbibliotekens verksamhet i Sverige. Därefter 
presenteras de riktlinjer som de svenska folkbiblioteken bör ha i åtanke vid arbetet med 
och för barn. Avsnittet avslutas med en presentation av den hjälp som folkbibliotek kan 
få beträffande inköp m.m. 
 
6.1.1 Nationell statistik och kulturpolitik 
Sverige har i skrivande stund 9 196 227 invånare.29 Landet styrs av en demokratisk 
regering där allmän rösträtt är en av grundpelarna. Riksdagen är folkets företrädare, och 
det är även folket som den offentliga makten utgår ifrån. Sveriges statschef är kungen, 
vilket innebär att han är den högste företrädaren för landet. Kungen har dock endast 
representativa funktioner.30 Sverige är ett välståndsland.31 Här är även en relativt hög 
andel av invånarna högskoleutbildade.32 Av landets invånare är en femtedel barn mellan 
0 och 17 år.33 Sverige är uppdelat i 18 landsting och 2 regioner (Västra Götaland och 
Skåne).34 Landstingen har ett stort eget ansvar som gör att de kan anpassa sitt arbete 
efter de förutsättningar som finns lokalt och regionalt. Till landstingens viktigaste 
uppgifter hör att sköta hälso- och sjukvården. Frivilliga åtaganden kan vara bl.a. kultur 
och utbildning. Arbetet inom landstingen finansieras till störst del av landstingsskatten. 
Det är upp till varje landsting att besluta hur hög denna skatt ska vara och hur pengarna 
ska fördelas.35 Utöver landsting och regioner är Sverige indelat i 290 kommuner. Dessa 
ansvarar för den största delen av samhällsservicen inom sina geografiska områden. Till 
kommunernas viktigaste ansvarsområden hör skola, äldreomsorg och socialtjänst.36 
Insatser för kultur och fritid är i stort sett helt frivilliga för kommunerna. Men det finns 
ett område inom kultur och fritid som hör till kommunernas obligatoriska åtaganden, 
och det är biblioteken. Dessa är lagstadgade och utgör ofta själva kärnan i kommunens 
kulturliv.37  
 
I Sverige finns en förvaltningsmyndighet inom kulturområdet som heter Statens 
kulturråd. Där har man som uppgift att förverkliga de nationella, kulturpolitiska mål 
som regering och riksdag har beslutat om.38 Kulturrådet arbetar med en rad olika 
kulturområden, och verkar för att kulturen ska bli en tillgång för alla landets invånare. 
Kulturrådet är även statistikansvarig myndighet för biblioteksstatistiken i landet. Man 

                                                 
29 Statistiska centralbyrån 2008. 
30 Riksdagen 2008, Demokrati. 
31 Ekonomifakta 2008, Sverige i välståndsligan. 
32 Ibid., Högskoleutbildade, 25-64 år. 
33 Statistiska centralbyrån 2008, Barn- och familjestatistik. 
34 Sveriges kommuner och landsting 2008, Landsting och regioner. 
35 Ibid., Vad gör landsting och regioner? 
36 Ibid., Kommuner. 
37 Ibid., Kultur- och fritidsverksamhet. 
38 Kulturrådet 2008, Om kulturrådet. 
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fördelar ca.1, 9 miljarder kronor till stöd för de kulturområden som hör till 
ansvarsområdena. Dessa är scenkonstområde, dans och musik, teater, museerna, 
konstlivet, litteraturen, kulturtidskrifterna och biblioteken. När det gäller 
biblioteksområdet verkar kulturrådet för att tillgången till litteratur, kulturtidskrifter och 
biblioteksservice förbättras. Man vill också att intresset för litteratur och att söka upp 
information ökar.39 Varje år får biblioteksområdet 80 miljoner kronor av Kulturrådet. 
Av dessa pengar går en dryg tredjedel åt till inköp av medier för barn och ungdomar. 
 
Sverige har ca 13 000 bibliotek. Av dessa är nära 300 huvudbibliotek.40 Statistiska 
uppgifter visar på att det är ungdomar mellan 9 och 14 år som besöker biblioteken 
mest.41 Av den totala utlåningen på biblioteken har utlån av barnböcker stadigt legat på 
40 % de senaste 30 åren.42 De barn som har mycket böcker omkring sig i hemmet har en 
bättre läsfärdighet. Svenska barn får dock en allt sämre tillgång till böcker hemma.43  
 
6.1.2 Kort historik om det svenska barnbiblioteket 
Det första svenska barnbiblioteket öppnades 1912 i Stockholm. Det var 
folkbibliotekspionjären Valfrid Palmgren som tog initiativet till detta, efter att ha blivit 
inspirerad av sina besök på amerikanska folkbibliotek. Barnbiblioteken i Sverige 
utvecklades sedan långsamt och det var först i mitten av 1960-talet som utvecklingen 
tog fart.44 Föreställningen om biblioteket som ett kunskapsrum är lika gammal som 
biblioteksidén, men det finns inte mycket material om hur de tidiga biblioteken arbetade 
med den dagliga verksamheten. Man vet dock att det var mycket svårare att svara på 
barnens frågor än vad det är idag, eftersom utgivningen av faktaböcker var mycket 
mindre. I stor utsträckning fick man använda uppslagsverk och handböcker som var 
avsedda för vuxna. Man var dock målmedveten när det gällde att förmedla 
bibliotekskunskap till barnen, och ibland anordnades det t.o.m. tävlingar för att lära 
barnen att hitta i biblioteket.45 
 
Idéer och verksamhetsformer för barnbibliotek utvecklades under 1930- och 40-talen. 
1935 fanns det 103 folkbibliotek i Sverige. Av dessa hade dock endast 24 någon 
barnavdelning. 1953 fanns det bara 46 heltidsanställda barnbibliotekarier i landet. Få av 
dessa avancerade till chefer. Barnbibliotekarierna var vid denna tidpunkt en engagerad 
yrkesgrupp, men med en relativt svag ställning inom biblioteksväsendet.  På 1960-talet 
ökade resurserna och barnbiblioteken började expandera. 1964 hade de flesta av landets 
folkbibliotek en barnavdelning.46 
 
Fram till 1960-talet hade barnbibliotekarierna höga kvalitetskrav beträffande vilken typ 
av litteratur som var lämplig för barnen. Det fanns då en klyfta mellan barnens smak 
och det bokbestånd som biblioteken hade att erbjuda. Under 1950-talet hade en 
seriedebatt pågått, där den negativa synen på seriemediet var dominerande. 
Seriealbumen gick att köpa in till biblioteken först 1968. Det tog dock lång tid innan de 
blev en naturlig del i bibliotekens bokbestånd.47 Under 1960- och 70-talen fick 
barnbiblioteket ett uppsving, och barnbibliotekariernas roll utvecklades. Nu arbetade 
man med nya medier och med skapande aktiviteter för barn. Tidigare hade bibliotekens 
                                                 
39 Kulturrådet 2008, Från teater till tidskriftsverksamhet. 
40 Folkbiblioteken 2005 2006, s. 9. 
41 Kulturbarometern 2002 2003, s. 51. 
42 Folk- och skolbiblioteken 1995 1996, s. 14. 
43 Barns läskompetens i Sverige och i världen 2001, s. 22. 
44 Barnspåret: idébok för bibliotek 1994, s. 15. 
45 Barn frågar – kan biblioteket svara? Om referensarbete för barn och ungdomar 2000, s. 10, 11. 
46 Rydsjö & Elf  2007, s. 30. 
47 Ibid., s. 29, 58. 
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service näst intill bara innefattat böckerna.48  
 
På 1970-talet stod barnen i centrum i samhälls- och kulturdebatten. Detta märktes inte 
minst i bibliotekens målsättningsarbete. Man menade bl.a. att barnbibliotekets mål var 
att nå ut till alla barn, och att barnbiblioteket aktivt måste söka upp institutioner som 
arbetar med barn.49 Under 1970-talet arbetade man också efter en kulturpolitisk 
målsättning som innebar att biblioteken skulle bekämpa kommersialismens dåliga 
inflytande. Boken sågs som det oslagbara mediet, och för att barnbibliotekarierna skulle 
kunna nå ut till så många barn som möjligt, ansågs det lämpligt att biblioteken arbetade 
med andra vuxna inom skola och föreningar.50 På 1970-talet ändrade också 
Bibliotekstjänst reglerna för vilka böcker som skulle erbjudas. Bibliotekets förhållande 
till ”skräplitteratur” aktualiserades i och med detta, och 1975 utkom debattboken Ska vi 
ge barnen skräplitteratur?51 Det var även under 1970- och 80-talen som 
barnbibliotekarierna etablerade ett samarbete med andra institutioner för att nå alla barn. 
Man nådde de minsta barnen och deras föräldrar genom förskolorna och 
barnhälsovården. Samtidigt expanderade förskolorna, vilket ledde till att samarbetet 
utvecklades.52 Under 1970- och 80-talen inrättades också successivt 
barnbibliotekskonsulenter på länsbiblioteken, med stöd från Statens kulturråd. Tanken 
var att barnbibliotekskonsulenten skulle fungera som kontaktperson för alla 
barnbibliotek i länet. Barnbibliotekskonsulentens uppgifter genom åren har bl.a. varit att 
samarbeta med förlag och att arbeta med biblioteksutveckling.53 Från 
länsbibliotekariehåll menar man att barnbiblioteksverksamheten inte hade utvecklats så 
snabbt utan barnbibliotekskonsulenternas arbete.54 
 
Under 1980-talet ansågs adekvat utbildning och fortbildning som en förutsättning för 
barnbiblioteksarbetets utveckling. Då genomfördes även den första fortbildningskursen 
för barnbibliotekarier, vid Bibliotekshögskolan i Borås. Dessutom ledde 
datautvecklingen på 1980-talet till att varje bibliotekssystem måste fatta beslut om 
datorbaserade kataloger.55 1982 gavs en handbok i biblioteksarbete ut. Den hette Passa 
upp, passa, passa  vidare och fick stor genomslagskraft på bibliotekshögskolan och som 
handbok i fortbildningar.56 1984 betonade man i Folkbiblioteksutredningen vikten för 
biblioteken att inspirera till läsning och att minska kunskapsklyftorna i samhället. Hur 
folkbiblioteken skulle arbeta för att åstadkomma detta fick varje kommun själv ansvara 
för. 1994 utkom boken Barnspåret som framförde liknande visioner, men som handlade 
uteslutande om arbetet på bibliotekens barnavdelning. Bokens syfte var främst att 
inspirera, ge idéer och visa på många synsätt snarare än att fungera som en metodbok. 
Vid den tidpunkt som Barnspåret utkom hade barnbibliotekariernas arbete påverkats av 
de nedskärningar som drabbat den kommunala sektorn. Inköpen av barnlitteratur 
minskade och barnbibliotekarierna fick mindre tid till specialuppgifter.57 Eftersom de 
ekonomiska nedskärningarna under 1980- och 90-talen drabbade både bibliotek och 
förskola, minskade samarbetet dem emellan på många håll i landet. På 1990-talet 
minskade också bibliotekens öppethållande, bokanslagen skars ner och bibliotekariernas 

                                                 
48 Rydsjö & Elf 2007, s. 30, 31. 
49 Barnspåret: Idébok för bibliotek 1994, s. 17. 
50 Rydsjö & Elf 2007, s. 31. 
51 Ibid., s. 55. 
52 Ibid., s. 99. 
53 Barnspåret: Idébok för bibliotek 1994, s. 26, 27. 
54 Ibid., s. 31. 
55 Ibid., s. 19, 20. 
56 Ibid., s. 17. 
57 Rydsjö & Elf 2007, s. 31, 32. 
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fortbildning minskade.58 Regeringen föreslog att ett inköpsstöd för barnlitteratur skulle 
fördelas till folk- och skolbiblioteken. 1997 fick biblioteken detta stöd för första gången, 
som ställer kravet att folk- och skolbiblioteken ska utarbeta en gemensam plan för 
läsfrämjande arbete.59 Under 1990-talet såg flera bibliotek en ny möjlighet att 
marknadsföra sig i och med utvecklingen av Internet. Nu växte också de första 
barnbiblioteksanknutna webbsidorna fram.60 
 
Under de senaste åren har flera läsfrämjande kampanjer genomförts. Ett exempel är 
Läsrörelsen som pågick mellan 2000 och 2002, och som hade mottot ”Ge dina barn ett 
språk”. Man menade att språket var nödvändigt för demokratin. Kampanjen vände sig 
till alla åldrar men en särskilt viktig målgrupp var föräldrar. Med ekonomisk hjälp från 
bokförlag, fonder och sponsorer kunde kampanjen genomföras. Vid denna tidpunkt 
genomfördes även kampanjen Läs 2000! på initiativ av Lennart Hellsing. Man 
samarbetade med Läsrörelsen och hade som syfte att bilda nätverk av läsfrämjande 
lärare och bibliotekarier i kommunerna. Läs 2000! utvecklades på Svenska 
barnboksinstitutet och avslutades 2003.61 
 
6.1.3 Rådande riktlinjer  
Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) innehåller bestämmelser om biblioteksväsendet. I den 
står det bl.a. att kommunerna är ansvariga för folkbiblioteksverksamheten. Vad beträffar 
bibliotekens barnverksamhet står det i nionde paragrafen att folk- och skolbiblioteken 
ska uppmärksamma barn och ungdomar särskilt. Man ska kunna erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier som är anpassade till deras behov. På det viset kan 
läslusten lockas fram och språkutvecklingen gynnas.62 Biblioteken bestämmer dock 
själva vilka medier de ska tillhandahålla.63  
 
I Bibliotekslagens sjunde paragraf står det att kommuner och landsting ska anta planer 
för biblioteksverksamheterna.64 Biblioteksplanerna fungerar som redskap för att kunna 
ta tillvara de befintliga biblioteksresurserna på ett strukturerat sätt. De kartlägger 
behoven för biblioteksverksamheten inom en kommun och de åtgärder som bör vidtas. 
Planerna uppmuntrar även till utveckling av biblioteksverksamheten och grundlägger en 
beredskap inför framtiden. I dagsläget har dock åtskilliga kommuner ännu inte blivit 
klara med utformningen av biblioteksplaner.65  
 
6.1.4 Hjälp utifrån 
Svensk Biblioteksförening verkar för att Bibliotekslagen efterlevs och utvecklas. 
Demokrati och yttrandefrihet värderas högt. Föreningen är partipolitiskt obunden och är 
en ideell organisation, och dess mål är att bibliotekssystemet ska hålla en hög 
standard.66 Bland informationen som finns att hämta på Biblioteksföreningens hemsida 
hittar man bl.a. fakta om kommunernas biblioteksplaner, och statistik och rapporter som 
rör biblioteksverksamheten.67 
 
Från Bibliotekstjänst (BTJ) kan folkbiblioteken köpa in sina medier. BTJ är ett 
                                                 
58 Rydsjö & Elf 2007, s. 99. 
59 Ibid., s. 91, 92. 
60 Ibid., s. 78. 
61 Ibid., s. 93. 
62 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
63 Rydsjö & Elf  2007, s. 61. 
64 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
65 Svensk Biblioteksförening 2008, Biblioteksplaner. 
66 Ibid.,Om föreningen. 
67 Ibid., Fakta & Forskning. 
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kunskapsföretag som grundades 1939 av Sveriges Allmänna Biblioteksförening.68 BTJ 
skriver på sin hemsida att de förenklar och sparar pengar åt sina kunder genom att 
sammankoppla fysiskt och digitalt material med information om dessa. Detta ska göra 
det enklare i sökandet efter specifik information.69 När det gäller böcker kan BTJ 
erbjuda såväl skönlitteratur som facklitteratur för både barn och vuxna. Här finns ca  
100 000 beställningsbara titlar, och varje år kommer det in omkring 9000 nya.70 BTJ 
distribuerar även utgivning vid det egna förlaget, BTJ Förlag, som verkar för 
läsfrämjande inom skola och bibliotek. Man ger bl.a. ut boktips, författarporträtt och 
litteraturöversikter.71 Biblioteket har även möjligheten att överlåta hela eller delar av 
medieurvalsarbetet till BTJ. Bibliotekstjänst har med sin sambindning varit bibliotekens 
viktigaste inköps- och urvalskälla sedan 1950-talet.72 Det har visat sig att biblioteken 
påverkas starkt av de recensioner som finns i Bibliotekstjänsts sambindningslistor. Vid 
minsta antydan till negativ kritik, minskar bibliotekens inköp. Barnböckerna får korta 
omdömen av två lektörer, och eftersom många barnböcker inte recenseras någon 
annanstans än i sambindningen, är folk- och skolbibliotekarier beroende av dessa 
omdömen.73 

En annan hjälp för folkbiblioteken är länsbiblioteken. Varje län i Sverige har ett sådant. 
Dessa har som uppgift att assistera mindre bibliotek inom sitt län genom att förmedla 
lån och ge råd. I bibliotekslagen finns även en paragraf om detta, där det står att 
folkbiblioteken ska kunna vända sig till länsbiblioteken för kompletterande 
medieförsörjning om det egna beståndet inte räcker till.74  

Något som kan fungera som ett komplement för barn som biblioteksbesökare, är 
webbsidan Barnens bibliotek, som har ambitionen att skapa läslust. Här finns bl.a. 
boktips, och barn kan även skicka in sina egna boktips. Passande länkar för barn till 
andra hemsidor finns också. För barn som har svårt att läsa finns det på webbsidan även 
Äppelhyllan, där barn kan få tips om lättlästa böcker och var de kan få tag på dessa. 
Projektet Barnens bibliotek finansieras av Statens Kulturråd.75 Webbsidan ger en 
möjlighet för barn att ställa frågor och chatta med författare. Det finns en relativt stor 
målgrupp här, och Barnens bibliotek har ett nationellt ansvar.76 

Sedan 1989 har det funnits en akademi med syftet att främja god svensk barn- och 
ungdomslitteratur – Svenska Barnboksakademin. Ledamöterna i akademin är själva 
författare till barn- och ungdomsböcker. Akademin arbetar bl.a. för att skolbiblioteken 
ska förbättras, att antalet barnbibliotekarier ska öka och att massmedia ska 
uppmärksamma barnboken.77 

 

6.2 Litteratur om svensk barnbiblioteksverksamhet  

Nedan följer en beskrivning av hur arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek ser ut 
idag, samt vilka inställningar det finns angående detta arbete.  

