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$EVWUDFW The purpose of this master thesis is both to interpret the articles of the UN
Convention on the Rights of the Child from a public library point of view and to
investigate how children’s librarians in the county of Norrbotten view their
working situation in their relation to the users. This purpose leads to the main
question: How do the children’s librarians and the children’s library consultant
describe the present and the future of the children’s library activities in the
sparsely populated regions in the county of Norrbotten?

The subquestions are:�What articles from the Children’s Rights Convention are
the most relevant for the public library? In what way can you notice the
Children’s Rights in the way the children’s librarians work towards the users?
What part of the children’s library activity is the most important according to
the children’s librarians and the children’s library consultant?

The thesis is based on qualitative interviews with children’s librarians and the
children’s library consultant of Norrbotten and fieldobservations.

The result of the study shows that the articles we found most relevant for the
public library are 2, 3, 6, 12, 13, 14, 17, 23, 28/29, 30, 31 and 42. The
Children’s Rights can be noticed in several ways in the children’s library
activities. The best interest of the child is among other things the access to
literature and presence of a children’s librarian. One of the main priorities for
the children’s librarians’ is language development and the mediation of
literature. The children are shown respect in the way the staff greets them and
listens to their views, and in the way the media are exposed in the children’s
library department. Children’s librarians can help the child to develop by giving
her/him access to information from different sources and letting him/her be part
of the development of the library and by the librarians’ work with language
development.

1\FNHORUG barnbibliotekarier, barnbiblioteksverksamhet, barnkonventionen, glesbygd,
Internet, länsbarnbibliotekskonsulenter, Norrbotten
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1 Inledning

Redan åren efter första världskriget började man i Storbritannien och Sverige diskutera hur
många barn det var som drabbats svårt av kriget. Aktivistgruppen Save the Children, som
grundades 1919 och vars verksamhet idag täcker över hundra länder i världen, menade att
barn borde ges mänskliga rättigheter. Svenska Rädda Barnen (2002) är en underorganisation
till Save the Children. Save the Children ansåg att mänskliga rättigheter för barn borde
medföra att barns intressen skulle ges utrymme i politiken. 1924 skapade Nationernas
Förbund (NF) regler för att skydda barnets rättigheter. 1959 antog Förenta Nationerna (FN) en
Deklaration om barnets rättigheter i tio punkter. Problemet med dessa punkter var att de
endast var principuttalanden, alltså inte bindande för världens regeringar. FN:s
generalförsamling antog den 20 november 1989 konventionen om barnets rättigheter, och
konventionen fick i denna utformning folkrättslig kraft. Detta innebär att regeringar som
godkänt konventionen kan ställas till svars om de inte efterlever den, åtminstone moraliskt
enligt Thomas Hammarberg, f.d. ordförande i svenska Rädda Barnen, numera ambassadör vid
UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt. Regeringarna måste respektera
konventionen och även rapportera till FN om vad de gjort för att verkställa den. Arbetet hade
tagit tio år, vilket var bra enligt Hammarberg, eftersom alla regeringar instämde när väl
konventionen ratificerades. Barnkonventionen består av 54 artiklar och är en integrerad del av
de mänskliga rättigheterna. Den inkluderar alla typer av mänskliga rättigheter; politiska,
medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella. Ingen åtskillnad har gjorts mellan de olika
rättigheterna (Hammarberg 2000, s. 8 f.).

Några av förklaringarna till varför Barnkonventionen erhållit ett större gensvar än andra
konventioner om mänskliga rättigheter kan, enligt Hammarberg, ligga i medias rapporteringar
om hur barn drabbas av krig, svält, fattigdom, diskrimineringar och andra orättvisor. Medias
rapportering om barns lidande har därigenom ökat medvetenheten hos regeringar världen
över. De enskilda organisationernas arbete, exempelvis Rädda Barnen, både internationellt
och lokalt i olika länder har också bidragit till att Barnkonventionen erhållit större
uppmärksamhet. Det var också de som myntade begreppet ”barnets rättigheter” (ibid. s. 8).

Själva idén om barnets rättigheter betonar just att barn har rätt till att få sina
grundläggande behov tillgodosedda och få skydd mot utnyttjande och
diskriminering, att få uttrycka sin mening och bli respekterad. Samhället har en
skyldighet att svara på dessa krav (ibid. s. 8).

Enligt Hammarberg ger Barnkonventionen en världsomspännande definition av vilka
rättigheter som borde gälla för barn. Detta är enligt honom en mycket viktig aspekt. I alla
samhällen oberoende av kultur, religion eller andra särdrag ska konventionens definition av
barnets rättigheter gälla. Barn ska enligt Barnkonventionen ha rätt att få uttrycka sin åsikt och
få den respekterad. Barnkonventionen skyddar också rätten för det enskilda barnet att få sina
grundläggande behov tillfredsställda, det vill säga, rätten till skydd mot utnyttjande och
diskriminering (ibid. s. 8 f).

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen, detta gjordes 1990.
Barnkonventionen är juridiskt bindande och samlar de rättigheter som tillkommer alla barn
och ungdomar upp till 18 år. Barnkonventionen är en av de värdegrunder som all offentlig
verksamhet i Sverige ska utgå ifrån och genomsyras av. Den offentliga verksamheten ska ha
barnperspektiv så till vida att respekten för barnets fulla människovärde och integritet ska
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bibehållas. Barnkonventionen gäller alla sektorer i samhället, vilket innebär att det måste
föras in ett barnperspektiv i alla verksamheter och beslutsprocesser. Sveriges riksdag har
fastslagit att Sveriges ratificering av Barnkonventionen innebär att ”när åtgärder vidtas som
rör barn så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet” (Mänskliga rättigheter för barn
2000, s 42). Intresset för att implementera Barnkonventionen i arbetet med planering och i
olika beslutsprocesser i kommunerna har ökat, enligt Barnombudsmannen (BO), även om
skillnaden mellan Sveriges olika kommuner fortfarande är stor i hur långt man kommit
(Mänskliga rättigheter för barn 2000, s. 47). På Barnombudsmannens hemsida
(Barnombudsmannen 2002) kan man se olika metoder och processer som kommuner i Sverige
använder för att implementera Barnkonventionen i kommunal verksamhet. Av de kommuner
vi presenterar i kapitel 5 har följande gjort detta: Arvidsjaur mars 1998, Gällivare september
2000, Kalix november 2000, Piteå maj 2000, Övertorneå april 2000. Vi anser att
Barnkonventionen är av största betydelse för folkbibliotek eftersom denna institution är en
offentlig verksamhet, fri från kommersialism och avgifter, vars arbete bygger på UNESCO:s
folkbiblioteksmanifest där många av punkterna kan jämföras med artiklar ur
Barnkonventionen. ”Barnkonventionen ställer vissa krav som måste uppfyllas av alla som på
ett eller annat sätt har ansvar för barn och unga” (ibid. s. 53). Eftersom folkbiblioteket många
gånger spelar en stor roll i barns och ungas tillvaro, både under skoltid och fritid menar vi att
Barnkonventionen bör tas i beaktande i all biblioteksverksamhet som rör barn och unga.