                                                 
68 Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen 1996, s.38. 
69 Bibliotekstjänst 2008, Om BTJ. 
70 Ibid., Medieprodukter. 
71 Ibid., Egen utgivning. 
72 Rydsjö & Elf  2007, s. 52, 62. 
73 Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen 1996, s. 32, 38. 
74 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
75 Barnens bibliotek 2008, Vad är Barnens bibliotek? 
76 Rydsjö & Elf 2007, s. 79. 
77 Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen 1996, s. 30, 31. 
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6.2.1 Bibliotekens service till barn  

Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf menar att barnbiblioteket är en del av folkbiblioteket, 
och att grundidén för folkbiblioteket är att det är till för alla oavsett ålder. De tycker att 
bibliotekets barnverksamhet påminner mycket om det som biblioteket har att erbjuda för 
vuxna. Det finns t.ex. vissa likheter mellan barnens sagostunder och de berättarkvällar 
som anordnas för vuxna, där författarbesök ofta ingår. Skillnaderna är bl.a. lokaler och 
medier. Barnavdelningen sticker ofta ut från bibliotekets övriga sektioner genom sin 
skyltning, färgsättning och möbler, för att vara anpassad till sina besökare.78 Biblioteket 
gör en skillnad i barnfamiljers liv genom sina många funktioner. I en svensk 
undersökning från 1997 tillfrågade man vuxna användare om deras syn på bibliotek. 
59% av de tillfrågade klassade barnverksamheten som mycket viktig. Rydsjö och Elf 
menar att föräldrar betraktar biblioteket som en trygg plats, samtidigt som man 
uppskattar möjligheten för barnen att möta olika slags människor. Andra egenskaper 
som värderas högt är bibliotekets fostrande roll, biblioteket som ett frirum och 
möjligheten till goda upplevelser.79 Trots barnbibliotekets betydelse tycks forskningen 
på området vara knapp, och Rydsjö och Elf ställer sig kritiska till den brist som finns på 
forskning, utvärdering och analyserande rapporter om barnbibliotek.80 

 

Alla folkbibliotek är indelade i barn- och vuxenavdelningar. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan dessa två är att vuxenavdelningen främst ger service åt enskilda 
personer, medan barnavdelningen mest arbetar med gruppverksamhet. 
Barnbibliotekarierna ägnar mycket tid åt bokläsning och annat förberedelsearbete, och 
har inte lika mycket tid som övriga bibliotekarier till att sitta i informationstjänst. 
Eftersom barnavdelningen är gruppinriktad krävs det ett bokbestånd där varje titel finns 
i flera exemplar. Stor förslitning leder till att man ofta måste göra kompletteringsinköp. 
Inköpsarbetet på barnavdelningen är också mer krävande än på vuxenavdelningen 
eftersom utbudet av böcker är större. Även bokuppsättning tar mer tid i anspråk för 
barnbibliotekarien. Det är inte bara återlämnade böcker som ska sättas upp, utan också 
sådant som barnen har använt i biblioteket. Därför är bokuppsättning och städning 
sysslor som ofta upprepas flera gånger om dagen av barnbibliotekarien. Maria Ledin 
menar i sin magisteruppsats Barnbibliotekariers kompetens och kärnkunskaper på 
området litteraturförmedling och läsfrämjande arbete att den formella utbildningen inte 
bidrar med så mycket då det gäller barnbibliotekariernas kompetens. Det är främst den 
praktiska erfarenheten som ligger till grund för de kärnkunskaper som 
barnbibliotekarierna besitter. Den centrala delen i arbetet med barnverksamhet är 
kunskapen om barnet. Denna kunskap utvecklas och blir bättre i takt med att 
barnbibliotekarien får mer erfarenhet inom yrket.81  

 

I denna uppsats har vi bl.a. använt oss av Barnspåret: Idébok för bibliotek, som är en 
bok full av inspiration för dem som på något sätt arbetar med barn, böcker och 
bibliotek. När boken Passa upp, passa, passa vidare…? Handbok för barnbibliotekarier 
kom ut 1982 fick den stor genomslagskraft. Den tog bl.a. upp vikten av att arbeta med 
litteraturfrämjande för barn och ungdomar i deras egna miljöer, och att samarbeta med 
andra institutioner som skola, barnavårdcentral och fritidsgårdar. SAB:s barn- och 
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ungdomskommité kom på idén att göra en uppföljare på boken. Man tyckte att det var 
dags att en ny barnbiblioteksbok publicerades. Resultatet blev Barnspåret: Idébok för 
bibliotek, där fyra barnbibliotekarier (Anna-Birgitta Eriksson, Lisbeth Gisselquist, Uno 
Nilsson och Kerstin Rydsjö) med gedigen erfarenhet delar med sig av idéer och metoder 
från arbetet med barnverksamhet på svenska bibliotek. Boken tar upp 
barnverksamhetens roll idag och vill visa alla de möjligheter och vägar som finns att gå 
när det gäller arbetet med barn. Den är således ingen handbok utan en inspirationskälla.  

 
Barnbibliotekarien Anna Birgitta Eriksson skriver i Barnspåret: Idébok för bibliotek att 
barnverksamheten på bibliotek har en svagare ställning än verksamheten för vuxna. Det 
tror hon kan bero bl.a. på att vuxna generellt sett anses vara viktigare än barn i 
samhället. Dessutom har barn svårare att få sina röster hörda beträffande efterfrågan. 
Oftast förs deras talan av vuxna. Eriksson påpekar även att barnbibliotekarierna har 
svårt att argumentera för barnverksamheten p.g.a. att de har en något svagare ställning i 
bibliotekariekollektivet. Eriksson understryker vikten av att barnavdelningen och 
vuxenavdelningen samarbetar eftersom deras olika verksamheter kompletterar varandra. 
Eventuella motsättningar måste överbryggas.82 
 
Uno Nilsson anser att bibliotekslokalen ständigt bör vara föränderlig för att den ska 
kännas inspirerande och spännande. Miljön ska föra en dialog med användaren, som vid 
varje besök ska kunna möta en ny förändring. Barnavdelningarna har dock ofta ett mer 
aktivt förhållningssätt till sina användare än vad vuxenavdelningarna har. Därför 
riskerar barnbibliotekarierna sällan att fastna i låsta rutiner. De är vana vid att göra det 
bästa med små resurser, vilket också har bidragit till att de är mer förändringsbenägna.83 
Lisbeth Gisselquist tycker att biblioteket bör vara ett forum för barns åsikter och 
skapande. Utställningsarbetet är en viktig del i detta. Därför menar hon att barn ska 
kunna måla, skriva och göra collage av sådant de blivit inspirerade av i böcker de läst. 
En utställning behöver inte ta stor plats för att vara betydelsefull. Gisselguist tipsar bl.a. 
om träd med dikter i, målningar ur böcker och författarporträtt. Utöver detta är det även 
givande för barnen att få veta mer om en viss barnboksillustratör, eftersom de ofta 
tycker att det är spännande med bilder.84 
 
När det gäller barnbibliotekariens läsfrämjande arbete delar Rydsjö och Elf in detta i två 
metoder: den direkta och den indirekta metoden. Det direkta sättet att arbeta med 
lässtimulering är genom bokprat och boktips. Bokurval, inköp och skyltning kan ses 
som en indirekt metod. Även om barnet inte vänder sig direkt till bibliotekarien, finns 
det särskilda hyllor med boktips som kan ge en vägledning.85  
 
Bland de magisteruppsatser som handlar om barnbiblioteksverksamheten i Sverige finns 
Barnbibliotekariers förmedlingsarbete med lättläst barnlitteratur av Anne Myllylä och 
Ragnhild Näslund. Där undersöker författarna vilka faktorer som barnbibliotekarier 
tycker har betydelse när det gäller litteraturförmedling, inte minst vid arbetet med 
lässvaga barn. Genom fallstudier från skolbibliotek, folkbibliotek och integrerade skol- 
och folkbibliotek försöker de även ta reda på hur man praktiskt hanterar lättläst material 
genom bokuppsättning, skyltning, märkningar och utställningar. Myllylä och Näslund 
fastslår att en viktig del i barnbibliotekariens arbete är marknadsföringen. Utställning 
och skyltning av barnböcker kan vara till stor hjälp, särskilt för barn utan läsvana, att 
hitta och välja passande litteratur. Ett annat sätt att underlätta för lässvaga barn är att 
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märka de lättlästa böckerna.86 
 
Numera möter barnbibliotekarier ofta barn med andra modersmål än svenska. Men det 
kan fortfarande finnas en viss osäkerhet på hur man ska arbeta med dessa barn. 
Eftersom det är varje biblioteksbesökares rätt att själv få bestämma på vilket språk man 
vill låna böcker, bör inte barnbibliotekarien tvinga någon att läsa på ett visst språk, vare 
sig det gäller svenska eller modersmålet. Istället gäller det att uppmuntra den läslust 
som barnet känner inför sin valda bok. Det är också viktigt att biblioteket kan 
tillhandahålla böcker på de språk som är aktuella för området. Detta kan 
bibliotekarierna se till genom att beställa regelbundna depositioner från 
huvudbiblioteket, länsbiblioteket och invandrarlånecentralen. Det kan vara mycket 
betydelsefullt för ett barn med annat modersmål än svenska, att se att biblioteket även 
har böcker på hans/hennes hemspråk.87 
 
I Barnspåret: Idébok för bibliotek diskuterar man barnbibliotekets framtid, sådant som 
man bör utveckla och ta i beaktning framöver. Ulla Forsén, som var bibliotekschef i 
Alingsås kommun, då boken skrevs, har dock uppfattningen att bibliotekets stora 
övergripande mål inte behöver ändras. Det kanske är tillräckligt med att göra 
omformuleringar. Samtidigt menar hon att man måste kämpa hårt med de mål man har 
på kort sikt, de som är beroende av resurser, social struktur o.s.v. Forsén önskar att man 
i framtiden har funnit vägar ut till de filiallösa områdena med barn- och 
ungdomslitteratur, genom att skolbibliotek och förskolor får tillgång till depositioner. 
Hon önskar att inredningen på biblioteket och exponeringen av medier ska vara ett 
uttryck för idéer, och att man ska ägna sig åt detta med omsorg. Forsén betonar slutligen 
att man i framtiden ska medverka till att ge barn och ungdomar språk, fantasistimulans, 
kunskap och kulturell identitet. Detta kan tyckas självklart, men Forsén menar att man 
har en lång väg kvar att gå.88 Uno Nilsson menar att framtiden hör de unga till. Därav 
hör också all den verksamhet, som arbetar med att förbereda barn och unga för 
vuxenlivet, till framtiden. Men biblioteken kan endast garantera sin fortsatta existens 
genom att bli förankrade hos människorna, och kunna svara mot deras behov. Därför 
anser han att barnavdelningarna bör bli synligare, och att barnbibliotekarierna vågar 
visa sig och stå för sin verksamhet. Barnbiblioteket bör även förändra sin bild utåt som 
institution. Istället ska den ständigt upplevas som aktuell och angelägen.89 I 
magisteruppsatsen Hur barn prioriteras på folkbibliotek: En kvalitativ studie om barns 
tillgång till biblioteksverksamhet har Annika Holmberg och Laila Peterson tittat närmre 
på lagar och riktlinjer samt insatser på statlig och kommunal nivå när det gäller barns 
tillgång till folkbibliotekens verksamhet. Holmberg och Peterson är intresserade av att 
veta vilka åtgärder som vidtas för att främja bibliotekens tillgänglighet för barn, och vad 
det finns för drivkrafter bakom arbetet med barnverksamhet. Svaren hämtar de bl.a. 
genom dokument och litteratur, men även genom intervjuer med barnbibliotekarie, 
bibliotekschef och politiker. Holmberg och Peterson kommer fram till att man från 
statligt håll menar att barn och ungdomar bör prioriteras på biblioteken. På kommunal 
nivå är man dock mindre villig att prioritera barn- och ungdomsgruppen framför andra 
grupper. Holmberg och Peterson är kritiska till att det inte finns barnbibliotekarier på 
alla bibliotek, och inte ens i alla kommuner. Det finns inte heller någon särskild 
utbildning för blivande barnbibliotekarier, vilket Holmberg och Peterson skulle vilja se 
en ändring på. De menar att det är viktigt att det utbildas kompetenta barnbibliotekarier 
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som ett led i den statligt läsfrämjande insatsen.90 
 
6.2.2 Barn och läsning 
Enligt Anna Birgitta Eriksson har barnbiblioteket två huvudsakliga uppgifter: Den 
litteraturförmedlande verksamheten (d.v.s. bokprat, sagoberättande, skrivarverkstad 
m.m.) och arbetet med biblioteket som lokal (samlingarna, utrustning, administration 
m.m.) Det är dock litteraturförmedlingen som är det första steget då det gäller att få barn 
att bli läsare och biblioteksanvändare.91 Barnbibliotekariernas kompetens består till 
störst del av kunskapen om barnlitteratur. Rydsjö och Elf vill dock hävda att denna 
kompetens skulle kunna förstärkas om barnbibliotekarierna lärde sig mer om barns och 
ungas läspreferenser.92 Det är viktigt för barnen att de utvecklas i sin läsning för att 
behålla sin motivation till att läsa. Därför är det nödvändigt att successivt höja 
svårighetsgraden på böckerna. Samtidigt finns det en risk att böckerna blir alltför 
svårlästa, och då kommer barnen istället att tappa motivationen. Vuxna har därför ett 
ansvar att ge vägledning och tipsa barnen om passande litteratur som bidrar till fortsatt 
läslust.93 Rydsjö och Elf är av uppfattningen att nationella läsfrämjande kampanjer kan 
ge en draghjälp åt lärare och barnbibliotekarier, i och med att projekten får en 
genomslagskraft i media och att informationen om goda exempel sprids. Trots detta 
bidrar de inte till någon metodutveckling. Det kan bero på lärares och bibliotekariers 
brist på tid. Dessutom har de inte själva valt att gå in i dessa nationella projekt, och 
därför saknar de möjligtvis ett genuint engagemang.94 Barnbibliotekarierna anser själva 
att deras yrkesroll är en viktig del då det gäller barns läsutveckling. Men många känner 
sig också otillräckliga eftersom tid och resurser inte räcker till. Barnbibliotekarierna 
hämtar sin information om barnlitteratur främst genom att läsa den själva. Detta görs i 
de flesta fall frivilligt och oavlönat utanför arbetstid.95  
 
När det gäller urvalet av barnlitteratur spelar Sambindningen en avgörande roll eftersom 
det ger biblioteken en möjlighet att informera sig om nyutkomna och aktuella böcker. 
Samtidigt handlar barnbibliotekarier ofta efter sin egen kunskap och ställer sig 
oberoende till recensioner och lektörsomdömen vid urval och inköp.96 I Barnspåret: 
Idébok för bibliotek skriver Kerstin Rydsjö, i egenskap av bibliotekarie, att det behövs 
mer facklitteratur på barnavdelningarna. Hon anser att det saknas bra böcker om bl.a. 
sport, konst och historia.97 Men det är en balansgång och böcker som köps in till 
biblioteket kan väljas ut av olika skäl. Ibland köper man in det som man anser bör 
finnas på biblioteket, och som man vill kunna erbjuda barnen. Det är också vanligt att 
man köper in sådant som efterfrågas, men som man egentligen inte gärna vill erbjuda. 
Det kan vara svårt att avgöra vilka för- eller motargument man ska använda när det 
gäller inköp av en viss bok. Varje bibliotekarie måste ständigt föra denna etiska 
diskussion med andra och med sig själv, menar Eriksson.98 Det kan vara svårt för 
barnbibliotekarien att få en överblick av det enorma utbud som finns när det gäller 
inköp av barnböcker. Utmaningen ligger i att kunna plocka ut det bästa, och dessutom 
använda barnavdelningens ekonomiska resurser på bästa sätt. En vanligt förekommande 
åsikt är att bibliotekarier bör läsa kritik och recensioner av barnlitteratur i dagstidningar, 
lärarpress och barnkulturtidskrifter. Barnbibliotekarierna gör också detta i stor 
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utsträckning. Problemet ligger dock i att det är relativt lite böcker som tas upp i pressen 
och de recenseras ofta långt efter bokens utgivning.99 
 
1995 fick Statens kulturråd i uppdrag att göra en studie över barnbokens ställning bl.a. 
inom biblioteksväsendet. Man fann det angeläget att göra en fördjupad utredning om 
villkoren för den svenska barnboken. Resultatet blev rapporten Barnbokens ställning – 
inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen. Där presenterades en rad förslag på 
åtgärder i arbetet med att stärka barnbokens ställning.100 I Kulturrådets rapport menar 
man att det är viktigt att ge bibliotek, skolor och barnomsorg möjligheten att köpa in 
billiga barnböcker. Det är även viktigt att ge bl.a. föräldrar och bibliotekspersonal 
information om barnböcker. Fortbildning om barns behov av böcker och om deras 
språkutveckling är också en betydelsefull del i arbetet med att förbättra barnens tillgång 
till böcker.101 Holmberg och Peterson menar att litteraturstödet från Statens kulturråd 
har hjälpt till att stärka barnbokens ställning. Kulturrådet tilldelar biblioteken ca 32,5 
miljoner årligen för inköp av medier till folk- och skolbibliotek, och för läsfrämjande 
insatser för barn och ungdomar.102  
 
6.2.3 Sagostunder och bokprat 

Anne Myllylä och Ragnhild Näslund belyser i sin magisteruppsats Barnbibliotekariers 
förmedlingsarbete med lättläst barnlitteratur vikten av högläsning för barn, och skriver 
om hur detta ”vässar” hjärnan och förbättrar koncentrationen hos barn. Dessutom bidrar 
högläsningen till att en grupp svetsas samman. Högläsning, ramsor och sång lägger 
grunden till läsinlärning, och de barn som inte får denna typ av stimulans kommer att få 
det svårare i skolan.103 Sagostunderna är en av barnbibliotekens äldsta verksamhet. 
Målgruppen är främst barn mellan tre och fem år, men man börjar även alltmer vända 
sig till de minsta barnen genom rim, ramsor och fingerlekar. Olika former av rekvisita 
är vanligt förekommande under sagostunderna. På så sätt fångar man barnens intresse, 
samtidigt som handlingen förs framåt. Dessutom kan rekvisitan vara till hjälp för de 
barn som inte har svenska som modersmål.104 Bokprat är ett viktigt inslag på 
barnbiblioteket. Oftast kommer grupper med barn till biblioteket med sin lärare. 
Bibliotekarien bokpratar i ca 20-30 minuter, och därefter får barnen själva söka efter 
böcker att låna med sig till skolan.105 I flera undersökningar har det framgått att barn 
ofta väljer facklitteratur som upplevelseläsning. Rydsjö och Elf ställer sig därför 
frågande till varför barnbibliotekarier främst väljer skönlitterära barnböcker för 
bokprat.106 

 