���� %DNJUXQG
När vi funderade över vilket ämne vi skulle välja för vår uppsats bestämde vi oss för att vi
ville skriva om Barnkonventionen och barnbiblioteksverksamhet i vårt eget län Norrbotten.
Sedan något år tillbaka har man med stöd av länsbarnbibliotekskonsulenten, påbörjat arbetet
med att upprätta lokala mål och handlingsplaner för barnbiblioteksarbetet. Till grund för detta
arbete ligger FN:s barnkonvention, Bibliotekslagen, UNESCO:s folkbiblioteksmanifest samt
kursen ”På barns och ungdomars villkor”. ”På barns och ungdomars villkor” är ett
utvecklingsprojekt som ska starta en allmän diskussion om målen och innehållet i
folkbibliotekets barn- och ungdomsverksamhet. Utgångspunkten för måldiskussionen bör
enligt projektet vara FN:s deklaration om barnets rättigheter eftersom Barnkonventionen med
dess artiklar ska väga tungt i alla beslut som rör barn. Enligt länsbarnbibliotekskonsulenten i
Norrbotten är folkbibliotekens barnavdelningar föregångare i arbetet med att implementera
Barnkonventionen i allt som rör barnbiblioteksarbetet (mediaanslag/inköp, planering av
lokaler, medinflytande av barn och ungdomar etcetera). Han säger också att detta arbete har
börjat sprida sig till andra avdelningar inom folkbiblioteken.

Norrbotten är ett av de största glesbygdslänen i Sverige med långa avstånd och stora ytor. Vi
arbetar som biblioteksassistenter med barn och ungdomar i länets största tätortskommun,
Luleå. Detta bidrog till att vi ville göra en närmare studie av hur barnbibliotekarier i
Norrbottens glesbygd arbetar mot användarna, bland annat hur de överbryggar de eventuella
problem som ligger i de långa avstånden och hur man arbetar mot de användare som bor
avlägset. Artikel 2 i Barnkonventionen säger bland annat att alla barn har rätt till information
även om de kräver extra resurser på grund av att de är flyktingar, handikappade, tillhör en
minoritetsgrupp. För Norrbottens del är artikel 2 viktig eftersom det i länet finns flyktingar,
urbefolkning (samer) samt många som talar minoritetsspråk (meänkieli/tornedalsfinska,
samiska och finska).



3

�����6\IWH��SUREOHPIRUPXOHULQJ�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU
Syftet med vår uppsats är dels att tolka artiklar ur Barnkonventionen ur ett
folkbiblioteksperspektiv, dels att med dessa som utgångspunkt undersöka hur
barnbibliotekarier i Norrbottens glesbygd ser på sitt arbete i relation till användarna.

Detta syfte leder fram till följande problemformulering:
Hur beskriver barnbibliotekarier och länsbarnbibliotekskonsulenten
barnbiblioteksverksamheten i Norrbottens glesbygd, och hur kan denna problematiseras
utifrån relevanta artiklar i Barnkonventionen?

Utifrån denna problemformulering har vi följande frågeställningar:

• Vilka artiklar i Barnkonventionen är mest relevanta för barnbiblioteksverksamhet?
• På vilka sätt märks Barnkonventionen i barnbibliotekariernas arbete mot användarna

idag?
• Vilken del av barnbiblioteksverksamheten anser barnbibliotekarierna och

länsbarnbibliotekskonsulenten är viktigast att arbeta för?

����$YJUlQVQLQJDU
Det finns 14 kommuner i Norrbottens län av vilka tio har barnbibliotekarietjänster. Åtta av
dessa tjänster är tillsatta i dagsläget (mars 2002). Länets största kommun, Luleå, är
undantagen vår undersökning. Detta beroende bland annat på att Luleå har betydligt större
folkmängd (39,5 invånare per kvadratkilometer) än de övriga kommunerna. Vi är dessutom
anställda som biblioteksassistenter i Luleå kommun vilket gör att vi för opartiskhetens skull
väljer bort Luleå.

����8SSVDWVHQV�GLVSRVLWLRQ
Denna uppsats består av åtta kapitel, käll- och litteraturförteckning samt bilagor.

I första kapitlet inleds uppsatsen med att vi presenterar hur Barnkonventionen grundades.
Under avsnittet bakgrund beskriver vårt val av ämne. I kapitlet finns även syfte,
problemformulering, frågeställningar och avgränsningar.

I andra kapitlet finns avsnittet urval, metod och genomförande, där vi beskriver vilka metoder
vi använt för att genomföra undersökningen. Kapitlet innehåller även avsnittet val av
intervjupersoner samt litteratursökningar där vi beskriver hur vi gått till väga när vi sökt
litteratur till vår uppsats.

Kapitel tre innehåller tidigare forskning och litteraturgenomgång. Under avsnittet tidigare
forskning tar vi bland annat upp fyra magisteruppsatser som beskriver barnbibliotekariernas
arbetssituation ur olika synvinklar. I avsnittet litteraturgenomgång presenterar vi olika aktörer
inom biblioteksfältet som behandlar dagens och framtidens biblioteksverksamhet.

I kapitel fyra gör vi en allmän tolkning av utvalda artiklarna ur Barnkonventionen sett ur ett
folkbiblioteksperspektiv. Detta gör vi för att folkbiblioteket är en offentlig verksamhet och för
att all offentlig verksamhet ska utgå från Barnkonventionen. I och med att Sverige ratificerade
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Barnkonventionen har man förbundit sig för att den offentliga verksamheten ska ha ett
barnperspektiv (Mänskliga rättigheter för barn 2000, s. 42). Delar av detta kapitel använder vi
som utgångspunkt för analys och diskussion i kapitel 7.

I det femte kapitlet definierar vi begreppet glesbygd utifrån Glesbygdsverkets definition. Vi
presenterar Norrbottens län och de kommuner i vilka intervjuerna med barnbibliotekarierna
har utförts. I avsnittet finns även kartor som förtydligar länets yta.

I kapitel sex redovisar vi intervjuerna med våra respondenter. Vi beskriver också de
undersökta bibliotekens barnavdelningar.