Bokpraten i skolorna har minskat under senare år. Dels beror det på minskade 
ekonomiska resurser, men också på att lärarna har haft svårt att göra bra uppföljningar 
på bokpraten. Det är inte heller alltid som eleverna har förknippat bokprataren med 
biblioteket. Istället har denne blivit sedd som någon sorts svävande konsult. Ett annat 
aber är att bokprat tar mycket tid i anspråk för inläsning och planering. Uno Nilsson 
menar därför att det är viktigt att det finns avsatt tid till detta för barnbibliotekarierna. 
Enligt Nilsson är bokpratet nämligen ett utmärkt sätt att sprida läs- och bibliotekslust. 
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Genom bokpratet får barnen en uppfattning om vad biblioteket kan erbjuda. Dessutom 
personifierar bokprataren biblioteket så att barnen kan koppla ihop det med ett ansikte. 
Men även om det är inspirerande för barnen med en bokpratare som visar stor entusiasm 
för den presenterade boken, är det viktigt att denne inte säger att alla som läser boken 
kommer att uppleva samma sak. Det kan leda till att de barn som inte känner det som 
bokprataren har utlovat, tappar förtroendet eller får en försämrad självbild.107 Nilsson 
anser att urvalet i barnbiblioteket ska innefatta böcker som angår. Med det menar han att 
det ska finnas något för alla intressen. Det kan vara äventyr, kärlek, lättlästa böcker och 
lite tyngre böcker. Vid bokprat är det viktigt att bibliotekarien lämnar en lista över de 
böcker som tagits upp, till lärare och bibliotekskolleger. På så sätt kan barnen enkelt få 
hjälp om de frågar efter en ompratad bok.108 Barn fascineras mycket av sagor, som 
Anna Birgitta Eriksson anser ska berättas, inte läsas. Kanske beror det på att barn upp 
till mellanstadieåldern till störst del lever i en muntlig värld. Genom sagan lär sig 
barnen hur en berättelse är uppbyggd, och genom det muntliga berättandet kommer 
bibliotekarien i nära kontakt med sin grupp. Det är ofta lättare att lyssna på något som 
berättas än på något som läses, och barn har också en förmåga att komma ihåg sådant 
som någon har berättat, mycket väl.109 

 
Barn- och skolbibliotekarien Maria Törnfeldt efterlyser i Barnspåret: Idébok för 
bibliotek en större spridning i urvalet, när det gäller barnbibliotekariernas bokprat. Det 
är viktigt att även ta hänsyn till de lässvaga barnen, och då är det inte alltid tillräckligt 
att ha med en lättläst bok. Hon tror att barnbibliotekarierna ofta kan vara låsta i sitt sätt 
att tänka enligt klassifikationssystemet. Kanske borde man anamma barnens synsätt på 
litteraturen, då man väljer ut de böcker man ska förmedla. Fackböcker tilltalar t.ex. ofta 
lässvaga barn, och Törnfeldt ser gärna att man använder mer fackböcker, bilderböcker 
och talböcker i bokpraten. Enligt henne är de lässvaga barnen en målgrupp som sätter 
barnbibliotekariernas yrkeskunskap på prov. Utmaningen ligger i att ge barnet en 
läsupplevelse som gör att litteraturen känns meningsfull, och att kunna ändra 
uppfattningen hos barn som är motvilliga till läsning. Det räcker inte med att erbjuda 
lättlästa böcker. Eftersom de lässvaga barnen sällan uppsöker biblioteket själva, kan det 
vara till stor hjälp om barnbibliotekarien har ett nära samarbete med lärare, som känner 
dessa barn. Törnfeldt menar även att man med relativt enkla medel kan öka de lässvaga 
barnens intresse för böcker. Det gäller bara att använda fantasin, skaffa 
samarbetspartners från andra institutioner, eller vidmakthålla dem, och att glömma 
klassifikationssystemet för en stund.110  
 
BTJ gav 2005 ut boken På tal om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och 
bibliotek. Där skriver barnbibliotekarier och bokpratare om sitt sätt att se på bokprat och 
boksamtal, och ger tips och råd på hur man kan gå tillväga: 
 
En av författarna i På tal om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek är 
Karna Nyström. Hon menar i sin artikel Bokprat – Hur? Var? När? Varför? att bokprat 
för barn egentligen inte skiljer sig så mycket från bokprat för vuxna. Men svårigheten 
när det gäller bokprat för barn ligger i att anpassa sitt språk och vara uppmärksam på 
deras intresse, så att de enkelt kan förstå. Att behålla barngruppens koncentration är en 
utmaning. Bokprat innebär att bibliotekarien presenterar och ger tips om böcker på ett 
sätt som ger inspiration och läslust. Det är en fördel om bibliotekarien låter bokpratet bli 
personligt och låter sin entusiasm smitta av sig till gruppen. Bokpraten är en viktig del i 
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arbetet med barnlitteratur eftersom den troligtvis vanligaste orsaken till att ett barn 
väljer att läsa en bok är att hon/han har blivit tipsad om just den boken. Nyström menar 
också att bokprat är ett bra sätt att marknadsföra såväl boken som läsning och 
biblioteket. Det finns ingen färdig mall över hur ett bra bokprat ska gå till. Däremot 
måste bibliotekarien ha ett stort intresse för litteratur, och framför allt tycka om att läsa 
och hålla sig uppdaterad i barnlitteraturen. Många ”bokpratare” anser dock att det är 
svårt att få uppskattning för det arbete de lägger ner. Men Nyström tillägger att man kan 
skymta en attitydförändring, och att allt fler bibliotekarier får tid för läsning i 
tjänsten.111 
 
Hur ofta bokprat hålls inför en grupp kan variera. Det är dock inte ovanligt att det sker i 
samband med att lånetiden på föregående böcker har gått ut, vilket innebär ca en gång i 
månaden. När det gäller förberedelser inför bokprat menar Nyström att det är viktigt att 
bibliotekarien tar reda på så mycket som möjligt om målgruppen. Om man känner till 
barnens ålder, läsnivå m.m., har man bättre förutsättningar att nå ut till dem.112 Ett bra 
sätt att presentera böcker på är att utgå ifrån ett tema. Det skapar en röd tråd i bokpratet. 
Dessutom kan man på ett lätt sätt få kontakt med barnen genom att prata runt sitt valda 
tema. Om bibliotekarien bokpratar för samma grupp vid upprepade tillfällen, är det bra 
om hon/han frågar barnen vad de tyckte om de böcker de läste senast och om de har 
varit nöjda med sina val, tycker Nyström. När det gäller bokprat för skolklasser kan 
även läraren vara till stor hjälp. Om denne är närvarande under bokpratet, kan samtalet 
om böcker fortsätta i klassrummet.113 
 
I artikeln Utan böcker – ingen chans skriver Annika Edlund att den viktigaste uppgiften 
för en bokpratare är att hitta böcker för läsovilliga och lässvaga. Det finns böcker som 
passar alla. Man ska bara hitta dem. Det är dock ofta mödosamt och några genvägar 
finns inte. Det gäller helt enkelt att läsa som mycket man kan. När det gäller genrer 
menar Edlund att barn ofta frågar efter spännande böcker, och att barndeckare är 
populära. Många av dagens barn- och ungdomsböcker är sorgliga och kan handla om 
närstående som blir sjuka eller dör. Denna typ av barnlitteratur är barn ofta också 
intresserade av. Det kan bero på att handlingen kan ge starka upplevelser som man 
kommer ihåg, eller att den ger tröst till barn som varit med om liknande händelser.114  
 
I artikeln Att öppna berättelsen förklarar Åsa Österlöf hur hon ofta upptäcker nya 
perspektiv på en text under ett bokprat. Hon menar att samtalet om böcker är en del av 
läsprocessen, och sympatiserar med Aidan Chambers grundidéer i Böcker inom oss: Om 
boksamtal. Österlöf instämmer bl.a. i teorin om att texten skapas i mötet med sin 
läsare.115 
 
Katarina Kuick skriver i artikeln Delad läsning är dubbel läsning – om boksamtal om 
boksamtalets betydelse. Även hon hänvisar till Aidan Chambers och pekar på hans 
ståndpunkt om att samtalet är avgörande för att vi ska växa som läsare. Själv menar hon 
också att barn inte hittar andra att dela sina läsupplevelser med på samma sätt som 
vuxna. En dialog med andra kan göra att barnet får rätsida på sådant som har varit svårt 
att förstå i boken. Därför behövs boksamtal både i skolan och på biblioteket.116 Kuick 
menar att ett boksamtal helt enkelt är ett samtal om böcker, oftast mellan människor 

                                                 
111 På tal om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek 2005, s. 9 ff. 
112 Ibid., s. 16. 
113 Ibid., s. 23 ff. 
114 Ibid., s. 32, 34. 
115 Ibid., s. 54. 
116 Ibid., s. 83, 84. 
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som alla har läst samma bok. Hon anser dock inte att ett boksamtal måste vara så 
komplicerat. Det är något som också kan ske spontant. Men de organiserade 
boksamtalen, då en grupp har fått i uppgift att läsa en text för att sedan diskutera den, 
kan på ett påtagligt sätt ge upphov till nya reflektioner. Genom boksamtalet kan 
deltagarna lära sig mer om sig själva och om andra. De utvecklas även som läsare, talare 
och lyssnare.117 
 
6.2.4 Nya medier 
Enligt Rydsjö och Elf besitter barnbibliotekarierna stora kunskaper om barn- och 
ungdomslitteratur, men man har inte motsvarande kunskaper när det gäller nya medier. 
Det finns dock ett flertal projekt som syftar till att utforska området. Barnbibliotekarien 
behöver kunskaper om barn och ungdomars mediepreferenser och om utbudet på 
marknaden. Biblioteken gynnas av att använda tillgänglig lånestatistik. På så sätt kan 
man få en förståelse för den lokala användningen. Dessutom borde detta kompletteras 
med undersökningar om barns medieanvändande.118 Rydsjö och Elf menar att barn 
besöker biblioteken av främst tre skäl: för att arbeta med skoluppgifter, för att låna 
böcker till ”lustläsning” och för att använda datorerna. De flesta frågor som barn ställer 
på bibliotek handlar om böcker. Barnbibliotekarierna använder sig i liten utsträckning 
av Internet, men hjälper dock till med t.ex. bokning av datorer och lösning av tekniska 
problem ibland.119 När det gäller medieutvecklingen har barnbibliotekarierna ofta 
anklagats för moralisk panik, och det är inte sällan som bl.a. videovåld och dataspel 
ingår som samtalsämnen i mediediskussionen. Många barnbibliotekarier menar att det 
ofta är de mest sårbara barnen som fastnar för ”kommersialismens sämsta alster”. 
Samtidigt är det svårt för kulturinstitutionerna att nå dessa barn. Rydsjö menar att det är 
av största vikt att barnbibliotekarier följer upp och analyserar kulturstatistiken.120 
 
I folkbibliotekens mediebestånd är musiktitlar på CD-skivor eller andra format en viktig 
del, framför allt för barn och ungdomar. Musik och serier kan ses som ett sätt att få 
besökare att få upp ögonen för biblioteket. Andra exempel på sådana medier kan vara 
film och datorspel. En del bibliotekarier vill dock göra gällande att vid inköp av t.ex. 
film betraktar man detta som ett medium i sig själv, och inte som ett lockbete till 
böckernas värld.121 Hur omfattande och varierande inköpen av medier som serier och 
datorspel är, beror på bibliotekspersonalens intresse och kunskaper inom dessa 
områden.122 Enligt Uno Nilsson är datorn en viktig del i barnens värld, och 
datoriseringen i barnbiblioteken är därför bra marknadsföring. Han menar att 
biblioteken måste möta barnen på ett sätt som talar till deras intressen om dessa ska 
känna sig hemma i biblioteksmiljön. Men samtidigt som Nilsson anser att det är viktigt 
att barnbiblioteket följer med i samhällets utveckling, påpekar han att det inte bör bli 
slav under tekniken. Det optimala är att ha en balans mellan gammalt och nytt. Men 
framför allt betonar Nilsson vikten av att granska de nya medierna kritiskt.123 
 
 
 
 
 
                                                 
117 På tal om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek 2005, s. 88, 89. 
118 Rydsjö & Elf 2007, s. 175. 
119 Ibid., s. 71, 72. 
120 Barnspåret: Idébok för bibliotek 1994, s. 23. 
121 Rydsjö & Elf  2007, s. 59, 60. 
122 Ibid., s. 62. 
123 Barnspåret: Idébok för bibliotek 1994, s. 89. 
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7 Arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek i Italien 
Detta kapitel fokuserar på barnbiblioteksverksamheten i Italien. Upplägget är detsamma 
som i föregående kapitel. Vi inleder med ett bakgrundsavsnitt, för att sedan presentera 
det material vi funnit om de italienska bibliotekens sätt arbeta med barnverksamhet. 

 

7.1 Bakgrund 

Här följer en historisk bakgrund till det italienska barnbiblioteket. Riktlinjerna som 
barnbiblioteken har att gå efter tas också upp, och slutligen presenteras den hjälp 
utifrån, som folkbibliotek kan få beträffande inköp m.m. 
 
7.1.1 Nationell statistik och kulturpolitik 
Italien har en folkmängd på ca. 59 miljoner.124 Landet är en republik, och en 
parlamentarisk demokrati, där medborgarna bl.a. garanteras tryck- och yttrandefrihet 
och rösträtt. Dessa rättigheter härstammar från grundlagen som infördes i landet 1948. 
Parlamentet utses vart femte år genom ett majoritetsvalsystem, och är uppbyggt av två 
kammare. Statsöverhuvudet är presidenten som väljs på sju år av de båda kamrarnas 
ledamöter och representanter för landets 20 regioner. Presidenten har formella 
maktbefogenheter, men det är regeringen som fattar de avgörande besluten.125 Italien är 
uppdelat i 20 olika regioner och 95 provinser. Varje region har sitt eget styre (consigli 
regionali) med speciell lagstiftning och administrativa funktioner, däribland ingår 
ansvaret för kommunala bibliotek.  
 
Det finns ca. 15 000 bibliotek i Italien. Sedan 1972 har regionerna det lagstiftande 
ansvaret för de lokala biblioteken. Regeringen styr dock 48 av landets bibliotek, 
däribland två nationalbibliotek. För närvarande finns det inget nationellt regelverk 
beträffande bibliotekens service. Det finns ett italenskt biblioteksregister, som innehåller 
15 000 av de italienska biblioteken. Av dessa är 47% folkbibliotek. Registret kom dock 
till på 1990-talet och är idag i behov av omfattande uppdateringar. Nyare siffror visar att 
det finns ca. 6000 folkbibliotek i Italien. Man tror att ca. 13% av den italienska 
befolkningen använder folkbiblioteken. Sanningen är dock att det finns enorma 
skillnader mellan italiens södra och norra del. I södra Italien finns det ett betydligt 
mindre antal bibliotekarier i förhållande till antalet invånare. Italiens norra del har bättre 
förutsättning beträffande verksamheten och folkbiblioteken där har därför påtagligt fler 
besökare än vad folkbiblioteken i landets södra del har.126 
 
Italien har ett lågt antal examinerade studenter; här ligger landet bland de lägsta på 
listan. De största universitetsbiblioteken ligger i Bologna, Genoa, Modena, Neapel, 
Padua, Rom och Sassari. Italien har nio nationalbibliotek, i Milano, Venedig, Florens, 
Rom, Neapel, Bari, Potenza, Palermo och Cosenza. Nationalbiblioteken i Italien har 
som uppgift att dokumentera Italiens kulturella arv samt att påbörja bibliografiska 
projekt av intresse för de olika regionerna. De två centrala nationalbiblioteken finns att 
hitta i Rom och i Florens, båda insamlar kopior av allting som publicerats i landet.127 
2004 bildades en ny lag i Italien, om att även bevara dokument för allmänheten – 
digitalisering av det italienska kulturarvet på Internet.128   
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127 Mazzitelli 2005, s. 24. 
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Nationalbiblioteket i Florens publicerar dessutom Bibliografia nazionale italiana – 
Italiens nationalbibliografi. Biblioteket ligger på samma ställe som det gjorde 1935 och 
har återhämtat sig väl med tanke på översvämningen 1965 som förstörde en stor del av 
bibliotekets samlingar.129 
 
Italien är ett land med stora regionala skillnader och det existerar ett glapp mellan den 
norra delen och den södra vad gäller barnlitteratur och hur pass många projekt som 
tillägnas barn och ungdomar. Södra delen av Italien, som kan sägas börja under Rom, är 
den del av landet där utgivningen av barn och ungdomas böcker inte utvecklas som i 
den norra delen.130  
 
Ermanno Detti presenterar en stigande statistik för Italiens produktion av böcker för 
barn och ungdomar som  under de senaste decennierna har ökat väsentligt. 1980 låg 
antalet producerade barnböcker på 741 st. per år, jämfört med 2044 st. år 2000.131 Om 
man inte räknar med utgivningen av bilderböcker för de allra yngsta barnen är 
merparten av alla barnböcker som ges ut i Italien i pocketform. Den barnlitteratur som 
översätts till italienska är främst engelsk litteratur, därefter kommer amerikansk 
litteratur och sist på listan hamnar holländsk litteratur.132  
 
7.1.2 Kort historik om det italienska barnbiblioteket 
Italien tillhör de europeiska länder där utvecklingen av barnlitteratur och bibliotek har 
gått långsamt framåt. Orsakerna till detta kan diskuteras, men givetvis spelar landets 
historia en viktig roll i utvecklingen av litteratur för barn och ungdomar. Liksom många 
andra länder hade kyrkan och staten stort inflytande över barnlitteraturens framväxt i 
Italien. Antonella Agnoli skriver i sin bok ”Biblioteca per ragazzi” (Bibliotek för 
ungdomar) att det inte finns tillräckligt med specificerad litteratur om bibliotek för barn 
och ungdomar i Italien, litteratur som är skriven för att bevara och utveckla biblioteken 
och dess serviceinriktning för barn. Italien har inte samma standard på biblioteken som 
andra länder i Europa. De är inte heller lika välutvecklade. ”Francia e paesi scandinavi 
hanno continuato a costruire biblioteche, sempre più grandi, più ricche, più attraenti.” – 
”Frankrike och de skandinaviska länderna har fortsatt att bygga bibliotek, som är större, 
med rikare utbud och mer attraktiva.” 133 
 
1965 fanns det bara ca 40 kommunala bibliotek i landet som kunde erbjuda litteratur för 
barn och ungdomar under 14 år. En av de första bibliotekarieutbildningarna i Italien var 
den i Udine, 1979. Från 1979 var det dock endast i genomsnitt tio bibliotekarier som 
examinerades per år. En av de största utbildningarna för bibliotekarier är på 
Vatikanbiblioteket i Rom där det 1993 utexaminerades ca. 80 stycken bibliotekarier. 
Detta är en prestigefylld skola som är känd för sitt bevarande av antika böcker. 1993 
fanns i Rom en tvåårig utbildning för bibliotekarier, här med ca. 15 personer som 
utexaminerades årligen.134 För att arbeta som bibliotekarie krävdes i slutet av 90-talet en 
akademisk examen och för att inneha titeln som assistent på biblioteken räckte det att ha 
gått ut grundskolan.135 Italien har, menar Antonella Agnoli, aldrig haft en tradition av 
kommunala bibliotek och tidigare har biblioteken i Italien mestadels haft en vision om 
att bevara, inte att erbjuda och tillgängliggöra information för allmänheten. Under 50-
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talet i Italien existerade en öppen debatt om barnlitteratur och barnbibliotek, om att 
biblioteken borde vara uppdelade i en barn- och ungdomssektion och en avdelning för 
vuxna. En person som betydde mycket för utvecklingen av biblioteken för barn och 
ungdomar under 70-talet i Italien var Mia L´Abbate Widmann som även intresserade sig 
för den internationella debatten under denna tid. Sedan var 70-talet det årtionde då 
debatten verkar ha tagit fart på allvar och det var även här som det första italienska 
biblioteket, De Amicis, specialiserat på barnlitteratur öppnades 1971 i den nordvästra 
hanmstaden Genova. Detta bibiotek skulle bli ett av det mest välkända italienska 
biblioteken  under tjugo år framåt. De Amicis bibliotek innehöll från början enbart 
italiensk litteratur samt litteratur från andra Medelhavsländer och samlingen fanns i en 
villa från 500-talet, Villa Imperiale. Biblioteket var organiserat i olika avdelningar: 
informationsavdelning, musik- och filmsektion, fiktion, italiensk litteratur och utländsk 
litteratur. Biblioteket hade även pedagogisk litteratur för barn och ungdomar, och i 
samma byggnad fanns en läsesal avsedd för studenter. I dagens läge har biblioteket 
flyttat till nya lokaler i Porto Antico, till en lokal som är bättre anpassad till bibliotekets 
många aktiviteter för barn och ungdomar.136  
 
Innan De Amicis slog upp dörrarna för allmänheten fanns i samma villa redan Instituto 
il Centro som hade som mål att samla in och kritiskt välja ut litteratur till barn och 
ungdomar. Under 70-talet började italienska bibliotek att inordna en egen avdelning för 
barn och ungdomar, dock utan att lägga mycket vikt på att användarna i de lägre 
åldrarna har olika behov och önskemål. Även om Italien har ett flertal bibliotek som 
riktar in sig på barn och ungdomar finns det inte många bibliotek som har böcker för 
riktigt små barn i åldern 0-2 år. År 2000 fanns ingen institution som ägnade sig åt 
bevarandet av barn- och ungdomsböcker.137  
 
En tidning som är värd att nämna är en av Italiens största dagstidningar ”Corriere della 
sera” som 1908 skapade ”Corriere dei piccoli”. Denna del som var tillägnad barn 
existerade under hela 1900-talet och slutade produceras först 1992.138 Redan innan 
”Corriere della sera” först gavs ut existerade 1881 en annan tidning för barn, 
”Giornale dei bambini” där ”Pinocchio” först var publicerad.139   
 
Bland de största verken i den tidiga italienska barnlitteraturen kan nämnas Andreas de 
Barberino´s “Il romanzo di Guerrino il Meschino” (tidigt 1400-tal), Guilio Cesare 
Croce´s “Le avventure di Bertoldo” (sent 1600-tal) och Giambattista Basile´s “Il 
pentamerone” (1634) Mot slutet av 1800-talet blev religiöst influerade författare som 
Francesco Soave och Guiseppe Taverna involverade i barnlitteraturproduktionen i 
Italien. Därefter fick bildande barnlitteratur stort utrymme hos författarna Luigi 
Alessandro Parravicini och Pietro Thouar. Den katolska kyrkans inflytande i italiensk 
barnlitteratur är framträdande under denna tid, både som moraliserande av litteratur och 
ur en social och utbildande synvinkel. Litteraturen i Italien präglades därefter även av 
Mussolinis styre och fascismen, där all barnlitteratur kontrollerades och censurerades.140  
 

Vi har redan sett att italienska barnbibliotek och även italienska kommunala bibliotek i 
allmänhet utvecklades sent i jämförelse med andra europeiska länder och orsaken till 
detta är flera. Det ansågs länge att barn inte behövde en egen plats på biblioteken. 
Politiskt ointresse och stora brister i det praktiska och organisatoriska planet gjorde att 
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Italiens barnbibliotek inte utvecklades förrän väldigt sent. Motivationen har helt enkelt 
inte funnits där. Eldsjälarna har varit få men starka, detta är en av orsakerna till att 
Italien ändå kan presentera barnbibliotek idag. I Italiens historia har det varit vanligt 
förkommande med tråkiga och oinspirerande skolbibliotek. Enligt en lag från 1909 ska 
varje klass förses med några bra ungdomsböcker.  Detta var dock något som aldrig 
utvecklades och som i praktiken inte hände.141  

 

Den fascistiska regeringen införde 1927 ett program för omorganisering av de 
kommunala biblioteken och 1932 bildades ett institut för skol- och kommunala bibliotek 
- ”Istitui l´Ente nazionale biblioteche pubbliche”. Detta institut hade uppgiften att 
”...godkänna grundandet av nya bibliotek för allmänheten och för grundskolor; att 
organisera och leda utvecklingen av dessa biblioteks grundande.” Det fanns på pappret 
men verkar inte ha tillfört särskilt mycket i utvecklingen av folkbiblioteken i landet. 
Istället var det som vi nämnt tidigare, eldsjälar och privatpersoner som försökte utveckla 
de italienska folkbiblioteken. De viktigaste och största namnen är Maria Pezzè 
Pascolato från Venedig och Virginia Cairini Dainotti från Cremona; dessa öppnade 1939 
en sektion för barn och ungdomar som snabbt blev poulär då detta inte var vanligt 
förekommande. De följande åren i Italien visar på en sorglig statistik vad gäller 
bibliotekens utveckling för barn och ungdomar. 1965 fanns det endast 40 bibliotek som 
kunde erbjuda litteratur för barn och ungdomar under 14 år.142  

 

Ett försök att främja utvecklingen för Italiens barn- och ungdomsbibliotek skedde i 
slutet av 50-talet då utbildningsministern beslutade att det skulle finnas en liten del av 
varje bibliotek som var tillägnad barn och ungdomar. Detta försök att utveckla 
biblioteken misslyckades dock och en utredning 1963 visade att i 809 städer med mer 
än 10.000 invånare hade enbart 176 av dessa tillägnat hyllor med plats för barn- och 
ungdomsböcker. Ett annat försök gjordes med grundadet av ”Il Centro Studi” som 
skulle ha som uppgift att samla in och kritiskt välja ut material till barn och ungdomar, 
både italiensk litteratur men även utländsk. Två år efter grundandet av ”Il Centro Studi” 
föddes tidskriften för ungdomslitteratur, ”Il Minuzzolo” som sedan bytte namn till ”LG 
Argomenti” som även idag fortsätter att produceras. 1963 infördes lag på att alla ska gå 
klart grundskolan  – la scuola media unificata – och i kombination med att barn- och 
ungdomsbiblioteken började tas på allvar på 70-talet blev detta ett uppsving för italiensk 
kultur och biblioteksutveckling. De inskrivna på grundskolan ökade från 300.000 till 
nästan 3 miljoner på kort tid. Italiens barn- och ungdomsbibliotek som sedan 
utvecklades blev som ett substitut för de bristfälliga skolbiblioteken.  

 

I början på 2000-talet inleddes ett samarbete och en ökad kontakt mellan biblioteken i 
Toscana-området. Detta samarbete avtog dock ganska snabbt och det finns fortfarande 
flera brister och en dålig kommunikation mellan biblioteken. Idealet hade varit ett väl 
fungeranade samarbete mellan biblioteken i varje län i Italien, med ett större 
huvudbibliotek som organiserar och har ansvar för att allt fungerar. Dessutom ska det 
finnas en gemensam katalog för länets bibliotek. I dagens läge finns en gemensam 
katalog för Florens bibliotek – BIFI- Catalogo collettivo delle Biblioteche Communali 
Fiorentine. Man menar att ett samarbete behövs, för inköp och för att komplettera 
samlingarna.143  Det måste även ordnas så att det finns minst ett bibliotek som är öppet 
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mellan 9-20 inom tidsrymden av en halvtimma från mindre orter i länet, vilket 
situationen idag tyvärr inte innefattar. Ett samarbete behövs för att effektivisera 
biblioteken; servicen måste utvecklas ännu mer och bibliotekens samarbete är en 
nödvändig förutsättning för att detta ska kunna ske. De första frågorna ett bibliotek bör 
ställa sig är: Hur ska katalogen se ut och vilken slags katalog ska vi ha? Vad ska vi köpa 
in? Vilka dokument? Biblioteken måste gemensamt ställa sig dessa frågor och 
tillsammans utforma ett fungerande system för länet. Ett system för fjärrlån är nästa steg 
i utvecklingen, man måste kunna ha möjligheten att låna mellan biblioteken. Enligt 
IFLA´s riktlinjer bör det köpas in 250 nya inköp på 1000 invånare, men detta är en 
siffra som Toscanas bibliotek inte når upp till.144 

 

7.1.3 Rådande riktlinjer 

Avsaknaden av direktiv för de italienska biblioteken är tydlig i den litteratur vi har tagit 
del av; det verkar inte finnas någon motsvarighet till den svenska bibliotekslagen. 
Däremot existerar riktlinjerna från IFLA som vi redan har nämnt som internationella 
direktiv. Carlo Revelli beskriver i sin artikel ”Biblioteche per ragazzi”, IFLA´s  
riktlinjer för barn och ungdomar som en viktig linje att följa för de italienska 
biblioteken. Riktlinjerna från IFLA, ”Le Linee guida per i servizi bibliotecari per 
ragazzi” - för ungdomar, blev färdigställt och publicerat 2004. På nationell nivå 
presenterades samma år som IFLA´s riktlinjer ett förslag från Library Association som 
bestod av råd vad gäller servicen för barn och ungdomar.145 Antonella Agnolis bok 
Biblioteca per ragazzi innehåller vissa riktlinjer för hur biblioteken för barn och 
ungdomar bör se ut, från inredning till vilken sorts böcker biblioteken ska innehålla.  
 
Italien har alltså ingen nationell bibliotekslag. En del regioner har dock styrdokument 
över hur verksamheten bör skötas på de regionala biblioteken. För att belysa detta ges 
här ett exempel på vilken typ av riktlinjer som kan ingå. Utdraget är hämtat ur Regional 
Lag om bibliotek i Florens, 10 juli 1999: 
 
1. Bibliotekens funktion: De kommunala biblioteken organiserar och distrubuerar 
information och dokument till hela samhället.  
 
2. Dess service: Att köpa in dokument, samt att välja ut de dokument som ska kasseras. 
Organisera materialet och tillfredställa låntagarnas och besökarnas behov.  
Assistera och ge råd och tips; både individuellt och till grupper som besöker biblioteket.  
Garantera likadan kvalitet tillgänglig för allmänheten.  
 
3. Bibliotekens service ska vara gratis. 
 
4. Regionens bibliotek ska inleda ett samarbete och utveckla det regionala 
bibliotekarienätet.146  
 
Regolamento delle biblioteche di quartiere e carta d´identità delle biblioteche heter en 
bok som ges ut av Florens kommun. Här finns instruktioner till biblioteken; alltifån 
utlån till lånekortsregler står skrivet, allt detta för att förbättra kvalitén på de lokala 
biblioteken och försöka leva upp till UNESCO´s  manifest för kommunala bibliotek. 
Men denna bok är även riktad till allmänheten och låntagarna i Florens kommun.147 
                                                 
144 Biblioteche Toscane – esperienze di rete catalogazione e strategie cooperative 1999, s. 21. 
145 Bartolini & Pontegobbi 2001, s. 26, 27. 
146 Legge Regionale, 1999. 
147 Regolamento della Biblioteche di Quartiere e Carta d´identità delle biblioteche  2006. 



 38 

7.1.4 Hjälp utifrån 
AIB grundades 1930 och är den enda italienska föreningen för biblioteken i landet och 
som är medlem i IFLA. Från början hette den  ”Associazione dei bibliotecari italiani” 
och bildades efter den första internationella bibliotekskonferensen i Venedig och Rom 
1929. Efter frigörelsen från fascismen 1946-1948 återbildades föreningen men nu under 
namnet ”Associazione italiana per le biblioteche”; nu med demokratiska förutsättningar. 
1960 tog föreningen det namn det bär idag – AIB. Medlemmarna i AIB är över 4500 st. 
och består mestadels av bibliotekarier. Medlemskap i föreningen är dock öppet för 
bibliotek och andra personer som är intresserade av att gå med i AIB. AIB är heller inte 
bara öppet för italienare utan även för andra länder och utländska bibliotek, men 
utländska institutioner är inte tillåtna att rösta på möten eller de val som hålls. Alla 
medlemmar erbjuds tidskriften Agenda del bibliotecario som ges ut årligen, samt den 
fyra gånger årligen utgivna Bollettino AIB och månadsbrevet AIB Notizie. Möten inom 
AIB hålls vanligen årligen på den nationella konferensen och är koncentrerade på 
programmet av aktiviteter och den årliga budgeten. Varje italiensk kommun har en 
representant inom AIB, vilket blir 20 st. sammanlagt.148 AIB representerar Italien i 
internationella sammanhang och samarbetar med andra organisationer, både i Italien och 
i Europa.149   
 
AIB är uppdelat i olika sektioner, där varje sektion ansvarar för en viss typ av bibliotek. 
Bland de olika grupperna kan nämnas: 
•      Kommittén för Akademiska samt forskningsbibliotek 
• Kommittén för Barnbibliotek 
• Kommittén för Kommunala bibliotek 
• Kommittén för Skolbibliotek  
 
I Kommittén för Barnbibliotek – Commissione Nazionale biblioteche per ragazzi, sitter 
Antonella Agnoli, som har skrivit det mesta som finns att hitta på landets bibliotek, om 
italienska barnbibliotek och barns och ungdomars läsning. Några av denna avdelnings 
uppgifter är: 
 
• Att skapa kontakter mellan biblioteken och de som arbetar med barn och ungdomar. 
• Sköta publikationen av Linee guida per ragazzi och ansvara för den italienska 

översättningen  
• Att sprida riktlinjerna för Linee guida i Italien och att samarbeta med den regionala 

sektionen av AIB.  
• Börja en nationell undersökning och uppdatering av bibliotekens service till barn 

och ungdomar. (L'obiettivo è quello di costituire un'anagrafe dei servizi rivolti ai 
ragazzi nel nostro paese) 

• Definiera  vilken kompetens som är nödvändig för de som arbetar med service för 
barn och ungdomar 

• Anordna kurser om det moderna bibliotekets service till barn och ungdomar 
• Att sprida vikten av att investera i och förbättra bibliotek för barn och ungdomar 

som en grundläggande förutsättning för samhällets kulturella och sociala 
utveckling.150  

 
Sammanfattningsvis har AIB som målsättning att stödja utvecklingen av de italienska 
biblioteken, med alltmer fokus på låntagarnas behov, samt att förse medlemmarna med 
vetenskapliga artiklar och tidskrifter i ämnet. AIB stödjer även det italienska projektet 
                                                 
148 A.I.B 2008, 12 punti per un programma. 
149 Mazzitelli 2005, s. 22. 
150 A.I.B 2008, 12 punti per un programma. 
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”Nati per leggere” - född för att läsa.151  
 
Nati per leggere är ett italienskt projekt som bildades 1999 för att främja barns och 
ungdomars läsning. På hemsidan finns att läsa: ”Alla barn har rätt att bli skyddade; inte 
bara från sjukdom och våld men även från avsaknaden av möjlighet till utveckling; 
kognitiv och affektiv”. Projektet riktar sig främst till barn mellan 6 månader och 6 år 
och högläsning för barn i denna åldersgruppen är ett av projektets huvudteman. Det är 
etablerandet av att ge barn vanan att läsa som är ett av målen med Nati per leggere. 
Vikten av väl utvecklade barn- och ungdomsbibliotek betonas, samt bibliotekens 
skyldighet att inspirera och hjälpa både barn och föräldrar vid val av böcker och andra 
medier. Utvecklingen av språket och förståelsen för det skrivna ordet är viktigt för barns 
och ungdomars utveckling och detta försöker Nati per leggere främja genom  ett antal 
projekt, bland annat genom att samarbeta med bibliotek i hela Italien. På projektets 
hemsida finns även en katalog samt bokrecensioner som riktar sig till barn och 
föräldrar.152 Projektet stöds inte bara av AIB utan även av Centro per la Salute del 
Bambino, som bildades 1999. Centro per la Salute del Bambini stödjer sig på 
barnkonventionen om barns rätt till utveckling; fysiskt, emotionellt, kognitivt, 
psykosocialt, socialt och kulturellt.153  
 
SBN – Il Servizio bibliotecario nazionale, är namnet på Italiens Nationella Biblioteks 
Servie och samarbetar bland annat med universiteten i Italien och landets olika 
regioner.154 Denna organisation är till för italienska bibliotek, och initiativtagaren är 
kulturministern. Syftet beskrivs på organisationens hemsida som: ”This objective is 
pursued due to a considerable collaboration strategy among Italian libraries even 
coming under varied administrations. This ensures the development of services on the 
same level throughout the entire nation.”155 
 
SBN är en gratis tjänst som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, och där det är möjligt 
att finna information om antika böcker, musik, manuskript och italienska biblioteks 
databaser.156  Som ett samarbete med SBN bildades 1976 EUI – The European 
University Institute at Fiesole. Detta bibliotek har ca. 220.000 volymer i sin samling, 
230.000 dokument i mikrofilm och över 3000 tidningar och tidskrifter. En stor del av 
bibliotekets dokument är på engelska. EUI består av avdelningarna Juridik, Ekonomi, 
Historia, Politik och Sociala Studier. Budgeten ligger på ca. 450.000 euro och 
bibliotekets service innefattar bland annat rådgivning och nationella och internationella 
lån.157  
 
Förutom organisationerna AIB och SBN finns andra grupper inom Italiens 
biblioteksväsende, som exampelvis AIDA – en organisation för avancerad 
dokumentation, BIARTE – Italiens organisation för bibliotek med inriktning på konst, 
och ANAI – Italiens organisation för arkivarier. Italienska skolbibliotek verkar däremot 
inte få den uppmärksamhet och det stöd de borde ha. I British Councils rapport finns att 
läsa: ”The fundamental problem of school libraries in Italy is the absence of a law to 
establish and regulate them.”158  Denna rapport gjordes 1993 men sedan dess verkar det 

                                                 
151 Mazzitelli 2005, s. 23. 
152 Nati per leggere 2008, Biblioteche. 
153 Centro per la Salute del Bambino 2008. 
154 Mazzitelli 2005, s. 24. 
155 SBN 2008, Institute. 
156 Ibid., SBN. 
157 Report on Library and Information Products and Services in the Italian Market, 1993, s. 21. 
158 Ibid., s. 24, 26. 
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inte hänt så mycket i Italien vad gäller skolbiblioteken. 
 
I Italien finns en katalog som heter ”La bibliotechina – proposte di lettura per la scuola 
elementare” där litteraturtips och recensioner finns samlade, främst italienska författare 
men även en och annan utländsk. Denna katalog och dess litteraturutbud riktar sig till 
barn och ungdomar i skolåldern 6-17 år. Katalogen finns i fyra olika delar, med 
inriktning på barns och ungdomars olika åldrar och behov. Här står det att katalogens 
intention är att väcka deras lust för det skrivna ordet, för berättandet och för den 
fantastiska litteraturens värld.159 Denna katalog riktar sig inte specifikt till bibliotek men 
är en innehållsrik katalog med tips om litteratur för barn och ungdomar i olika åldrar. 
Flera bibliotekarier har sagt sig ha använding av dessa kataloger. 
 