I kapitel sju, analys och diskussion, utgår vi från några av våra tolkningar av artiklarna som vi
presenterar i kapitel fyra, för att utifrån några av våra frågeställningar analysera och diskutera
det empiriska materialet med stöd av den litteratur vi läst. Detta gör vi för att visa hur det
empiriska materialet kan problematiseras utifrån relevanta artiklar ur Barnkonventionen. Den
litteratur vi använder i analysen ska förstärka valet av artiklarna och visa hur
barnbiblioteksverksamheten har sett ut, ser ut idag och kommer att se ut i framtiden genom att
vi refererar till olika aktörer inom biblioteksfältet.

Det åttonde kapitlet sammanfattar uppsatsen i sin helhet.
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2 Urval, metod och genomförande

����8UYDO
Det finns 14 kommuner i Norrbottens län av vilka tio har barnbibliotekarietjänster. Åtta av
dessa tjänster är tillsatta i dagsläget (mars 2002). Eftersom vi har avgränsat oss till att inte ta
med länets största kommun så återstår sju barnbibliotekarier som vi har intervjuat.
Barnbibliotekarierna kallas i uppsatsen omväxlande barnbibliotekarier, bibliotekarier och
respondenter. Vi har även intervjuat länsbarnbibliotekskonsulenten eftersom vi anser att han
spelar en viktig roll för barnbibliotekarierna. Han är bland annat samordnare för dessa, och
har ansvaret för den fortbildning som sker i länsbibliotekets regi. Han har också den
övergripande bilden av barnbiblioteksverksamheten i länet. Länsbarnbibliotekskonsulenten
kallas i uppsatsen omväxlande länsbarnbibliotekskonsulent, barnbibliotekskonsulent och
konsulent.

����0HWRG
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa respondentintervjuer samt
fältundersökningar. Med kvalitativa respondentintervjuer menas att vi har intervjuat personer
(länsbarnbibliotekskonsulent och barnbibliotekarier) som själva är delaktiga i den företeelse
vi studerar (Holme och Solvang 1997, s.104). Enligt Holme och Solvang syftar kvalitativa
metoder till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation
(ibid. s. 82). För att få en så nyanserad bild som möjligt av barnbibliotekariernas
arbetssituation och en ökad förståelse av denna valde vi att använda oss av kvalitativa
intervjuer i stället för enkätundersökning med fasta svarsalternativ. Vi menar att fördelen med
kvalitativa intervjuer i vår undersökning är att intervjusituationen blir mer flexibel genom att
respondenterna inte låser sig vid bestämda svarsalternativ, utan hon/han kan utveckla sina
svar på frågorna och intervjuaren kan ställa följdfrågor. Vi har valt att använda oss av citat
från intervjuerna som kan vara av intresse för resultatet samt för läsaren. Enligt Holme och
Solvang bör språket i samtalet skina igenom så att lite av den muntliga karaktären finns kvar
(ibid. s. 99). För att skydda respondenternas identitet har vi valt att anonymisera alla namn på
personer och bibliotek. Det är inte en total anonymisering eftersom vi presenterar de
kommuner barnbibliotekarierna arbetar i. Barnbibliotekarierna har vi valt att benämna med
fingerade namn: Asta, Britta, Clara, Dina, Ebba, Frida och Gerda, detta för att underlätta
läsningen av uppsatsen. I de fall vi benämner biblioteken kallas de bibliotek 1-7. Vi vill
förtydliga att respondent Asta inte hör ihop med bibliotek 1, och så vidare.

Vid intervjuerna använde vi oss av två olika intervjumanualer (se bilaga 2 och 3), en för
barnbibliotekarierna och en för länsbarnbibliotekskonsulenten. Vi delade upp frågemanualen
till barnbibliotekarierna i följande teman: bakgrund, glesbygd/landsbygd/tätort, arbetssituation
samt användarna och verksamheten. Till konsulenten delades manualen upp i bakgrund,
arbetsuppgifter och glesbygd/landsbygd/tätort. Uppdelningen i teman gjordes för att
underlätta för oss själva vid arbetet med resultatredovisningen. De frågor vi ställde var bland
annat hur barnbibliotekarierna uppfattade sin arbetssituation, vilken del av verksamheten de
ansåg vara viktigast och hur de når ut till användarna i sina kommuner. Till
länsbarnbibliotekskonsulenten ställde vi frågor som bland annat skulle ge svar på vilket sätt
han stöttar barnbibliotekarierna och hur han bedömer barnbibliotekariernas prioritering av
verksamheten. Vi frågade också barnbibliotekarierna och konsulenten hur de tror att
barnbiblioteksverksamheten i Norrbotten kommer att se ut i framtiden. Vi har inte ställt några
frågor om Barnkonventionen till respondenterna eftersom vi ville undersöka om de av oss
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utvalda artiklarna kunde märkas utifrån de svar de gav och utifrån våra fältundersökningar. En
utförligare förklaring till varför vi ställde just de utvalda frågorna till barnbibliotekarierna
finns i kapitel 6.2

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi en fältundersökning av biblioteken där vi bland
annat observerade skyltningen utanför. Som utomstående var det intressant att undersöka om
vi överhuvudtaget märkte att det var ett bibliotek vi närmade oss. Inne på barnavdelningarna
observerade vi om skyltningen och placeringen av medier var användarvänliga, liksom
planeringen av lokalerna. Fanns det barnvagns- och rullstolsramp? Fanns det elektroniska
dörröppnare? Fanns det hiss i de fall barnavdelningen inte låg i bottenvåningen etcetera?
Sedan observerade vi barnavdelningens placering i biblioteket. Öppettider tittade vi också på
eftersom de är intressanta för användarvänligheten. Vi visades även runt i biblioteket av
barnbibliotekarierna och kunde då observera och ställa frågor om bland annat beståndet.
,�IRUDQGULQJHQV�IDYQ av Marianne Hiort-Lorenzen, konsulent i biblioteksutveckling, är en bok
som handlar om hur man i biblioteksarbetet kan utveckla förmedlingsarbetet. Hiort-Lorenzen
menar att bibliotekets rum är en del av förmedlingsarbetet (Hiort-Lorenzen 1989, s. 51). Hon
menar också att det är viktigt hur det ser ut direkt när användarna kommer in i biblioteket,
känner man sig välkommen? (ibid. s. 55). Eftersom vi båda läst BULB-kursen (Barn,
Ungdomar, Litteratur, Bibliotek) under vår utbildning vid Högskolan i Borås (BHS) och där
tagit del av Hiort-Lorenzen och ansett att detta var en intressant bok, så utgick vi till viss del
från den när vi tittade på bibliotekslokalerna.