 
7.2 Litteratur om italiensk barnbiblioteksverksamhet  
Antonella Agnoli har varit flitigast när det gäller att offentliggöra ståndpunkter 
angående den italienska barnbiblioteksverksamheten. Nedan presenteras bl.a. fakta från 
litteratur som hon står bakom. Men det är även många andra källor som ligger till grund 
för kommande text.  
 
7.2.1 Bibliotekens service till barn 
Antonella Agnoli menar i sin artikel i Biblioteche per ragazze in Italia; nuove tendenze 
e nouvi modelli att man, till och med in på slutet av 80-talet, såg barn och ungdomar 
som en enda stor grupp och att ingen större årskillnad gjordes. Därmed togs inte mycket 
hänsyn till barns och ungdomars olika åldrar och behov, något som är väldigt viktigt vad 
gäller rådgiving och service, samt val av böcker. Istället existerade det bibliotek som 
generaliserade barn och ungdomar. Agnoli frågar sig vad som har förändrats i Italien de 
senaste femton åren och hon menar att stora förändringar har skett.160 Idag har Italien 
bibliotek som är väsentligt mer välutvecklade än de i slutet av 80-talet, med en mer 
flexibel service till ungdomar. Biblioteken är mer välbesökta och mer vikt läggs på 
låntagarnas önskemål och behov. I Italien finns ingen  statistik, skriver Agnoli, vad 
gäller hela nationens utlån, det existerar istället bara regionala beräkningar. Men en 
mindre omfattande undersökning visar att det finns bibliotek där 40-60 % av alla 
besökare är barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år.161 
 
Biblioteken i Italien står inför problemet att attrahera de allra minsta barnen, för dessa 
ges inte mycket utrymme. Rum och inredning, samt kompetent personal saknas för 
denna grupp. Agnoli nämner även ett område som debatteras i Italiens biblioteksvärld, 
nämligen frågan om kvalitet/popularitet. Ska ett bibliotek alltid köpa in det barn och 
ungdomar vill ha? Till detta ställer hon sig tveksam och betonar vikten av kvalitet av 
barn- och ungdomslitteratur. Hon menar att det måste få finnas en viss skillnad på vad 
bokhandeln erbjuder och vad biblioteken lånar ut. Biblioteken i framtiden ska vara en 
lugn plats men även en stimulerande och livsbejakande miljö där inredningen också 
spelar roll. Kvalitet måste vägas mot popularitet och biblioteken bör vara en 
multikulturell plats som öppnar upp för nyfikenhet och stimulans. I Italien råder en 
obalans hur mycket de olika delarna av landet satsar på att utveckla barn- och 
ungdomssektionerna på biblioteken. Den ojämna fördelningen av pengar gör att det inte 
bara skiljer sig i utbudet på biblioteken utan även i personal och den kompetens de 
innehar.162 
                                                 
159 La bibliotechina – proposte di lettura per la scuola elementare 2000, s. 2.  
160 Agnoli 1999, s. 40. 
161 Ibid., s. 42. 
162 Ibid., s. 43, 45. 
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I Italien finns inte tillräckligt med litteratur om barn- och ungdomsbibliotek, menar 
Antonella Agnoli. Det måste skrivas mer om bevarandet och organisationen. Det finns 
dock en del skrivet, som exempelvis artiklar i specialicerade tidskrifter men det borde 
skrivas mer om detta område. Det Antonella Agnoli ser som det viktigaste dokumentet 
för Italiens barnbibliotek är det från IFLA; ”Guidlines for Children´s services” från 
1991.163 IFLA´s riktlinjer och principer är väldigt viktiga att följa och de fungerar bra i 
de flesta länder, hur biblioteken ska vara organiserade, strukturen, personalen, 
tillgången till dokumenten och de grundläggande principerna för barn- och 
ungdomsbibliotek. Det som är av stor vikt, menar Agnoli, och som även står skrivet i 
IFLA´s riktlinjer är betydelsen av kompetent personal på barn- och ungdomsbibliotek, 
detta för att kunna garantera högsta service och nivå  på biblioteken. Hur rummet och 
miljön ska se ut i ett barnbibliotek är också betydelsefullt menar Agnoli. Hon anser 
dessvärre att Italiens barn- och ungdomsbibliotek inte ännu uppfyller IFLA´s kriterier 
för hur ett bra barnbibliotek ska se ut. Ofta är barnavdelningen placerad i utkanten av 
biblioteket, som om man vill avlägsna barnavdelningen från biblioteket eftersom barnen 
är hödljudda och därmed stör de övriga besökarna. Hon delar upp barnen i tre olika 
grupper; först de allra yngsta från 0-5 år, barn i skolåldern 6-13 år och sedan 
tonåringarna som sista grupp. Agnoli skriver om hur servicen på biblioteken till de allra 
yngsta barnen bör se ut. Målen är att underlätta barnens utveckling av fantasi samt deras 
språkutveckling, att ge de yngsta barnen en vana att befinna sig på biblioteket och att få 
dem att känna sig trygga i biblioteksmiljön. Viktigt är också att gynna  och försöka 
utveckla relationen mellan barnet och föräldrarna och att hjälpa dem i sitt letande efter 
böcker och information.164  

 

Agnoli beskriver även hur biblioteket för barn och ungdomar bör vara utformat. 
Färgerna är av stor betydelse för barnen och det är en fördel om biblioteket inreds i 
roliga och uppmuntrande färger, rummet bör vara ljust och hyllorna lättillgängliga för 
barnen. Golvet ska vara av mjukt och varmt material så att barnen kan sitta på golvet 
och bläddra i böckerna. Hon betonar att rummen för de yngsta inte alls ska vara 
utformat som i det övriga biblioteket, det behöver anpassas för denna åldersgrupp av 
barn och stimulera deras fantasi och upptäckarlust.165 Bibliotekens roll diskuteras i 
Italien och hur de ska kunna utvecklas i framtiden. För att kunna utvecklas i rätt riktning 
och takt borde biblioteken i Italien synkronisera med de professionella disciplinerna 
(biblioekonomi och bibliografi), de tekniska disciplinerna (kommunikation och 
information), interagera med förlagsverksamheten och dess distribution och med andra 
kommunala bibliotek men även med specialicerade bibliotek.166 Särskild fokus bör 
läggas på barn- och ungdomsavdelningen på biblioteket: ”Barn- och ungdomssektionen 
på ett kommunalt bibliotek är en sektion tillägnad barn och ungdomar. Den ska 
tillfredställa deras önskemål och behov men även skapa en trevlig miljö för mötet med 
litteraturen.” En viktig reflektion är att man bör se sektionen för barn och ungdomar 
som en av det kommunala bibliotekets uppgifter och service som tillsammans med de 
andra sektionerna skapar en komplex enhet på biblioteket. Vidare sägs det att biblioteket 
bör följa med i samhällets tekniska utveckling, dess demografiska och ekonomiska 
modifikationer, skolastiska reformer och invandringen i samhället. Bibliotekarien bör 
känna till den specifika låntagarens och läsarens behov, dess ålder och kulturella 
bakgrund för att göra bibliotekens service mer personlig och lättillgänglig. Agnoli 
betonar vikten av samarbete mellan biblioteken, som vi sett har behandlats för 
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diskussion även i andra böcker.167 Varje år bör en uträking göras på barn- och 
ungdomssektionen, hur många dokument som lånats ut och hur många som kommit 
bort, hur mycket inköpen kostat biblioteket samt antalet nya låntagare. På så sätt kan en 
sanningsenlig rapport om bibliotekets arbete ges och därmed underlätta för biblioteket 
att förbättras och utvecklas. Vad gäller antalet dokument på biblioteken i Italien ges 
följande förslag: På ett bibliotek i en liten kommun med 10.000 inånare borde det finnas 
minst 1000 böcker för barn och ungdomar.168 

 

7.2.2 Barn och läsning 

Agnoli skriver om barn och målen som bör finnas för denna grupp är att uppmuntra 
läsning och presentera hela biblioteket för dem. Barn är ofta aktiva, nyfikna och vill ofta 
delta i bibliotekets aktiviteter men de bör ha en egen yta som inte sitter ihop med de 
allra yngstas utrymme.169 Denna grupp ska ha tillåtelse att använda hela bibliotekets 
faciliteter. Barn i denna gruppering behöver individuell hjälp och råd att välja böcker 
och detta måste bibliotekarien ta sig tid med. Men lika viktig som den individuella 
kontakten är aktiviteter i grupp, högläsning, filmvisning och bokprat. Barn och 
ungdomar i tonåren är den grupp som biblioteken tenderar att utesluta i aktiviteter och 
detta kan få konsekvenser för deras framtida användning av biblioteket. Agnoli nämner 
en artikel ur tidskriften ”Primavera” från 1998 som redovisar en undersökning bland 
tonåringar. Majoriteten av dessa säger att de gärna skulle besöka biblioteken mer om 
miljön var trevligare och om det fanns möjlighet att umgås med sina kompisar. 
Italienska bibliotek har ofta få platser att sitta på, som soffor och fåtöljer. I de allra flesta 
fall finns bara några få stolar och de är inte så inbjudande som man skulle kunna 
utforma dem. Servicen för tonåringarna ska innebära musik och video, tidskrifter, 
serietidningar, skönlitterära böcker, böcker om sport, musik och andra 
fritidssysselsättningar, information om droger och alkohol, möjligheten att använda 
Internet, dataspel samt en möteplats där ungdomarna kan träffas och umgås. Förutom 
barnen ska uppmärksamheten även riktas mot föräldrarna; de ska också bli 
introducerade till barnavdelningen och vad som erbjuds där. Det är viktigt att 
föräldrarna och bibliotekarien diskuterar barnets behov så att en individuell kontakt kan 
etableras. Kontakten med föräldrarna är som viktigast för de allra yngsta barnen som 
besöker biblioteket. 

 

7.2.3 Sagostunder och bokprat 

Det är av största vikt att anställa kompetent personal på barnbiblioteken; de bör känna 
till barnens utvecklingsfaser och ha stor kännedom om barnlitteraturen menar Agnoli.170 
Det har debatterats flitigt i landet om just vikten av att barnbibliotekarien ska vara insatt 
i litteraturen. Roberto Denti skriver i artikeln ”Preistoria e attualità della promozione 
della lettura” att om barnbibliotekarien inte känner till litteraturen är det omöjligt att ge 
tips på böcker. Han menar att det är viktigt att bibliotekarien sätter sig in i litteraturen 
och läser så många böcker som möjligt. Denti skriver att det vore önskvärt om de kunde 
återfå lite av den entusiasm som faktiskt fanns då de första barnavdelningarna öppnades, 
då barnbibliotekarierna läste böckerna som gavs ut och de recensioner som trycktes i 
tidningarna. Barnbibliotekariernas kännedom om litteraturen är en av önskningarna som 
några italienska författare har. Kompetensen behöver enligt dessa utvecklas än mer och 
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barnbibliotekariernas krav måste höjas ytterligare. Framtidens bibliotekarier behöver 
vara mer kompetenta; de bör ha god kännedom om barnlitteraturen samt utveckla och 
stödja den nya tekniken och de nya medierna och vara väl uppdaterade med nya 
utgivningar av litteraturen.171 Överhuvud taget verkar det i landet ha debatterats om 
barnbibliotekariernas kompetens. 

 

7.2.4 Nya medier 

Agnoli skriver vidare att det finns en osäkerhet bland bibliotekarier i landet på om det 
ska satsas särskilt mycket på nya medier då bokens ställning kanske håller på att 
minska. Agnoli menar att det är nödvändigt för bibliteken att hålla sig uppdaterade med 
de nya medierna, inte minst för att locka barn och ungdomar som går till biblioteken 
kanske enbart för detta. Internet är givetvis en betydande faktor här. Det multikulturella 
samhället har medfört vissa förändringar i landet och kommunerna, och därmed även 
hos biblioteken. Agnoli skriver att biblioteken i Italien ska kunna vara en plats att lära 
känna samhället och landet i stort på, även för de som har italienska som andraspråk. 
Det måste finnas en plats för berättandet och sagoläsandet i samhället och Agnoli menar 
att öppetiderna för de italienska biblioteken måste bli mer generösa. Mer gruppläsning 
måste anordnas men även platser på biblioteket där barn kan sitta själva och läsa en bok 
eller serietidning, se på en film och lyssna på musik.172 
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8 Intervjuredovisning 
Intervjuerna i detta avsnitt är genomförda på ett folkbibliotek i respektive land. Våra 
respondenter består av en barnbibliotekarie och en bibliotekschef på vardera bibliotek. 
Intervjuredovisningen av barnbibliotekarierna respektive bibliotekscheferna presenterar 
vi var för sig. I intervjuarbetet har vi använt oss av en intervjuguide som vi utformat. 
Den består av olika teman som vi utgått ifrån. I intervjuerna med barnbibliotekarierna 
har vi använt oss av dessa teman: Barns behov och efterfrågan, Barn och läsning, Nya 
medier, Samarbete med andra institutioner och Ansvar. Vid intervjuerna med 
bibliotekscheferna har rubrikerna Riktlinjer och mål, Bestånd och Ansvar fungerat som 
teman. Men först inleder vi en kort presentation av de båda biblioteken och av 
respondenterna. 
 
 
8.1 Svenskt bibliotek 
Biblioteket är sin kommuns stadsbibliotek och är beläget mitt i stadens centrum. Det 
grundades 1864 och har idag en yta på 4000 kvm. År 2006 inhyste biblioteket ett 
bestånd på 566 700 böcker, cd-skivor och andra medier. Bibliotekets öppettider ser i 
skrivande stund ut så här: 
 
Måndagar – torsdagar: 10.00 – 20.00 
Fredagar: 10.00 – 19.00 
Lördagar: 10.00 – 16.00 
Söndagar: 13.00 – 17.00 173 
 
Kommunen har drygt 105 000 invånare. Genomsnittsstatistik tyder på att befolkningen 
till stor del består av högutbildade normalinkomsttagare.174 Bibliotekets lokaler är ljusa 
och rymliga. På barnavdelningen är det tätt mellan bokhyllorna, men i rummet finns 
också fem datorer. På biblioteket finns det 55 anställda, varav ungefär hälften är 
bibliotekarier. Det finns sex bibliotekarier, som arbetar på barnavdelningen. 
Barnbibliotekarien som intervjuas är också enhetschef över barn- och 
ungdomsavdelningen. Hon berättar att hon började arbeta på bibliotek 1972 vid sidan av 
studierna. Då hade hon föreställningen att hon skulle bli referensbibliotekarie, men 
insåg snabbt att det inte var rätt bana. Det var genom arbetet som barnbibliotekarie på 
biblioteksbuss och integrerat bibliotek som hon insåg att det som intresserade henne 
allra mest var eleverna. Den intervjuade bibliotekschefen förklarar att hon tidigare varit 
chef på en rad andra ställen, och har en bakgrund som bl.a. skolchef och socialdirektör. 
Tjänsten som bibliotekschef har hon, i skrivande stund, haft under knappt ett års tid.  
 
 
8.2 Italienskt bibliotek 
Biblioteket där intervjuerna är gjorda är ett av de största biblioteken i staden och den 
bibliotekarie som intervjuades ansåg det vara det med rikast utbud i staden. Det har en 
yta på 3200 kvm och ett bestånd på 65.000 dokument. Så här ser bibliotekets öppetider 
ut:  
 
Måndagar – Fredagar: 8.30-18.30 
Lördagar: 8.30-13.30 
Söndagar: Stängt 175 

                                                 
173 Aktuell kommuns hemsida 2008. 
174 Statistiska Centralbyrån 2008. 
175 Aktuell kommuns hemsida 2008. 
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Det bor 356 100 invånare i kommunen. Staden har ett rikt näringsliv och dess ekonomi 
är stabil.176 Trots att detta är det största kommunala biblioteket i staden är 
barnavdelningen relativt liten i förhållande till övriga avdelningar på biblioteket. Barn- 
och ungdomsavdelningen består endast av ett stort rum som är uppdelat i två ytor – en 
yta med plats för utlån och kuddar utplacerade på golvet, den andra ytan består av hyllor 
med böcker. Barn- och ungdomsavdelningen ger ett tomt och kalt intryck, böckerna är 
få och rummet färglöst. Med undantag av några få teckningar på väggen som barn har 
ritat är det inte dekorerat alls. Det finns inga serietidningar och mycket få dvd-filmer, 
istället har biblioteket inrättat ett Playstation där barnen kan boka tid för att få tillgång 
till spelen. Vid första besöket på avdelningen är det lätt att tro detta endast är en del av 
utrymmet  för barn och ungdomar och att det borde finnas något mer som biblioteket 
erbjuder denna åldersgrupp. Detta är dock det enda rummet för barn och ungdomar. En 
sak värd att nämna är att det på barn- och ungdomsavdelningen mest sitter ungdomar i 
övre tonåren och studerar, ofta med sina laptops i knät. Ytterst sällan syns läsande barn 
till, som är på besök tillsammans med sina föräldrar. Några av de gånger barn synts till 
på avdelningen har de mest lekt med tältet som finns uppsatt för barn att leka i. Dock 
verkar det vara frekvent med skolklasser som besöker biblioteket. Flera gånger tar 
biblioteket emot klasser med barn och ungdomar i åldrarna 7-10 år som visas runt inne 
på barnavdelningen.  
 
Vid första kontakt med de barnbibliotekarier som arbetar på avdelningen ville ingen 
ställa upp på en intervju. Många som jobbade där sade sig inte vara barnbibliotekarier 
utan att de var här p.g.a. brist på personal och att de egentligen jobbade på 
vuxenavdelningen. Barn- och ungdomsavdelningen har för tillfället 5 stycken personer 
som jobbar där; tidigare var de 6 stycken men efter nerskärningar är det bara 5. Efter 
många försök var dock en ung, kvinnlig barnbibliotekarie villig att ställa upp på en 
intervju. Detta fick hon dock göra på sin lunch då det inte fanns någon tid till att göra 
detta på arbetstid. Intervjun ägde rum ute på bibliotekets gårdsplan.  
 
 
8.3 Intervjuer med barnbibliotekarier 
 
8.3.1 Barns behov och efterfrågan 
Svensk barnbibliotekarie: 
Respondenten menar att bland barnavdelningens besökare finns det många aktiva, 
litteraturintresserade föräldrar, vilket också påverkar inköpspolicyn. Besökarna 
förväntar sig att biblioteket kan tillhandahålla det senaste inom litteraturen. Hon 
förklarar också att man följer Btj:s inköpslistor, och att man på biblioteket har stora 
möten där alla barnbibliotekarier och skolbibliotekarier samlas, och diskuterar vilken 
litteratur som är populär för barnen. De försöker även se till att de titlar som barnen 
efterfrågar finns i många exemplar. Sedan tillägger hon att ungdomar lämnar en hel del 
förslag på vad de vill ha på biblioteket, och att man försöker tillgodose det mesta. 
 