����*HQRPI|UDQGH
Vår första träff med barnbibliotekarierna skedde den 10 januari 2002 när de var på en
fortbildningsdag i Luleå. Där presenterade vi oss själva samt berättade lite om våra
uppsatsplaner och förklarade för dem att deras medverkan var viktig för att vårt resultat skulle
bli så bra som möjligt. Efter detta möte skickade vi ut brev (se bilaga 1) till
barnbibliotekarierna där vi än en gång presenterade oss och vårt uppsatsämne, och frågade om
de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Vi upplyste även att vi skulle göra
intervjuerna vid respektive arbetsplats och att bandspelare skulle användas om så tilläts.
Intervjuerna genomfördes under en period av fyra veckor i januari och februari 2002.

Intervjuerna tog plats i arbetsrum, sammanträdesrum eller lunchrum. Vi har använt oss av två
frågemanualer (se bilaga 2 och 3) som vi i stort sett kunnat följa. I något fall har
ordningsföljden av frågor varierat eftersom respondenterna svarat på frågor i förväg.
Respondenterna fick uttrycka sig fritt med våra intervjufrågor som grund. I vissa fall behövde
inte alla frågor ställas, eftersom respondenten fick med svaret på frågan under en annan
frågeställning. Följdfrågor ställdes i de fall eventuella oklarheter uppstod, samt när vi ansåg
att vi ville veta mer. Genom att vi besökte respondenterna fick vi även möjlighet att titta på
barnavdelningarna vid respektive bibliotek. Resorna vi gjorde med buss och tåg innebar också
att vi fick större förståelse för avstånden i Norrbottens län. Alla resor kunde genomföras över
en dag. Den längsta resan gick till Kiruna, 64 mil tur och retur, den kortaste till Boden 7.2 mil
tur och retur.

Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda. Vi delade upp arbetet på så sätt att den ena av
oss hade huvudansvaret att ställa intervjufrågorna medan den andra satt som åhörare, förde
vissa anteckningar samt ställde följdfrågor när denna tyckte att det behövdes. Under
intervjuerna använde vi bandspelare efter att ha tillfrågat respondenterna om det gick bra. Det
var en fördel att ta upp intervjun på band eftersom vi som intervjuare kunde koncentrera oss
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på respondenten��”Bandspelaren tar upp det som sägs och hur det sägs (till exempel tonfall)
men gester och ansiktsuttryck kommer inte med. Sådana icke-verbala budskap är lättare att
uppfatta om man slipper att anteckna”�(Repstad 1999, s. 70). Vid några tillfällen stördes
intervjuerna av att personer kom in i rummet och att telefoner ringde, men trots detta anser vi
att intervjuerna ändå kunnat genomföras tillfredsställande. Intervjuerna varierade i längd från
ca 45 till 90 minuter. Repstad rekommenderar att man inte intervjuar längre än två timmar,
eftersom koncentrationen hos intervjuaren och respondenten då mest troligt inte längre är så
hög (ibid, s. 77).

2.3.1 Litteratursökningar
Vi började vårt uppsatsarbete med att söka litteratur i biblioteket vid Högskolan i Borås.
Eftersom vi från början hade tänkt att vår uppsats skulle fokusera på Barnkonventionen och
barnbibliotekariernas arbetssituation, använde vi oss av sökorden barnkonventionen,
barnbibliotekarier, arbetssituation, yrkesroll. Vi hittade några relativt nyskrivna
magisteruppsatser som handlade om barnbibliotekarier. Tre av dem har vi sedan använt oss
av. När vi skrev sökordet barnkonventionen hittade vi nyskriven litteratur som bland annat tog
upp hur Barnkonventionen kan användas i kommuner och landsting. Vi fick även referenser
av vår handledare som visade sig intressanta för vår undersökning. En av dessa referenser,
Kirsten Drotner verksam i Danmark, använde vi vid vår sökning i olika databaser. Från
högskolans biblioteks hemsida klickade vi på länken DQGUD�ELEOLRWHN��Därifrån gick vi till
länken ELEOLRWHN�L�1RUGHQ�eftersom vi skulle till Danmark��Där hittade vi en länk som hette
ELEOLRWHN�GN.(danska offentliga bibliotek). I sökmenyn skrev vi in namnet Drotner. Vi fick 10
träffar eftersom det visade sig att Drotner publicerat ett flertal undersökningar om medier och
barn, samt skrivit ett flertal inlägg om folkbibliotek. Under varje post fanns en länk till fler
upplysningar. Vid den post som verkade mest intressant, eftersom titeln var )RONHELEOLRWHNHU
RJ�PHGLHU, hittade vi ytterligare en länk där det stod DGJDQJ�YLD�LQWHUQHW��Då kom vi in på
danska biblioteksstyrelsens hemsida och där fanns hela publikationen i PDF-format.

Vi har även gått handgripligt tillväga genom att vi både vid högskolebiblioteket i Borås och i
stadsbiblioteket i Luleå sökt efter relevanta artiklar genom browsing i olika tidskrifter, bland
annat i ,NRQHU och %LEOLRWHNVEODGHW (BBL). I ,NRQHU hittade vi Jens Thorhauges artikel om
barnbibliotekets framtid.

I vår hemstad Luleå sökte vi litteratur vid Luleå tekniska universitets bibliotek i deras databas
LUCIA. Här använde vi bland annat sökorden glesbygd, landsbygd och Norrbotten. På
Glesbygdsverkets hemsida hittade vi de definitioner vi sedan använt oss av i uppsatsen.
Definitionerna finns förklarade i kapitel 5.



8

3 Litteraturgenomgång

Under detta kapitel ger vi bland annat en kort presentation av tidigare forskning om
barnbibliotekariens arbetsuppgifter och arbetssituation. Denna litteratur valde vi för att
jämföra med vårt empiriska material som till stor del handlar om barnbibliotekariernas
arbetssituation i Norrbotten. Litteraturgenomgången tar upp de aktörer och den litteratur som
är av intresse för vår undersökning. Vi använder oss av texterna i detta kapitel när vi
analyserar och diskuterar vårt empiriska material. Den litteratur vi utgått mest ifrån i vår
uppsats är den som tolkar och förklarar Barnkonventionen för att vi själva skulle få kunskap
och förförståelse om vad Barnkonventionen betyder och innebär. Denna litteratur presenteras
i kapitel 4.