Italiensk barnbibliotekarie: 
Biblioteket ger barn men också föräldrar möjlighet att påverka inköpen, de kan 
personligen komma till bibliotekarien och berätta vilken bok eller annan media han eller 
hon skulle vilja ha på biblioteket, eller finns det en låda som alla kan lämna 
inköpsförslag i. De har inga speciella inköpslistor men de ser till olika inköpsförslag 
som finns, exempelvis Bibliotechina-serien och även vad andra bibliotek köper in. 
Bibliotekarierna diskuterar inköp på de möten som hålls och alla kan komma med 

                                                 
176 Nationalencyklopedin 2008, Aktuell stad. 
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förslag. De förslag som kommit in från barn och ungdomar men även från föräldrarna 
tar man ofta mycket hänsyn till, och biblioteket försöker köpa in de böcker som önskats. 
Det förekommer även samarbete med skolor och förskolor, biblioteket håller kontakt 
med dessa om vilka böcker som är populära och som barn och ungdomar efterfrågar där. 
 
8.3.2 Barn och läsning 
Svensk barnbibliotekarie: 
På bibliotekets barnavdelning inleder man ofta dagen med någon form av visning vid 
niotiden på morgonen. Respondenten hänvisar till verksamhetsplanen, där det tas upp 
vid vilka åldrar man på barnbiblioteket vill möta barn. I den står det bl.a. annat att 
folkbiblioteken ska hålla kontakt med skolor, fritidsgårdar m.fl. inom området, för att nå 
barnen i grundskolans senare stadier. Hon berättar att de för närvarande arbetar med 6-
årsvisningar, vilket innebär att 6-åringarna besöker biblioteket tillsammans med sin 
lärare, och att de får lära sig hur man hittar böcker på biblioteket. Det är även vid 6-
årsvisningarna som barnen får sitt första lånekort. Sedan tillägger hon att man på 
biblioteket för tillfället också har visningar för femteklassare, där man fokuserar mer på 
bibliotekskatalogen, samt bokprat för årskurs 6. Hon konstaterar att det händer något på 
barnbiblioteket i princip varje dag. Barnbiblioteket anordnar även babycafé ca en gång i 
månaden. Då är det mycket rim och ramsor som gäller, men det händer också att man 
har bokprat för bebisarna.  
 
På frågan om vilken åldersgrupp som besöker barnbiblioteket mest svarar respondenten 
att barn i bokslukaråldern, d.v.s. 10-12 år, är flitiga besökare. Ofta kommer flickor två 
och två, medan pojkar gärna kommer i lite större grupper. Det är när bokslukaråldern tar 
slut som barnen inte längre lika frekvent beger sig till biblioteket.  
 
Respondenten berättar att man har olika medier för barn och ungdomar med 
lässvårigheter. Man laddar också ner mängder med talböcker för elever. Det finns 
avdelningar med talböcker, och nu kommer det även mer och mer böcker med CD. 
Dessa är för de barn och ungdomar som inte är berättigade till talböcker, men där det 
kanske finns ett önskemål från föräldrar att deras barn ska kunna lyssna och läsa boken 
samtidigt. Hon förklarar även att man på biblioteket har olika program installerade med 
hjälpmedel. Dessutom samarbetar man med specialpedagoger. 
 
När det gäller bokprat och sagostunder menar respondenten att man skulle kunna ha hur 
mycket sådant som helst och att det är väldigt uppskattat. Dock är det mycket viktigt att 
man har entusiasm och glöd, vilket är svårt om man har fyra bokprat på en dag. Men 
hon tillägger att man nog skulle behöva fokusera på boksamtal, d.v.s. lite djupare 
bokprat, i vissa åldrar som man gör en hel del ute på stadsdelsbiblioteken. Hon förklarar 
att frågan om inläsningstid är något som diskuteras mycket och att många 
barnbibliotekarier upplever att man behöver ha läst in sig på väldigt mycket, för att 
kunna välja ut vad som ska vara med i ett bokprat. Dilemmat kan då bli att man känner 
att man behöver läsa nästan allt som kommer in till biblioteket. Hon menar också att det 
är viktigt att ha läst merparten av en bok för att kunna rekommendera den. Man behöver 
veta tonen i boken och ha en djupare litteraturkännedom för att för att kunna ge rätt bok 
till rätt barn. Hon tror att det finns lite mer stress bland barnbibliotekarierna än bland 
personalen på vuxenavdelningarna. Samtidigt tror hon att det kan vara självpålagt 
eftersom biblioteket egentligen inte har lika stora krav på barnbibliotekarierna som 
barnbibliotekarierna har på sig själva. 
 
Italiensk barnbibliotekarie: 
Respondenten menar att målet med arbetet på barn- och ungdomsavdelningen är 
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framförallt att presentera litteratur för barnen, att ge dem tips och råd vad de kan läsa 
och låna hem. Hur pass viktig anser hon att barnavdelningen är på biblioteket? Här 
menar hon att barn- och ungdomsavdelningen är väldigt viktig. Ett bibliotek måste 
koncentrera sig på barn som läsare eftersom det är de som är framtidens läsare. Om 
barnen inte är intresserade av litteratur när de är små blir det svårt att få dem att läsa 
som vuxna, tror hon. Biblioteket lägger alltså stor vikt på arbetet med barn och 
ungdomar, menar respondenten. De försöker därför hela tiden förnya barnverksamheten 
och förbättra avdelningen och utbudet de har att erbjuda. 
 
Den åldersgrupp som besöker avdelningen mest tror hon är barn mellan 9 och 12 år men 
detta varierar naturligtvis. Biblioteket har litteratur på andra språk som franska, spanska, 
tyska och engelska men hon är medveten om att de borde köpa in betydligt fler böcker 
på andra språk. Det är främst böcker som biblioteket kan erbjuda på främmande språk, 
inte nya medier som dvd-filmer.  
 
Hur försöker de då förbättra arbetet med barn och ungdomar? De ska försöka att endast 
anställa personal som är specialicerade på barnverksamhet och barnlitteratur. Då blir det 
automatiskt lättare att inspirera barn och ungdomar till läsning, om bibliotekarierna är 
insatta i litteraturen. För tillfället har de endast ett par bibliotekarier som är 
specialicerade inom detta område, dock är de inte heltidsanställda på biblioteket. Hon 
menar att detta är något som man tror är av stor vikt för att avdelningen på biblioteket 
ska kunna utvecklas samt förbättras. Hon är medveten om att biblioteket i dagsläget inte 
har någon speciell plan för barn och ungdomar med lässvårigheter och att deras utbud 
av talböcker inte är tillräckligt, men detta är något som biblioteket ska jobba vidare med 
i framtiden. 
 
8.3.3 Nya medier 
Svensk barnbibliotekarie: 
När det gäller nya medier menar respondenten att det finns ett stort intresse bland 
bibliotekspersonalen av att ta till sig kunskap. Barn- och vuxenavdelningarna 
samarbetar kring TV-spelen som står samlade. Men biblioteken erbjuds inte nya medier 
i samma utsträckning som tryckta böcker. Därav följer att man inte köper in lika mycket 
nya medier som böcker. Samtidigt förklarar hon att man köper in väldigt mycket av det 
som erbjuds. 
 
Italiensk barnbibliotekarie: 
Nya medier är ett område som det senaste decenniet växt sig allt starkare även på 
italienska bibliotek, däribland dvd-filmer, cd-skivor och spel. Detta anser bibliotekarien 
är enbart positivt och hon tycker att de nya medierna de har är mycket användbara 
arbetet med barn och ungdomar. Dvd-filmer och Playstation är de nya medier som är 
mest populära bland barnen som besöker biblioteket, men även cd-skivor lånas mycket. 
Hon säger att det dock finns föräldrar och bibliotekarier av annan mening, som inte 
tycker att nya medier borde få så stort utrymme på biblioteket. De enda kriterier man 
har att gå efter när man köper in nya medier är att det ska vara nyutkommet material, 
inte tidigare än 2002. Det ungefärliga antalet nya medier som biblioteket köpt in sedan 
oktober, till nu i april är 600 stycken dokument, samt har de beställt några som ännu inte 
kommit.  
 
8.3.4 Samarbete med andra institutioner 
Svensk barnbibliotekarie: 
Respondenten anser att samarbetet med andra institutioner som förskola och skola är 
enormt viktigt, och att det är det som bibliotekets barnverksamhet grundar sig på. 
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Vidare förklarar hon att ambitionen är att nå 100 % av barnen och ungdomarna, och att 
samarbetet med andra institutioner därför är guld värt. Men det är inte bara skolor som 
barnbiblioteket samarbetar med. Man har även jobbat med fritidsgårdar, fritidklubbar 
och idrottsföreningar. Hon berättar också att man på barnbiblioteket vill ha ut Barnets 
första bok till alla nyfödda, i samarbete med barnavårdcentralerna. På biblioteket 
samarbetar även barnbibliotekarierna med personalen på vuxenavdelningarna, och 
respondenten berättar om ett program som stadsbiblioteket har för unga. Där finns 
representanter från såväl barn- och ungdomsavdelningen som från vuxenavdelningen. 
Dessa håller gemensamt i programmet. 
 
Italiensk bibliotekarie: 
Målet för bibliotekets arbete med barn är även att integrera skolan i biblioteket för att få 
barn och ungdomar intresserade av böcker och läsning. Alla skolbarn i kommunen ska 
ha tillgång till ett lånekort på biblioteket, det är det biblioteket försöker förverkliga. 
Detta verkar vara det mest viktiga och det som respondenten anser vara av störst värde. 
Varje vecka kommer dessutom skolklasser på besök, detta för att inspirera dem till att 
läsa böcker men även för att visa vad biblioteket kan erbjuda, såsom dvd-filmer, cd-
skivor samt Playstation som alla kan använda. Detta tycker hon är ett av de viktigaste 
samarbetena biblioteket har, som borde utvecklas och utökas ännu mer. 
 
8.3.5 Ansvar 
Svensk barnbibliotekarie: 
Enligt respondenten ansvarar varje barnbibliotekarie för en viss åldersgrupp. Inom den 
ramen har man både ett inköpsansvar och ett översynsansvar. Man ska se över vad som 
bör förvaras under åren framöver, vad som ska magasineras o.s.v. Utöver det ansvarar 
man för kontakterna med andra institutioner. Hon menar att man som barnbibliotekarie 
har ett stort ansvar, man både har det och man tar det. 
 
Italiensk barnbibliotekarie: 
På frågan om vilket ansvar hon själv har på bibliotekets barnavdelning svarar 
bibliotekarien att hon har stort ansvar; hon hjälper till att välja ut litteratur som är 
lämplig till barnavdelningen, samt ansvarar för utlån och efterfrågan. En mindre uppgift 
hon har i sitt arbete med barnen är att kontrollera att barnen har rätt ålder för att få 
tillåtelse att spela på bibliotekets Playstation. Hon menar att barnbibliotekarierna till 
viss del tar egna beslut men inte utan att diskutera med de andra bibliotekarierna samt 
för det mesta också rådfråga chefen. Respondenten verkar ha mer att säga till om än de 
andra som inte ville bli intervjuade, som kanske inte har samma expertis i barnarbetet. 
Hon har studerat litteraturvetenskap och barnlitteratur utöver bibliotekarieutbildningen. 
De andra som arbetar på avdelningen har studerat ekonomi och arkivarieutbildning.  
 
Vi avslutar intervjun och hon är nyfiken på hur utbildningen ser ut i Sverige, om det är 
viktigt att ha studerat litteraturvetenskap då man arbetar som bibliotekarie. Detta verkar 
hon anse att varje bibliotekarie skulle ha läst innan de kommer ut på arbetsmarknaden, 
eftersom det är viktigt att kunna värdera litteratur vid inköp. 
 
 
8.4 Intervjuer med bibliotekschefer 
 
8.4.1 Riktlinjer och mål 
Svensk bibliotekschef: 
När det gäller bibliotekets mål och riktlinjer beträffande barnavdelningen, hänvisar 
respondenten till bibliotekslagen. Hon talar också om biblioteksplanen, där ett av 
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projekten går ut på att nå de grupper som inte naturligt kommer till biblioteket, med 
uppsökande verksamhet. Det kan då göras satsningar för barn med utländsk härkomst 
eller barn med något handikapp. Som bibliotekschef har hon till uppgift att verkställa de 
visioner som finns i biblioteksplanen. Hon förklarar att detta bär med sig att hon 
ansvarar för att det görs handlingsplaner, som sedan ska presenteras för politikerna. 
Sedan gäller det att få finansiering för det man vill genomföra. Vidare menar hon att det 
även hör till bibliotekschefens uppgifter att försöka tänka ut hur man kan tillvarata 
personalens kunskaper på bästa sätt, och få dem att tänka på ett nytt sätt. Riktlinjerna, 
menar hon, finns på olika nivåer. Allting utgår från de övergripande statliga idéerna. 
Därefter handlar det om vad kommunen har fastställt i biblioteksplanen. Hon tar även 
upp enhetscheferna, som ansvarar för den summa pengar som bibliotekschefen fördelar 
över respektive avdelning 
 
På frågan om hur barn- och ungdomsavdelningen prioriteras svarar respondenten att det 
är svårt att sätta ett mått på något sådant. Men det är inte så att barnavdelningen får 
köpa in mindre medier eller får mindre ekonomiska resurser för medieinköp. Själv anser 
hon att barnavdelningen är väldigt viktig, och att det är betydelsefullt för biblioteket att 
nå barnen eftersom man på det sättet även kommer att nå de vuxna. Hon tror att om man 
som besökare från början får ett gott förhållande till biblioteket, så har man igen det 
hela livet. Genom barnen kommer också många vuxna i kontakt med biblioteket som 
inte varit flitiga besökare tidigare. Detta är något som respondenten tycker är mycket 
viktigt. Hon tillägger att hon, med sin bakgrund i skola och socialtjänst, kan se att 
biblioteket kan vara en lösning för många sociala problem. Och så menar hon att det 
ofta är så att biblioteket är den enda institution som barn och ungdomar med problem 
har en positiv relation till eftersom den är kravlös. Enligt henne är ett bibliotek som inte 
har en avdelning för barn inget bibliotek. Hon förklarar att om hon blev tvungen att 
lägga ner någonting, skulle hon i första hand lägga ner något som tillhör 
vuxenavdelningarna. Samtidigt förstår hon de ungdomar som kanske inte känner sig 
bekväma på biblioteket och menar att bibliotekets ungdomsavdelning kunde ha varit 
bättre rent lokalmässigt. Hon tror att miljön på biblioteket inte direkt vänder sig till 
ungdomar, utan främst till barn och äldre. Däremot har biblioteket ett nära samarbete 
med fritidsgårdar, vilket gör att man ändå når många ungdomar i deras egna miljöer.  
 
Italiensk bibliotekschef:  
På frågan om barnavdelningen är en viktig del av biblioteket, svarar respondenten att 
den är väldigt viktig eftersom den även introducerar många vuxna till biblioteket. Hon 
har träffat många föräldrar som menar att om inte barn- och ungdomsavdelningen hade 
funnits så hade inte heller de besökt biblioteket från början. Bibliotekschefen tycker 
framförallt att barnavdelningen är viktig eftersom den ger barnen en egen plats på 
biblioteket, men att det är positivt om även föräldrarna blir intresserade av biblioteket 
och dess service.  
 
Respondenten menar att man riktar in sig på två grupper; barn och deras familjer och 
skolan. Det finns ett bra samarbete med skolan och man kommer att satsa ännu mer på 
detta. Vad gäller mål och riktlinjer följer biblioteket IFLAs lagar men hon vill inte prata 
om detta verkar det som utan lämnar bara detta svaret. Målet med arbetet är de projekt 
som finns för att främja barns och ungdomars läsning och intresse för biblioteket. De 
projekt som biblioteket har för barn och ungdomar är främst högläsning och andra 
grupper där det ges möjlighet att diskutera böcker. De har ett framgångsrikt projekt som 
heter ”Genitori oggi” - ”Föräldrar idag” där de satsar på de allra yngsta barnen. 
Högläsning är ett väldigt populärt inslag i bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet 
och de har även möten då föräldrar och farföräldrar får lära sig tekniken att läsa högt för 
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barn. De har även skådespelare som kommer till sagostunderna och detta är populärt 
hos barnen, så det tänker de fortsätta med. 
 
8.4.2 Bestånd 
Svensk bibliotekschef: 
När det gäller beståndet av nya medier menar respondenten att det är viktigt att vara 
medveten om att man inte kan vara bäst på allt. Samtidigt säger hon att om man på 
biblioteket ska leverera något, ska man vara bäst på det. I dessa tider laddas det ner 
mycket hemma, olagligt. Då är frågan hur biblioteket ska göra nya medier attraktiva, 
menar hon. Hon tycker också att det är svårt att veta hur mycket nya medier man ska ha 
på biblioteket. Med tanke på att det är ute ganska raskt, menar hon att man på 
biblioteket måste tänka igenom lite innan varför man ska ha det, hur man ska använda 
det och vad det är man ska ha. Hon är rädd för att biblioteken ska bli en andraklassens 
medieutlånare och förklarar att man har legat på framkant när det gäller böcker. Då bör 
man ligga på framkant även när det gäller nya medier. Annars får man locka med något 
annat på biblioteket. Hon tror att i och med att omvärlden har förändrats, måste 
biblioteket följa med i utvecklingen. Hon menar att man idag lever i en mer global 
värld, som naturligtvis också präglar biblioteket. Det kan man inte minst se på 
beståndet. Och så berättar hon att det då och då kommer mormödrar och farmödrar till 
biblioteket som lånar barnböcker på andra språk. Deras son eller dotter är bosatta någon 
annanstans i världen. Och så tar de sina barn med sig hem till Sverige över jul, nyår 
eller någon annan helg. Då barnen inte kan svenska, vill de ha böcker på något annat 
språk. Detta menar hon att man inte var med om på biblioteken förut, och att det är en 
förändring som är kul. 
 
Italiensk bibliotekschef: 
Det som respondenten anser att biblioteket kan förbättra med barn- och 
ungdomsavdelningen är främst att köpa in fler böcker, eftersom den enligt henne besöks 
av så pass många att de måste utöka beståndet snarast. Hon berättar att de främst köper 
in böcker från mässor, som exempelvis den i Bologna men även via kataloger och 
bokhandlar specialiserade på barn- och ungdomslitteratur. 
 
Hur de resonerar i sina inköp av nya medier är nästa fråga och svaret blir att de köper 
nya medier som finns tillgängliga på marknaden och att de köper vad de tror barnen 
kommer tycka om. Respondenten vill dock att biblioteket ska utöka sitt utbud av även 
nya medier. Skälet hon anger är helt enkelt att barnen gillar filmer och cd-skivor.  
 
Barn och ungdomar med lässvårigheter eller som är ointresserade av läsning finns det 
inga speciella hjälpmedel för, men hon tycker detta är en viktig aspekt och tror att man 
kommer att försöka utveckla någon plan för detta framöver. När detta ska utvecklas 
kommer de titta på andra bibliotek, både italienska och utländska för att få hjälp och 
inspiration i sitt arbete med denna grupp av barn och ungdomar.  
 
8.4.3 Ansvar 
Svensk bibliotekschef: 
Respondenten menar att barnbibliotekarierna inte vänder sig till henne direkt, mer än i 
de fallen då det gäller speciella saker, t.ex. utveckling av verksamheten. Hon har bl.a. 
hjälpt till med finansiering av vissa projekt och att skapa kontakter med andra. Hon 
påpekar att det ofta handlar om att hon har hand om de mer övergripande sakerna, som 
inte enhetschefen ansvarar för. När det gäller barnbibliotekariernas ansvar menar hon att 
dessa ofta har höga krav på sig själva. Hon tror att man som barnbibliotekarie ofta 
känner att man måste vara perfekt och att man måste vara säker på sin sak. Det gör att 
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man tar ett ansvar långt utöver det som man egentligen behöver ta. Det är sådant som 
man som barnbibliotekarie måste jobba med. Hon tror att det är viktigt att 
barnbibliotekarierna vågar chansa och att de får en bättre självbild, även om det 
naturligtvis finns undantag. Hon tillägger att hon tror att bibliotekarier i den yngre 
generationen har lättare för att tro på sig själva, vilket kan bero på att de har gått i en 
annan skola. Redan från förskolan har de lärt sig att uppträda, att ta för sig, att kämpa. 
Hon märker att ungdomar är mycket säkrare idag. 
 
Italiensk bibliotekschef: 
Vi kommer in på relationen mellan bibliotekschefen och bibliotekarierna, och det 
framgår att de har ett bra samarbete. På frågan om bibliotkarierna tar många egna 
beslut, menar respondenten att de inte gör det men att de ska utveckla ett mer 
självständigt arbete för bibliotekarierna i framtiden. I dagsläget kommer 
bibliotekarierna direkt till henne och frågar om råd. Hon menar själv att biblioteket har 
mycket kvar att utveckla och förbättra men att det ser positivt ut och att politikerna har 
ett relativt stort intresse nu för tiden för barn- och ungdomsavdelningar på bibliotek. Det 
är under utveckling i denna kommun, men i andra delar av landet är det värre med 
intresset från politiker. 
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9 Diskussion/analys 
Med detta kapitel hoppas vi kunna besvara de frågeställningar som legat till grund för 
uppsatsen, och identifiera de likheter/skillnader som finns mellan de båda länderna 
angående barnbiblioteksverksamhet. Våra frågeställningar har varit: 
 
Vilka likheter/skillnader finns det mellan barnbiblioteksarbetet i Sverige och Italien 
med avseende på: 
 

• internationell kontext, så som riktlinjer och styrdokument? 
• nationell kontext? 
• förhållningssätt i forskningslitteratur? 
• verksamhet på de två bibliotek där vi valt att göra våra intervjuer? 

 
Kapitlet är indelat i fyra avsnitt, och inleds med en jämförelse av de båda ländernas 
kulturpolitiska bakgrund, i en internationell såväl som i en nationell kontext. Här har vi 
ambitionen att besvara delfråga ett och två. Därefter tar vi upp de förhållningssätt som 
finns i forskningslitteraturen vi tagit del av, angående barnbiblioteksverksamhet, och 
försöker besvara delfråga tre. Detta kapitel innehåller även ett avsnitt om hur 
barnverksamheten ser ut på de båda bibliotek vi besökt i intervjusyfte, för att vi ska få 
en möjlighet att besvara den fjärde och sista delfrågan. Efter detta följer ett avsnitt där 
vi försöker se kopplingar mellan det teoretiska ramverk vi utgått ifrån och övrig 
litteratur som vi använt oss av i uppsatsarbetet. Till sist presenterar vi de slutsatser vi 
har kommit fram till, inte minst beträffande de frågeställningar vi utgått ifrån. Detta 
diskussionskapitel innehåller även analyserande inslag, därav rubriken 
Diskussion/analys. 
 
 
9.1 Kulturpolitisk bakgrund 
Vi har tidigare i uppsatsen ägnat ett kapitel åt de båda ländernas internationella och 
gemensamma kulturpolitiska bakgrund. Vi tyckte detta var viktigt eftersom vi gör en 
komparativ studie, och söker efter likheter och skillnader mellan de båda länderna 
beträffande barnbiblioteksverksamhet. Sverige och Italien har ju onekligen några 
gemensamma beröringspunkter i de internationella styrdokumenten. Det som är riktigt 
intressant för oss är dock om de båda länderna fortsätter att ha gemensamma 
beröringspunkter då det kommer till den nationella kulturpolitiken. Det har varit viktigt 
för oss att studera folkbiblioteket och dess barnverksamhet utifrån olika samhälleliga 
nivåer, för att kunna få ett helhetsperspektiv. Därför har vi placerat vårt studieobjekt i 
både en internationell, nationell och lokal kontext. På internationell nivå handlar det 
främst om styrdokument och riktlinjer som berör folkbiblioteken.  
 
När det gäller likheter mellan de båda länderna beträffande det kulturpolitiska läget, 
följer både Sverige och Italien UNESCO:s och IFLA:s manifest för folkbibliotek.177 De 
båda länderna följer även UNICEF:s och FN:s barnkonvention.178 Både Sverige och 
Italien är uppdelade i mindre områden. Sverige består av landsting, regioner och 
kommuner179 medan Italien är uppdelat i regioner och provinser.180 Här verkar det dock 
som att likheterna slutar. 
 

                                                 
177 UNESCO 2008, UNESCO/IFLA Library Manifestos. 
178 UNICEF 2008, Om UNICEF. 
179 Sveriges kommuner och landsting2008, Landsting och regioner. 
180 Mazzitelli 2005, s. 24. 
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Då det handlar om barnbibliotekets historia har framskridandet av verksamheten gått 
fortare i Sverige än i Italien. I Sverige tog utvecklingen av barnbiblioteken fart på allvar 
på 1960-talet, och 1964 hade de flesta folkbibliotek i landet en barnavdelning.181 
Ungefär samtidigt hade Italien endast 40 kommunala bibliotek som kunde erbjuda 
barnlitteratur.182 Svenska bibliotek har genom tiderna arbetat mycket med läsfrämjande 
kampanjer.183 Italienska bibliotek har istället koncentrerat sig på arbetet med att 
bevara.184 Beträffande nationell bibliotekslag har inte Italien någon sådan. Sveriges 
bibliotek utgår dock från den svenska bibliotekslagen.185  
 
I Sverige såväl som i Italien finns det en förening för biblioteken. I Sverige heter den 
Svensk Biblioteksförening, i Italien AIB. Svensk Biblioteksförening är en ideell 
organisation som verkar för att Bibliotekslagen följs och att bibliotekssystemet håller en 
hög standard. AIB är medlem i IFLA och har representanter från varje italiensk 
kommun. Inom AIB finns det en kommitté för barnbibliotek där man verkar för ett gott 
samarbete mellan bibliotek och de som arbetar med barn och ungdomar. Man önskar 
även förbättra bibliotekens service till denna målgrupp.186 Svenska Barnboksakademin 
kan ses som en svensk motsvarighet till AIB:s kommitté för barnbibliotek. Akademin 
arbetar bl.a. för att förutsättningarna för barn ska förbättras på biblioteken.187 När det 
gäller tips på barnlitteratur till biblioteken har både Sverige och Italien källor att 
inhämta idéer från. En av de svenska bibliotekens stora inspirationskällor är BTJ. Där 
finns litteraturrecensioner som påverkar bibliotekens medieinköp en hel del.188 Italiens 
motsvarighet till BTJ är La bibliotechina – proposte di lettura per la scuola elementare 
som är en katalog med inriktning på barn och ungdomar. Där finns litteraturtips och 
recensioner samlade.189 Som barnbibliotekarie är det viktigt att man har en stor 
litteraturkännedom och är mycket intresserad av barnlitteratur. Förutom tips från 
kataloger köper bibliotek i såväl Sverige som Italien ofta in medier efter eget tycke och 
efterfrågan.190 Därför är det av stor vikt att barnbibliotekarierna håller sig uppdaterade 
beträffande medier på barnavdelningen. 
 
Vi tror att avsaknaden av en nationell bibliotekslag gör att italienska folkbibliotek inte 
har samma förutsättningar som de svenska, eftersom det blir de internationella 
styrdokumenten som ligger närmast till hands, då folkbibliotekens riktlinjer kommer på 
tal. Vi anar också att de italienska bibliotekens ansvar blir större eftersom det blir ett 
tomrum mellan internationella styrdokument och bibliotekens egna riktlinjer. 
 
 
9.2 Förhållningssätt i forskningslitteraturen 
Folkbibliotekets barnavdelning erbjuder alla barn, oavsett bakgrund, litteratur, 
upplevelser, tips på böcker etc. Men framför allt är biblioteket en mötesplats, och en 
lokal som man ska kunna vistas i under en längre tid. Därför är det viktigt att miljön är 
trivsam. Agnolis undersökning visar att barn skulle besöka biblioteket mer om miljön 
vore trevligare.191 Den intervjuade svenska bibliotekschefen är inne på samma linje då 

                                                 
181 Rydsjö & Elf  2007, s. 30. 
182 Traniello 1999, s. 25. 
183 Rydsjö & Elf 2007, s. 93. 
184 Agnoli 2000, s. 18 ff. 
185 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
186 Svensk Biblioteksförening 2008, Fakta & Forskning, A.I.B 2008, 12 punti per un programma. 
187 Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen 1996, s. 30, 31. 
188 Ibid., s. 32, 38. 
189 La bibliotechina – proposte di lettura per la scuola elementare, 2000, s.2.  
190 Rydsjö & Elf  2007, s. 63, 64, Intervju med italiensk barnbibliotekarie. 
191 Agnoli 1999 s. 34, 35. 
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det gäller ungdomar som målgrupp.192 Gemensamt för de båda länderna är även att en 
akademisk och adekvat utbildning ses som en förutsättning för att arbeta som 
bibliotekarie.193 Det är dock långt ifrån alla italienska barnbibliotekarier som uppfyller 
detta krav.194 Vestheim ser folkbiblioteket som en öppen och demokratisk institution. 
Att kunna gå dit och få gratis tillgång till information anser han är en rättighet alla ska 
ha. Vidare kopplar Vestheim ihop folkbiblioteket med offentlighetsprincipen, som 
innefattar sådant som är öppet och tillgängligt för alla samhällsmedborgare.195 Vi tycker 
att det är intressant att knyta an ståndpunkter som denna till bibliotekets 
barnverksamhet, eftersom vi menar att begreppet ”alla samhällsmedborgare” inkluderar 
barn, och att biblioteket bör fungera som en demokratisk institution även för denna 
målgrupp.  
 
Även Skot-Hansen är av åsikten att folkbiblioteket är en av de viktigaste institutionerna 
för demokrati. Hon menar att rätten och möjligheten att vistas i offentliga rum är en av 
folkbibliotekens viktigaste kvaliteter.196 Det slår oss att begrepp som demokrati är 
frekvent förekommande i forskningslitteratur som placerar folkbiblioteket i ett större, 
samhälleligt sammanhang. Även styrdokument på denna nivå fokuserar på 
medborgarnas rättigheter, och består av tämligen övergripande riktlinjer. När vi kommer 
till själva kärnan, barnbiblioteksverksamhet, ser vi dock genast mer konkreta 
målsättningar och utvecklingsförslag. Det kan då handla om att man vill göra 
barnbibliotekets skyltning och inredning mer inbjudande, eller att man anser att det 
behövs fler bokprat. Sällan stöter vi på demokrati-begreppet på denna nivå, men om vi 
läser mellan raderna kan vi ändå se att det är just demokrati det handlar om, eftersom 
denna litteratur tar upp ämnen som barnens rätt till litteratur och information, och rätten 
till en mötesplats. 
 
Från italienskt håll står Agnoli för de flesta av de ståndpunkter som rör 
barnbiblioteksverksamheten. Därför har det varit svårt att få en mångfacetterad bild av 
förhållningssätt i Italien, angående vårt ämne. När det gäller den svenska 
barnbiblioteksverksamheten har det dock varit enklare på den punkten. Bland den kritik 
som Agnoli tar upp framgår det att hon är missnöjd med kvaliteten på de barnböcker 
som biblioteket erbjuder. Hon menar att skandinaviska bibliotek är mer välutvecklade. 
Agnoli tycker inte heller att de italienska biblioteken uppfyller IFLA:s krav. Dessutom 
anser hon att samarbetet biblioteken emellan är bristfälligt. Hon betonar vikten av att 
biblioteken har en god kontakt med varandra.197 På dessa punkter har vi inte funnit 
någon motsvarande kritik från svenskt håll. Av det svenska material vi tagit del av har 
vi funnit att man ofta diskuterar sig fram till en ståndpunkt och väger för- och 
nackdelar. Det är däremot svårt att finna den typen av nyanserat material i Italien, och 
det kan många gånger verka som om Agnoli är ensam om ordet. 
Svenska och italienska författare verkar vara överens om att det har skrivits och forskats 
allt för lite om barnbiblioteksverksamhet. Rydsjö och Elf är kritiska till att 
barnbiblioteket inte har fått ta något utrymme inom forskningen i Sverige, och Agnoli 
menar att det finns alltför lite litteratur om barn- och ungdomsbibliotek i Italien.198 
 
I vår undersökning har vi funnit flera exempel på att man i Italien inte uttrycker sig lika 

                                                 
192 Intervju med svensk bibliotekschef.   
193 Barnspåret: Idébok för bibliotek 1994, s. 19, 20, Traniello 1999, s. 25. 
194 Denti 2002, s. 6, 7. 
195 Vestheim 1997, s. 120, 121. 
196 Skot-Hansen 2001, s. 50, 58. 
197 Agnoli 1999, s. 16, 21, 25. 
198 Rydsjö & Elf 2007, s. 181, Agnoli 1999, s. 20. 
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konkret som i Sverige, då det gäller ambitioner och vad man anser är viktigt i 
barnbiblioteksverksamheten. Då det handlar om barnbibliotekariers kompetens betonar 
Ledin t.ex. vikten av praktisk erfarenhet av arbete med barnbiblioteksverksamhet. 
Agnoli talar gång på gång om kompetens, och anser att det finns en brist på detta bland 
italienska barnbibliotekarier. Hon definierar däremot inte vad en barnbibliotekaries 
kompetens bör innefatta.199 Det har dock framgått i både svenskt och italienskt material 
att man anser att det är viktigt att barnbibliotekarier är entusiasmerade och besitter en 
stor kunskap om böcker.200  
 
I Sverige finns det en relativt stor tillgång till statistiska uppgifter då det gäller 
biblioteksverksamheten, detta tack vare bl.a. Statistiska centralbyrån och kommunala 
biblioteksrapporter. I Italien är sådana uppgifter inte lika lättillgängliga. Agnoli menar 
att det är av största vikt att man i framtiden kommer att föra statistik på biblioteken. För 
genom statistiken kan man kartlägga vad som kan förbättras inom 
biblioteksverksamheten.201 Svenska författare uttrycker olika önskningar inför 
framtiden, allt ifrån att biblioteken ska arbeta mer med lässtimulans till att de ska vara 
under ständiga förändringar.202  
 
När det gäller nya medier för barn har vi tagit del av övervägande positiv kritik. I 
Sverige är de författare som uttalar sig i huvudsak positiva till nya medier. Men de tar 
även upp eventuella baksidor, som att det finns en risk att en del barn fastnar i 
”kommersialismens sämsta alster”.203 Vi har dock inte funnit något motsvarande inlägg 
i den Italienska debatten. Där har vi enbart stött på positiv respons. Agnoli anser att det 
är viktigt att biblioteken erbjuder nya medier eftersom man på så sätt kan locka fler 
barn. Hon menar också att nya medier kan vara till hjälp för de barn som inte har 
italienska som modersmål. Enligt Agnoli bör biblioteken köpa in fler nya medier och att 
de bör vara likvärdiga med böcker.204  
 
 
9.3 Barnverksamhet på de två utvalda biblioteken 
De båda utvalda biblioteken motsvarar varandra när det gäller yta men skiljer sig 
betydligt beträffande storlek på bestånd, där det svenska biblioteket har mycket fler 
medier än det italienska. En anledning till detta skulle kunna vara att det svenska 
biblioteket är väl inarbetat och har funnits i många år. Det italienska biblioteket är dock 
ännu relativt ungt. Biblioteken är båda huvudbibliotek i sin kommun, och har likvärdiga 
öppettider. I Sverige stod de tillfrågade respondenterna gärna till tjänst, och det var inga 
problem att boka tid för intervjuer. De utvalda italienska respondenterna var däremot 
inte lika hjälpsamma, det var svårt att få kontakt med chefen och de andra 
bibliotekarierna verkade inte särskilt intresserade av att vi kom med frågor om deras 
verksamhet. Men när ett möte bokats med chefen och bibliotekarien var de vänliga och 
hjälpsamma, även om de inte ville lägga ner lika mycket tid på intervjun som de 
svenska respondenterna.  
 
Den intervjuade svenska barnbibliotekarien har arbetat flera år inom 
biblioteksverksamheten och har en stor erfarenhet när det gäller att möta barn. Den 
italienska barnbibliotekarien har inte arbetat lika länge med biblioteksverksamhet. De 

                                                 
199 Ledin 2005, s. 52, Agnoli 1999, s. 16, 22, 23. 
200 På tal om böcker: Om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek 2005, s. 9 ff., Denti 2002, s.6, 7. 
201 Agnoli 1999, s. 16, 17. 
202 Barnspåret: Idébok för bibliotek 1994, s. 73, 74. 
203 Ibid., s. 23, 89. 
204 Agnoli 1999, s. 45. 
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menar båda att barn och föräldrar till stor del påverkar medieinköpen. Man håller även 
möten på båda biblioteken för att diskutera inköp. Båda barnbibliotekarierna anser att 
bokprat och tips på litteratur är en viktig del i bibliotekets barnverksamhet. På det 
svenska biblioteket finns även hjälp och utbud för de lässvaga barnen. Något 
motsvarande finns inte på det italienska biblioteket, men den italienska 
barnbibliotekarien menar att det är något man vill utveckla. Nya medier ställer sig både 
den svenska och den italienska barnbibliotekarien positiva till. De båda 
bibliotekscheferna instämmer, även om den svenska bibliotekschefen reflekterar över 
frågan och väger för- och nackdelar. Medan det svenska biblioteket köper in det som 
erbjuds, tillåter inte det italienska bibliotekets ekonomi att man köper in så mycket nya 
medier som man skulle vilja. 
 
Det italienska biblioteket samarbetar med skolor. Detta är den enda institution som 
biblioteket har kontakt med beträffande barnverksamhet. Det svenska biblioteket 
samarbetar med skolor men även med barnavårdcentraler och fritidsgårdar. Man är dock 
överens om att skolsamarbetet är enormt viktigt för barnverksamheten. När det gäller 
ansvarsfördelning skiljer sig det svenska och det italienska biblioteket kraftigt åt. På det 
svenska biblioteket ansvarar varje barnbibliotekarie för en viss åldersgrupp. På det 
italienska biblioteket arbetar man inte på detta vis. Vi får uppfattningen om att man inte 
är lika strukturerad där när det gäller ansvarsfördelning. Barnbibliotekarierna på det 
italienska biblioteket får inte heller ta lika många egna beslut som barnbibliotekarierna 
på det svenska biblioteket. 
 