����%DUQELEOLRWHNVYHUNVDPKHW�L�6YHULJH
I tre nya magisteruppsatser av Emma Hjelm och Klara Karlsson (2000), Anne Holmfors
(2000) samt Angelica Gunnarsson (2001) beskrivs barnbibliotekariernas arbetssituation.
Hjelm och Karlsson utgår i sin uppsats %DUQELEOLRWHNDULHU�lU�UlWW�ND[LJD från litteraturstudie
av Pierre Bourdieus teoretiska begrepp när de med kvalitativ intervjumetod undersökt hur
några svenska barnbibliotekarier ser på sin arbetssituation. Holmfors har i sin uppsats $%&�Sn
%9&��KXU�IXQJHUDU�GH�" använt sig av två olika metoder, dels en kvantitativ undersökning
med hjälp av enkätintervjuer med barnbibliotekarier och personal vid barnavårdscentraler
(BVC), dels kvalitativ intervjumetod med några av barnbibliotekarierna som deltog i enkäten.
Hon har utgått från samhälls- och strukturförändringar som skett sedan 1970-talet när hon
undersökt samarbetet mellan folkbiblioteket och BVC i en storstadskommun. Gunnarsson
utgår i sin uppsats 'H�lU�HWW�YlOGLJW�Q\ILNHW�VOlNWH��EDUQELEOLRWHNDULHUQD�från 1990-talets
samhällsförändringar och hon använder sig av kvalitativ intervjumetod när hon intervjuat
barnbibliotekarier, bibliotekschefer, länsbarnbibliotekskonsulenter och utbildningsansvarig
vid BHS. Dessa magisteruppsatser anser vi vara av intresse för vår undersökning eftersom de
belyser barnbibliotekariernas arbetssituation, uppsökande verksamhet (när barnbibliotekarien
söker upp andra institutioner för att sprida litteratur) samt samarbete med andra institutioner.
Detta är områden som berörs i de frågor vi ställer till våra respondenter.

Hjelm och Karlsson får i sin undersökning intrycket att barn inte räknas som fullvärdiga
medborgare i samhället, vilket skulle göra att barnbibliotekarierna inte har lika hög status som
andra bibliotekarier. Barnbibliotekarierna samarbetar med andra institutioner för att
därigenom höja sin status, bland annat genom att föra in biblioteket i undervisningen.
Det viktigaste i arbetet med att vara barnbibliotekarie menar respondenterna i Hjelms och
Karlssons undersökning är barns läsning och språket. Barnbibliotekarierna beskriver sin
arbetssituation som pressad, och de menar att de under tidigare år hade större möjligheter att
utforma verksamheten. Hjelm och Karlsson upplever i sin undersökning att biblioteksarbetet
med barn inte tycks vara lika betydelsefullt som det för vuxna, och att en del av
barnbibliotekarierna börjar tappa det riktiga engagemanget i barnbiblioteksarbetet (Hjelm &
Karlsson 2000, s. 73).

Holmfors har undersökt hur samarbetet mellan bibliotek och BVC ser ut idag och hur det har
förändrats genom åren. Genom svaren från sina respondenter har hon kunnat se att ju mer
biblioteken prioriterar samarbetet med BVC desto intensivare blir det. Majoriteten av de
bibliotek hon undersökt prioriterar inte den uppsökande verksamheten till små barn trots att
forskning visar på vikten av den tidiga språkstimulansens betydelse. Respondenterna, både
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barnbibliotekarierna och BVC:s personal, framför tidsbrist som en faktor som gör det svårt att
hålla kontakt och utbyta information. Barnbibliotekarierna har inte heller renodlade
barnbibliotekarietjänster. Språksvårigheter och kulturella skillnader kan också vara ett hinder.
Holmfors undersökning visar också på att familjer med annat modersmål än svenska inte är en
prioriterad grupp för barnbibliotekarierna. Några av barnbibliotekarierna anser att om man ska
nå ut till föräldrar från andra kulturer bör man utveckla nya arbetssätt. Barnbibliotekarierna
anser inte heller att man genom samarbetet med BVC når alla småbarnsföräldrar på grund av
att man inte vet vilka de är. Den vinst som man når med samarbetet är enligt
barnbibliotekarierna i Holmfors undersökning, att när man gör de nyblivna föräldrarna
uppmärksammade på barns språkutveckling och vikten av språkstimulans, så kan man
samtidigt visa föräldrarna på vad biblioteket har att erbjuda både vuxna och barn (Holmfors
2000, s. 55).

Gunnarsson visar i sin uppsats bland annat hur barnbibliotekariernas arbetsuppgifter har
förändrats sedan 1980-talet. Hon konstaterar att det verkar som om fler skolor anställer egna
bibliotekarier vilket avlastar barnbibliotekarierna, framför allt när det gäller bokprat (när en
barnbibliotekarie presenterar litteratur för exempelvis skolelever). Barnbibliotekarierna
arbetar med olika projekt som handlar om läsning och skrivning med hjälp av
kulturrådspengar. Gunnarsson tycker sig märka att barnbiblioteket främst ses som förmedlare
av litteratur, inte som förmedlare av information, vilket hon anser verka komma i andra hand.
Hon hävdar att detta beror på att barnbibliotekarierna inte prioriterar arbetet med datorer.
Respondenterna i Gunnarssons undersökning menar att de har ett behov av att rent praktiskt
lära sig mer om datorer och ny teknik, men även att få pedagogisk utbildning i hur man
undervisar användarna om hur de ska nyttja exempelvis Internet. Gunnarsson frågar sig om
länsbiblioteken kan träda in genom att erbjuda kurser i pedagogik till barnbibliotekarierna i
länet (Gunnarsson 2001, s. 67 ff.).

Kristina Wihlney har i sin magisteruppsats -D�HOOHU�QHM�WLOO�ILOWHU använt sig av kvalitativ
intervjumetod när hon undersökt hur folkbibliotekarier vid fyra folkbibliotek ställer sig till
filteranvändning på Internet-terminaler. Det vill säga, ett sätt att begränsa användarnas
tillgång till Internet genom att filtret sorterar bort oönskat eller olämpligt material. De
argument de folkbibliotekarier hade som var emot filter, var att filtret sorterade bort sidor som
exempelvis forskande barn hade behov av. De som var för filter hade som argument att barn
inte använde Internet för seriös information utan för ”nöjessökning”. Det viktigaste enligt
dessa respondenter var dock att förhindra tonåringar att komma åt otillåtet material. Ett annat
bibliotek ansåg att man inte KLQGUDGH barn från olämpligt material utan skyddade barnet.
Wihlney ser dock en problematik i att definiera olämpligt material genom att hon inte kan se
hur en enskild bibliotekarie ska kunna skilja på ”nöje och värdefull information” (Wihlney
2001, s. 55 f.).  De problem som hennes respondenter upplevde vid Internetanvändningen var
bokning av tid för datorerna vilket upplevdes som tidskrävande, ändring av datorernas
inställningar, användarna tittar medvetet på pornografi, våld eller rasism samt att ungdomar
samlas i grupper runt datorerna vilket gör att miljön blir stökig och biblioteket får karaktär av
fritidsgård. Wihlney undersökte också om bibliotekarierna ser filtrering av Internet som en
begränsning av beståndet. Det som ställer till problem är att många användare har den
uppfattningen att bibliotek är en institution som har ett kvalitetsgranskat och godkänt bestånd,
vilket är möjligt med det traditionella beståndet, men omöjligt när det gäller Internet (ibid. s.
66).