Riktlinjer och styrdokument går den intervjuade svenska bibliotekschefen detaljerat in 
på, och talar om hur det ser ut på såväl statlig som kommunal nivå. Den italienska 
bibliotekschefen är inte lika tydlig och hänvisar endast till IFLA. 
 
 

9.4 Anknytning till teoretiskt ramverk 
Audunson skriver om folkbibliotekets roll i samhället, men berör inte specifikt 
barnverksamheten. Vi tyckte dock det var viktigt att studera barnbiblioteksverksamheten 
i ett större sammanhang eftersom den påverkas av det som sker på och kring 
folkbiblioteket. Därför anser vi att Audunson utgör ett bra komplement till Chambers, 
som går mer in på själva barnverksamheten, i teorikapitlet. Audunson ställer sig till en 
början frågande till om folkbibliotekens syfte att folkbilda är lika självklart idag som för 
20 år sedan, då det tryckta materialet fortfarande dominerade. Audunson går till och 
med så långt att han undrar om folkbiblioteken verkligen behövs i vår digitala tidsålder. 
Han resonerar sig dock fram till slutsatsen att samhället i allra högsta grad behöver 
folkbiblioteken. Hans argument för detta är bl.a. att integrationen mellan människor 
gynnas genom folkbiblioteken, som är viktiga kulturella mötesplatser. Audunson 
återkommer även till tanken på folkbiblioteken som institutioner för folkbildning, och 
som vi uppfattar det anser han att just folkbildning är ett av folkbibliotekens viktigaste 
syften. Detta på grund av att det främjar demokratin, i och med att alla får en möjlighet 
att söka information och skaffa sig kunskap.205 Anna Birgitta Eriksson menar dock att 
barnverksamheten på bibliotek har en svagare ställning än verksamheten för vuxna.206 
Enligt Antonella Agnoli ges inte heller barnen på italienska bibliotek mycket utrymme, i 
förhållande till vuxna. För denna målgrupp har man inte inte satsat mycket på varken 
inredning eller kompetent personal.207 Vi tycker att det är tråkigt om så är fallet 
eftersom det skulle innebära att barn inte har samma demokratiska rätt som vuxna. Om 
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det förhåller sig så innebär det dessutom att Audunsons teori om att biblioteken ger alla 
lika tillgång till kunskap inte stämmer. 
 
Audunson ifrågasätter bibliotekens kanon och menar att det inte bör vara 
bibliotekarierna som styr innehållet i bibliotekens samlingar, utan folkets efterfrågan.208 
Agnoli är av en annan uppfattning, åtminstone då målgruppen är barn. Hon anser 
tvärtom att biblioteken inte bara ska grunda sina inköp på efterfrågan, utan värna om att 
beståndet uppnår en viss kvalitet. Hon betonar också att det är viktigt att biblioteken kan 
erbjuda något utöver vad som finns i bokhandeln.209 
 
Audunson beskriver folkbiblioteket som en komplex institution eftersom det finns flera 
olika uppfattningar om vad ett bibliotek står för. Bibliotekariernas och låntagarnas syn 
på biblioteket skiljer sig troligtvis åt, för att ta ett exempel.210 Uno Nilsson menar att 
barnbiblioteket bör förändra sin bild utåt som institution. Istället ska den ständigt 
upplevas som aktuell och angelägen.211 Denna bild kanske grundar sig i att 
bibliotekarierna och de besökande barnen betraktar biblioteket från olika synvinklar, 
vilket gör biblioteket till just en komplex institution. Bibliotekarierna behöver därför 
troligtvis bli bättre på att se biblioteket ur ett barnperspektiv. 
 
I Aidan Chambers modell, som han kallar för Läsandets cirkel, står vuxenstödet i 
centrum. Allt börjar med valet av bok, där vuxna har ett ansvar att uppmuntra barnet till 
att upptäcka ny sorts litteratur. Boken kan högläsas av en vuxen eller läsas av barnet 
själv. Chambers menar att det är viktigt att barnet efter läsningen får möjlighet att 
samtala om boken. Detta för att räta ut eventuella frågetecken och för att dela med sig 
av sina upplevelser. Även här spelar den vuxne en viktig roll.212 Rydsjö och Elf delar in 
barnbibliotekariernas läsfrämjande arbete i två metoder: den direkta och den indirekta 
metoden, där den direkta metoden innefattar bokprat och boktips. Den indirekta 
metoden handlar däremot om bokurval, inköp och skyltning.213 I Chambers modell 
skulle man kunna säga att de tre stegen kan vara präglade av såväl det indirekta som det 
direkta läsfrämjandet. När det t.ex. gäller det första steget: att välja bok, kan 
uppmuntran ske genom skyltning (indirekt) eller genom att barnbibliotekarien tipsar om 
lämplig litteratur (direkt). 
 
Anna Birgitta Eriksson menar att litteraturförmedling är barnbibliotekariernas första 
steg i arbetet med att få barnen att bli läsare och biblioteksanvändare.214 Agnoli anser att 
det inte räcker med att ha en god litteraturkännedom som barnbibliotekarie. Man måste 
även vara väl bekant med barnets utvecklingsfaser.215 Samtidigt menar många italienska 
författare att kompetensen hos barnbibliotekarier behöver ökas beträffande kunskapen 
om litteratur. Denti menar att det är omöjligt för barnbibliotekarierna att ge bra tips på 
litteratur om dessa inte har en god kännedom om barnböcker. Han önskar att 
barnbibliotekarierna hade mer entusiasm och att de faktiskt läste aktuella barnböcker 
och recensioner.216 Kanske barnbibliotekariernas kompetens skulle förstärkas om deras 
litteraturkunskap kompletterades med bättre kunskaper om barnens läspreferenser. Det 
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tror Rydsjö och Elf.217 Detta är även något som vi anser är en förutsättning för alla delar 
i Chambers modell. Vi tror att förutom skolan är biblioteket en utmärkt miljö för barn 
att få boktips och möjligheten att samtala om böcker. Bibliotekarier har en nyckelroll i 
detta läsfrämjande arbete, och därmed även ett stort ansvar att tillgodose varje barns 
behov. Därför tror vi att utmaningen ligger i att tillgodose barnens önskemål samtidigt 
som man utmanar dem att tänja på gränserna, och att få dem att upptäcka olika sorts 
litteratur. 
 
Myllylä och Näslund anser att vuxna har ett stort ansvar när det gäller att vägleda barn i 
litteraturens värld och att främja deras läslust. Utmaningen ligger i att låta barnen 
utvecklas i sitt läsande, men att inte ge dem alltför svårlästa böcker. Därför är det viktigt 
att svårighetsgraden på böckerna höjs successivt.218 Med tanke på detta tror vi att steg 
ett i Chambers modell är oerhört viktigt. Om barnet uppmuntras att välja en bok i 
passande svårighetsgrad och med förmågan att inspirera till att läsa fler böcker, tappar 
inte barnet intresse. Vi instämmer även med Chambers beträffande vikten av steg två: 
att prata med andra om det man har läst. Det är då man har möjlighet att få klarhet i 
sådant som man kanske inte riktigt förstått. 
 
Bokprat är ett viktigt inslag på de svenska folkbiblioteken, och lärare besöker ofta 
biblioteken med sina elever.219 Detta fick vi också bekräftelse på genom intervjun med 
en svensk barnbibliotekarie. Även den intervjuade italienska barnbibliotekarien menar 
att litteraturtips är ett viktigt inslag på bibliotekets barnavdelning. 
 
Österlöf och Kuick sympatiserar båda med Chambers grundidéer i Böcker inom oss: 
Om boksamtal. Österlöf hänvisar till Chambers teori om att texten skapas då den möter 
sin läsare, och instämmer.220 Kuick håller med Chambers då han talar om att samtalet är 
avgörande för vår läsutveckling. Hon tycker att boksamtalet är särskilt viktigt för barn 
eftersom de inte har samma möjligheter som vuxna att hitta andra att dela sina 
läsupplevelser med.221 I Sverige finns det handböcker i ämnet bokprat och boksamtal, 
och det finns överhuvudtaget mycket tips och råd på området att inhämta för den som 
önskar. Agnoli menar att barn behöver individuell hjälp att välja böcker, och det är 
också något som barnbibliotekarierna bör ta sig tid till.222 Vi instämmer med Agnoli och 
tror att även om skyltning av böcker är ett sätt att inspirera barn till att läsa, är den 
direkta kontakten mellan barnet och bibliotekarien en viktig del i det läsfrämjande 
arbetet. 
 
 
9.5 Slutsatser 
Det har varit ett snävt utbud av material som vi funnit om barnbiblioteksverksamhet i 
såväl Sverige som Italien. Detta har fått oss att fundera på om det är något som speglar 
barnverksamhetens ställning på biblioteket och i samhället. Men under arbetets gång har 
det stått klart att barnverksamheten på svenska folkbibliotek i allra högsta grad är 
levande. Trots att det knappast bedrivits någon forskning i ämnet, finns det mycket 
skrivet. Det kan handla om det mesta, från statistiska uppgifter till inspirationsböcker 
för barnbibliotekarier. I Sverige finns det dessutom många eldsjälar som håller 
barnbiblioteksverksamheten levande. När det gäller den italienska 
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barnbiblioteksverksamheten har vi dock inte stött på motsvarande intresse. Forskning 
inom ämnet är i princip obefintlig. Vi har visserligen funnit ett antal artiklar om arbetet 
med och på barnbibliotek, men det är främst Agnoli som skildrar och har synpunkter på 
denna verksamhet i Italien. Hon anser att det finns mycket på området som bör 
förändras och förbättras. I Sverige har vi däremot inte funnit någon motsvarande 
omfattning av kritik. Materialet här har snarare varit övervägande inspirations- och 
handböcker för bibliotekspersonal.  
 
Det italienska intervjumaterial som vi tagit del av indikerar att barnbibliotekarier på det 
utvalda biblioteket inte är lika engagerade i sina arbetsuppgifter som barnbibliotekarier 
på det svenska biblioteket. Vi tror att detta kan ha ett samband med att 
barnbibliotekarier på italienska bibliotek inte har ett lika stort ansvar och inte fattar egna 
beslut i samma utsträckning. Då det gäller den ekonomiska aspekten verkar det heller 
inte satsas lika mycket pengar på biblioteken i Italien som i Sverige. Den italienska 
barnbibliotekarien som intervjuas förklarar t.ex. att det inte finns ett tillräckligt 
ekonomiskt utrymme för att köpa in de nya medier som man önskar. Den svenska 
barnbibliotekarien som intervjuas ger dock ett helt annat perspektiv: man köper in det 
som erbjuds av marknaden. 
 
På Italienska barnbibliotek saknar flera av barnbibliotekarierna en adekvat utbildning. 
Kanske är det därför som vi gång på gång i det italienska materialet har funnit att man 
betonar vikten av utbildade bibliotekarier; något som vi inte sett lika mycket av i svensk 
litteratur om ämnet. I svenskt material understryker man istället vikten av erfarenhet. 
Förmodligen för att utbildade bibliotekarier inte är en lika stor bristvara på svenska 
bibliotek. 
 
Det faktum att Italien inte har någon nationell bibliotekslag är troligen en av 
grundorsakerna till att man inte har en lika välutvecklad struktur på 
barnverksamhetsarbetet som i Sverige. Det verkar även som att man i Italien endast gör 
halvhjärtade försök till att nå de mål man satt upp för biblioteksverksamheten, som ofta 
är ganska diffusa. Eftersom det inte förs någon statistik över bokutlån m.m. blir det 
också svårt att se vad som bör förbättras. De kulturpolitiska likheter som finns mellan 
de båda länderna hittar vi främst på internationell nivå, bl.a. genom IFLA och 
UNESCO. 
 
Vi har funnit en del gemensamma beröringspunkter mellan de teoretiska idéer vi använt 
oss av och uppsatsens övriga material. Chambers betonar t.ex. vikten av kompetens hos 
barnbibliotekarier. Detta är också ett återkommande tema i det material vi tagit del av, 
inte minst hos Rydsjö och Elf. Audunsons teori om folkbiblioteket som en demokratisk 
institution naggas dock i kanten då barn som målgrupp kommer på tal. En del anser att 
barn och deras önskemål lätt blir bortglömda på biblioteken, vilket enligt oss medför att 
barn inte ges samma demokratiska rätt som vuxna. 
 
 
9.6 Förslag till fortsatt forskning  
I Sverige verkar det finnas ett stort intresse för hur man arbetar med barnverksamhet på 
folkbibliotek. Det märks inte minst på alla magisteruppsatser som skrivits i ämnet. 
Därför är vi aningen förvånade över den ringa forskning som bedrivits. Med tanke på 
Bibliotekslagens paragraf om att barn och ungdomar ska prioriteras på skol- och 
folkbiblioteken, finner vi det paradoxalt att denna målgrupp i stort sett är förbisedda 
inom biblioteksforskningen. I framtiden skulle vi vilja se fler forskningsrapporter som 
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överhuvudtaget berör vårt ämne. Speciellt intressant vore det med forskning som 
fokuserar på uppföljning av folkbiblioteks olika sätt att arbeta med främjandet av barns 
läsning. På så sätt skulle bilden av hur denna verksamhet kan förbättras samt vilka 
metoder som redan fungerar väl, förtydligas. I Italien finns det ett visst intresse för 
verksamheten med barn men det finns dock inte lika mycket publicerat som i Sverige. 
Det vore intressant att se en ökad forskning inom detta ämne i Italien och vi tycker oss 
se tendenser till att det ändå är i antågande.  
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10 Sammanfattning  
Vi har i denna magisteruppsats intresserat oss för hur arbetet med barnverksamhet på 
svenska respektive italienska folkbibliotek ser ut. Syftet med uppsatsen har varit att 
belysa eventuella likheter och skillnader mellan Sverige och Italien, då det gäller arbetet 
med barnbiblioteksverksamhet. I vår undersökning har vi utgått från fyrdelad 
frågeställning: 
 
Vilka likheter/skillnader finns det mellan barnbiblioteksarbetet i Sverige och Italien 
med avseende på: 
 

• internationell kontext, så som riktlinjer och styrdokument? 
• nationell kontext? 
• förhållningssätt i forskningslitteratur? 
• verksamhet på de två bibliotek där vi valt att göra våra intervjuer? 

 
I vårt arbete med uppsatsen har vi bl.a. utgått från Aidan Chambers teoretiska modell 
Läsandets cirkel. Den illustrerar hur barnet börjar sitt läsande med att välja en bok, och 
hur detta val kan påverkas av bl.a. barnbibliotekariens litteraturtips och barnbibliotekets 
skyltning. Boken kan sedan läsas högt av en vuxen eller tyst av barnet själv. Efter att 
boken är utläst är det viktigt att barnet får någon sorts återkoppling till sin läsupplevelse, 
och boksamtalet betyder mycket i detta sammanhang. Ett annat teoretiskt verktyg vi 
använt oss av är Ragnar Andreas Audunsons idéer som framförs i artikeln 
Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og bibliotekarenes 
bilder. Där talar han bl.a. om folkbiblioteket som en viktig institution för kunskap, 
kultur och demokrati, även i vår digitala tidsålder.  I vårt metodavsnitt hämtar vi 
inspiration från Tomas Denk som talar om fokuserade studier, där man endast 
undersöker två eller tre länder. Det är denna inriktning vi har följt i vårt uppsatsarbete. 
Vi har även tagit fasta på Denks avsnitt om den beroende faktorn, och har haft 
ambitionen att finna förklaringar till de likheter och skillnader som finns mellan 
länderna beträffande barnbiblioteksverksamheten. Vårt uppsatsarbete är också baserat 
på intervjuer, för att komplettera litteraturstudierna. Vi har intervjuat en 
barnbibliotekarie och en bibliotekschef i respektive land. I intervjuarbetet har vi använt 
oss av Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun, där vi bl.a. tagit hjälp av 
hans avsnitt om tematisering. 
 
Det som har framgått tydligt i arbetet med denna uppsats är hur stor bristen på forskning 
är inom vårt ämne, i såväl Sverige som Italien. Vi har dock kunnat dra ett antal 
slutsatser av det material vi har haft möjlighet att ta del av. Vad beträffar Chambers har 
vi funnit en hel del i vårt material som påminner om hans teorier, bl.a. att man ofta 
betonar vikten av barnbibliotekariernas kompetens. Audunson beskriver folkbiblioteket 
som en demokratisk institution, men vi menar att det finns en risk att barn som 
målgrupp inte helt och fullt får vara en del av denna demokrati. Detta baserar vi på att vi 
i vårt material funnit mycket som tyder på att barn är en icke-prioriterad grupp på 
biblioteken. Vid jämförelsen av de båda länderna tycker vi oss kunna se att den svenska 
barnbiblioteksverksamheten är mer strukturerad än den italienska. Detta tror vi kan 
grunda sig att Italien inte har någon nationell bibliotekslag. Däremot finns det flera 
internationella styrdokument, som bibliotek i de båda länderna har gemensamma. 
Italienska barnbibliotekarier är inte lika välutbildade som barnbibliotekarierna i Sverige. 
Dessutom har inte de italienska barnbibliotekarierna ett lika stort ansvar som de 
svenska. Detta har vi också kunnat se i vår intervjustudie. Vi tror att det kan ha ett 
samband med att italienska barnbibliotekarier ofta saknar engagemang för sina 
arbetsuppgifter. Författaren Antonella Agnoli ställer sig kritisk till flera aspekter 
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beträffande den italienska barnbiblioteksverksamheten, och menar att det är mycket som 
bör förändras och förbättras. Vi har inte funnit motsvarande omfattning av kritik 
beträffande barnbiblioteksverksamheten i Sverige. Det svenska material vi tagit del av 
har snarare haft ett övervägande syfte att inspirera bibliotekspersonal.  
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Bilaga   

Intervjuguide 

 

Barnbibliotekarie: 

Barns behov och efterfrågan  

Hur tycker du att bibliotekets bokbestånd svarar till barnens behov? 

Barn och läsning 

Hur viktigt tycker du att det är med bokprat och sagostunder? 

Hur kan ni hjälpa barn som har lässvårigheter eller är ointresserade av läsning? 

Nya medier  

Vad kan ert bibliotek erbjuda när det gäller nya medier för barn? 

Samarbete med andra institutioner 

Hur ser samarbetet ut med andra institutioner som, förskola och barnavårdscentraler? 

Ansvar 

I vilken utsträckning ansvarar du själv för arbetet på barnavdelningen? 

 

Bibliotekschef: 

Riktlinjer och mål  

Vilka mål arbetar ni efter beträffande barnverksamheten? 

Vilka andra riktlinjer tar ni fasta på? 

Hur prioriteras barn- och ungdomsavdelningen på ert bibliotek? 

Finns det något som du tycker att biblioteket kan bli bättre på i arbetet med barn och 
unga? 

Bestånd 

Hur resonerar ni vid inköp av nya medier? 

Ansvar 

I vilken utsträckning ansvarar barnbibliotekarierna själva för arbetet på 
barnavdelningen? 

 

 
 

 