'HW�ElVWD�WLOO�DOOD�EDUQ var ett projekt i Luleå kommun som kom till stånd i och med
Kulturrådets bidrag till läsfrämjande åtgärder. Idén till projektet utformades och utarbetades
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av Marianne Johansson, bibliotekarie med lång erfarenhet av barn- och ungdomslitteratur.
Projektet gick ut på att grundskolorna i Luleå kommun under en tidsperiod av tre år framför
allt skulle få tillgång till högläsningsböcker. Målsättningen med projektet var att böcker skulle
finnas där barnen fanns en stor del under dagen, det vill säga i skolan och förskolan. Böckerna
skulle hjälpa barnen att, oberoende av läskunnighet, få möta alla de gestalter som finns i
litteraturen. Projektledaren hoppades också att engagerade vuxna skulle uppmuntra barnen att
läsa mer.�Det har funnits en referensgrupp i vilken lärare och bibliotekarier ingått.
Referensgruppen tog fram lämplig litteratur, cd-skivor samt information till lärare om vikten
av högläsning. Mer om projektet kan man läsa i 6RP�ILVNHQ�L�YDWWQHW�(2000, s. 87).
Utvärderingen gjordes under våren 2002 av Helén Lagerqvist, biblioteksassistent vid
Huvudbiblioteket i Luleå, i samråd med Marianne Johansson. Endast 29% av lärarna har
svarat på enkäten. Trots det låga deltagandet visar svaren att satsningen på bokväskorna varit
uppskattad – främst av låg- och mellanstadiets lärare. Högstadiets lärare (där endast 16%
besvarat enkäten) anser inte att de har tid att läsa hela romaner högt för eleverna. Det visade
sig dessutom att många lärare, på grund av att man inte haft någon litteraturansvarig på
skolorna, inte varit medvetna om att bokväskorna funnits. När personal bytts ut har
bokväskorna blivit kvar hos de lärare som tog emot dem vid utdelningen, vilket har inneburit
att lärarna inte förstått avsikten med bokväskorna och därför inte utnyttjat dem till fullo.
Lärarna efterlyser kompetensutveckling i litteratur och önskar sig i framtiden temalådor med
böcker samt bokprat för eleverna av kompetenta personer (Lagerqvist 2002).

%DUQVSnUHW�LGpERN�I|U�ELEOLRWHN�gavs ut 1994. Den tangerar mycket av det våra respondenter
tar upp i sina intervjusvar. Vi använder oss därför av flera olika författare och kapitel ur
boken. %DUQVSnUHW« är både en historisk tillbakablick, en nutidsskildring samt en
framtidsskildring av barnbiblioteksverksamheten i Sverige. Fyra barnbibliotekarier med lång
erfarenhet av arbetet, har i boken samlat ett brett spektrum av olika verksamheter och metoder
vid dagens barnbiblioteksavdelningar. Historiken när det gäller tillsättandet av
länsbarnbibliotekskonsulenterna tas också upp, liksom olika tips på hur man i biblioteket kan
arbeta med litteraturförmedling. Ett kapitel handlar om datorer och elektroniska medier, ett
annat beskriver den uppsökande verksamhetens uppgång och fall i en kommun. I slutet av
boken får vi exempel på metoder och verksamheter. Där tas olika läsprojekt upp.

Boken 3DVVD�XSS��SDVVD��SDVVD�YLGDUH utkom 1982 och är en handbok för barnbibliotek. I den
skriver man bland annat att barnbibliotekarien måste planera sin verksamhet för att nå ut till
alla barn. Det uppsökande arbetet är ett upplysningsarbete som är aktivt och målstyrt, och lika
viktigt eller kanske ännu viktigare än bibliotekens efterfrågestyrda interna
informationsverksamhet. I boken kan man också läsa att den barnbibliotekarie som ofta
arbetar ensam i sin kommun bör ha ett målsättnings- och handlingsprogram som har
utgångspunkt att nå ut till alla barn (Passa upp…1982, s. 61).

%DUQERNHQV�VWlOOQLQJ utkom 1996 och är en rapport från Statens kulturråd som bland annat
visar på konsekvenserna av kommunernas besparingar. I rapporten konstateras att antalet
barnböcker minskat både inom barnomsorgen, i hemmen och inom skol- och folkbiblioteken.
I rapporten förslås en rad åtgärder för att bland annat öka människors kunskaper om hur viktig
litteraturen är.

6RP�ILVNHQ�L�YDWWQHW utkom 2000 och beskriver 46 projekt som alla handlar om språkstimulans
och hur man väcker läslust hos barn och ungdomar i alla åldrar. I boken presenteras bland
annat Läslustombudsprojektet, ett projekt för att utbilda läslustombud på förskolorna som
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skall öka intresset för högläsning hos förskolepersonal och föräldrar, och det virtuella
biblioteket, Barnens Polarbibliotek (2002), ett virtuellt bibliotek som har sin bas i Norrbotten.

Detlef Barkanowitz, länsbarnbibliotekskonsulent i Norrbotten, skriver i artikeln
%DUQELEOLRWHNDULH�QX i Biblioteksbladet (BBL), om att barnbibliotekets och
barnbibliotekariens roll som litteraturförmedlare inte har varit så påtalad när det gäller
diskussionen om barns läsning och den minskade tillgången på böcker. Detta apropå
Kulturrådets utredning Barnbokens ställning som gjordes 1996. Han menar att om man inte
diskuterar biblioteket och barnbiblioteksverksamheten så förlorar den så småningom sin
betydelse. Barkanowitz ifrågasätter om det verkligen är bristen på böcker som är problemet.
Han menar att problemet i stället ligger i de nedskärningar som under 1990-talet drabbat
biblioteken, förskolorna och skolorna. Nedskärningarna har inneburit att många
barnbibliotekarier inte längre har något fungerande nätverk med förskolor och skolor.

Personalen i förskolor och skolor kunde tidigare fungera som förmedlare av litteraturen, men
eftersom skola och förskola också drabbats av nedskärningar har de inte längre samma tid att
själva läsa in sig på litteraturen utan de kräver service från barnbibliotekarien i form av
ihopplockning av boklådor, bokprat, sagostunder med mera. Barnbibliotekarierna måste
numera ägna sig åt mer tjänstgöring i informationsdisken och ge service till allmänheten
eftersom biblioteken utökat sina öppettider. Barkanowitz menar att många barnbibliotekarier
vill ha mer samarbete med bland annat skolan och förskolan men de resurser de har att tillgå i
verksamheten tillåter det inte, vilket gör att det sällan finns tid för exempelvis planering och
utvärdering av verksamheten. Ett ljus i mörkret är, enligt barnbibliotekskonsulenten, den
ökade medvetenheten i samhället om barns minskade läsning, alla läskampanjer som gjorts
och görs, debatten om skolan, Kulturrådets insatser för barnboksutgivningen och IT-
utvecklingen. Detta ger nya möjligheter att utveckla barnbiblioteksverksamheten. För att
kunna göra detta menar Barkanowitz att vikten av att organisera sitt arbete är viktigare än
någonsin. Bibliotekarierna måste göra tydliga mål för verksamheten. Att ha verktyg för att
bättre kunna prioritera och själv styra sitt arbetsinnehåll är viktigt för bibliotekarien.
Barkanowitz ställer också frågan hur man i biblioteken med hjälp av tekniken kan öka
läslusten och informationsbehovet hos barn. Han ger bland annat ett exempel; Barnens
Polarbibliotek. Han menar också att det behövs läggas ett barnperspektiv på
biblioteksverksamheten bland annat genom att tillgängligheten på barnavdelningen ökar så att
barn lättare hittar det de söker (Barkanowitz 2001, s. 24 f.).

����)UDPWLGHQV�EDUQELEOLRWHN
Jens Thorhauge, direktör vid Biblioteksstyrelsen i Danmark, ger i artikeln 2YHUYHMHOVHU�RYHU
E¡UQHELEOLRWHNHWV��IRUWLG�RJ���IUHPWLG��publicerad i tidskriften ,NRQHr, sin syn på
barnbibliotekets framtid och på en förändrad bibliotekarieroll. Thorhauge menar att
folkbiblioteket från början upprättades för att ge människor tillgång till upplysning och för att
bevara vårt kulturarv. Det klassiska folkbiblioteket präglades av djup respekt för boken och
för bibliotekspersonalen – bokens väktare. Under 1970-talet skapades det moderna
folkbiblioteket. Det är denna periods folkbiblioteksanda vi ofta stöder oss på, enligt
Thorhauge. I små kommuner öppnades institutioner som drevs av utbildad personal och
biblioteken på de större orterna blev ”lånefabriker”�som uppfyllde kraven från
industrisamhället (Thorhauge 2001, s. 20).

Under 2000-talet, menar Thorhauge, är situationen en helt annan. I stället för brist på
information upplever vi en informationsexplosion så till vida att vi har tillgång till Internet,
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mängder av olika tv-kanaler och en stor mängd informationskanaler. Thorhauge talar om
framtidens mediekonvergens (sammanslagning) som kommer att följa oss dygnet runt och
menar att vi för att möta det nya medie- och informationssamhällets krav inte längre kan ha
kvar folkbiblioteken i dess gamla form.
Thorhauge säger:

Og der er klart at der er et helt andet bibliotek vi må operere med i denne
verden. Vi må spraenge de möjsommeligt opförte mure i industrisamfundets
bibliotek i stumper og stykker og fölge netvaerkssamfundets puls. Hvordan gör
vi det? ( Thorhauge 2001, s. 21)

Vad ska vi då tänka på när det gäller framtidens barnbibliotek, undrar Thorhauge?  Vi ska
definitivt inte fråga oss hur vi ska kunna förändra de bibliotek vi redan har. Dessvärre är det
så vi arbetar i praktiken, menar Thorhauge, och nämner även den befintliga personalen och
menar att dessa ofta vill bevara det som redan finns, vilket inte gör förändringsarbetet lättare.
Thorhauge menar också att vi som arbetar i biblioteken måste tänka på vad det är som barn
har användning för och vilka kompetenser de behöver för att få ett bra liv. Han tycker också
att vi ska ställa frågorna om vilken väg vi ska gå för att göra barnen till demokratiskt tänkande
samhällsmedborgare och hur vi hos barnen frigör deras förmåga till skapande. Thorhauge
frågar sig hur vi som arbetar i folkbiblioteket kan använda oss av individens kraft och
kreativitet för att frambringa en interaktion mellan dessa och den nya teknologin (ibid. s. 21).

Thorhauge anser att barn i dag omges av många olika intryck som har avgörande inverkan på
deras liv. Det är, förutom alla tv-kanaler, Internet och andra multimedia, även olika slag av
fritidsaktiviteter som ska hinnas med (ibid. s 21). Samtidigt sker det, enligt Thorhauge, en
normupplösning i samhället, och allt sammantaget kan leda till att barnet bland annat känner
sig identitetslöst. Svaret på frågan om vad barn har behov och användning av är enligt
Thorhauge: ”…rammer der fremmer kreativiteten og modvirker oplösning og identitetsløshet,
det vil sige: en stadigt balancerende opmaerksomhet”�(ibid. s. 22).

Thorhauge menar att de negativa verkningarna av medieexplosionen kan undvikas om vi
vuxna vet vilka värderingar vi vill satsa på i samhället. Han refererar till den danske
professorn och tidigare ordförande för barnrådet: Per Schulz Jörgensen som säger att

…det handler ikke om att udvide servicetilbuddene af passiv
underholdingskultur, men om at opprioritere de kulturtilbud der gör børn til
aktører Det vill sige: vi skal satse på at göre børnene til medbestemmende,
produktive, ansvarlige og reflekterende vaesener. De skal udrustes med en dyb
og grundlaeggende fornemmelse af at vaere vaerdifulde bidragydere til vores
samfund. (Jörgensen, se Thorhauge 2001, s. 22)

Thorhauge redogör för hur man i Danmark genom ett barnkulturpolitiskt program utarbetat tre
överordnade mål för hur man skapar ramar till barn, inom vilka de kan utveckla sin fulla
förmåga. Bland annat ska alla statliga kulturinstitutioner ha barnen i åtanke när de planerar sin
programverksamhet (Thorhauge 2001, s. 22).

Det är inte något nytt att biblioteket både kan fungera som barns samarbetspartner och
medhjälpare, menar Thorhauge, men säger att bibliotekets roll måste förändras genom att man
tar med barnen i arbetet när det gäller att bestämma vilka aktiviteter man ska ha i biblioteket
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för att frångå den passiva förmedlingen och i stället koppla ihop skapande och lärande.
Följden av detta blir en helt ny bibliotekarieroll där bibliotekarien utökar samarbetet med
andra institutioner så som förskolor, skolor och olika slags föreningar där barn finns.
Bibliotekarien blir interagerande i stället för att vara en neutral informationsförmedlare. I
biblioteket ska det också finnas tillgång till virtuella och fysiska hjälpmedel (Thorhauge 2001,
s. 23).

Bibliotekarien blir, enligt Thorhauge, i sin nya roll en ”værdiforoger” genom att hon bland
annat väljer ut källor, exempelvis Internetguider. Bibliotekarien kommer att arbeta närmare
användarna så till vida att hon blir rådgivare, konsulent och en aktiv samarbetspartner till
bland annat förskolor och skolor. Förutom allt detta så menar Thorhauge att biblioteken
exempelvis kan stå till tjänst med läxhjälp via Internet, samarbeta om en Internetguide som
passar de flesta barngruppers behov samt upprätta tjänster på Internet där barn kan ställa
frågor av alla slag. Biblioteket ska också bli ett rum för olika slags kulturella aktiviteter.
Thorhauge säger att detta visserligen sker redan i dag på många ställen, men han menar att
bibliotekarien måste bli mer kreativ. I allt detta finns barnen med som medspelare och aktörer.
För att detta ska kunna genomföras måste det enligt Thorhauge författas tillvägagångssätt och
handlingsplaner. Thorhauge avslutar med orden

Mange er i gang – flere er på vej. Målet ligger imidlertid ikke lige for, i hvert
fald ikke for alle biblioteker, blandt andet fordi de institutionsrammer vi har fået
funderet så solidt ikke ombrydes uden kamp (ibid. s. 24).

Fyra förslag till en kulturpolitisk strategi för barn och unga
)RONHELEOLRWHNHU�RJ�PHGLHU�±�)LUH�EXG�WLO�HQ�NXOWXUSROLWLVN�VWUDWHJL�I|U�E¡UQ�RFK�XQJH är fyra
förslag författade av Kirsten Drotner som bygger på utvalda artiklar ur Barnkonventionen
med tyngdpunkt på artiklarna 13 och 17. Samtidigt är dessa förslag en deklaration för hur
folkbiblioteken i Danmark ska förhålla sig till de nya medier som många anser konkurrerar
med den traditionella boken.

Kirsten Drotner var, när förslagen skrevs, docent vid institutet för film- och mediavetenskap
vid Köpenhamns Universitet. Hon står, som vi uppfattar det, för ett sociologiskt och
barnkulturellt perspektiv jämfört med Koren som står för ett utvecklingsperspektiv. Koren
presenteras nedan samt under kapitel 4.2.1

Drotner menar att vi idag lever i ett semiotiskt samhälle så till vida att vi inte bara hämtar
kunskap genom skriften utan även genom att tolka andra tecken; text, ord, ljud, bild och
blandningar av dessa. Dessa tecken omvandlas till kunskap, upplevelser och handling som ger
mening och relevans för människor: Tecknen omvandlas till kultur. Kulturen förmedlas mer
och mer av elektroniska och digitala medier (radio, TV, CD-rom och Internet) vilka blir mer
och mer globala i sin produktion. För att klara av att bevara vår kultur och utveckla en
demokrati och för att vi ska känna oss delaktiga i de beslut som tas i samhället, måste dagens
människor besitta något som Drotner kallar tolkningskompetens (Drotner 2000, s. 7 f.).

Skolan och biblioteksväsendet är samhällets viktigaste institutioner, skriver Drotner. De
bygger på den traditionella tanken om att kunskap är makt och att kunskap hämtas i
litteraturen och därför hör skrift, kunskap och makt ihop. Genom att barn och unga idag lever
intensivt med en mångfald av tecken omkring sig, är de samtidigt den del av befolkningen
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som har det största behovet av att utveckla de komplexa tolkningskompetenser som behövs
för att barn i framtiden ska fungera i samhället som vuxna (Drotner 2000, 7 f.).

Drotner menar att för att vi ska förstå hur man med fokus på barn och unga kan utveckla
biblioteken måste man beskriva barns och ungas vardag och vad de tycker är viktigt. Hon
anser också att eftersom barn och ungdomar inte har samma behov beroende på barnets ålder
och kön måste biblioteksutveckling i förhållande till dessa vara olika. De yngre barnen kräver
ett bibliotek i närheten med vuxna närvarande. De äldre barnens och ungdomarnas behov
kräver ett bibliotek som ger utrymme för både självständighet och sociala nätverk.
Biblioteksutveckling måste därför utgå från åldern på användarna (ibid. s. 8 f.).

Enligt Drotner har en intressant förändring skett när det gäller pojkars och flickors fritid.
Tidigare var det pojkarna som var ivrigast att utforska det offentliga rummet, vilket de nu har
lämnat för den informella samvaron framför tv- och dataskärmen. Numera söker sig flickor
mer och mer till det offentliga rummet för att utöva olika fritidsaktiviteter utanför hemmet
samtidigt som hemmet fortfarande är mycket viktigt för dem. Dessa skillnader påverkar äldre
barns och ungdomars syn på biblioteken. Biblioteket är inte lika viktigt för pojkar, varken
som ett rum där de kan agera eller som ett ställe med spännande innehåll. För flickor däremot
är biblioteken viktiga ställen att utforska. När det gäller prioriteringar och inköp av media
anser Drotner att avvägningarna kan bli svåra: om biblioteken satsar på dataspel och
multimedia på bekostnad av bokinköp riskerar de att förlora flickorna, och köper de inte in
spel förlorar biblioteket många av de äldre pojkarna. För biblioteket kan Internet vara en
inkörsport till bägge könen enligt Drotner (2000, s. 9 f.). För de barn och unga som kommer
från den lägsta socialgruppen har Internet störst betydelse, och detta menar Drotner tyder på
att biblioteken på Internetsida kan spela en kulturdemokratiserande roll på samma sätt som
läsesällskapen och de första offentliga biblioteken gjorde för snart 100 år sedan (ibid. s. 13).

Media är idag en viktig beståndsdel i barn och ungdomars utveckling av en kulturell identitet.
De barn och ungdomar som inte läser utan endast spelar dataspel får luckor i sin
tolkningskompetens enligt Drotner, och hon ser det därför som viktigt att barn och unga har
tillgång till en lång rad olika mediauttryck av kvalitet. Genom tillgång till professionell
vuxenhjälp kan de träna upp de komplexa tolkningskompetenser som är nödvändiga för att
kunna klara sig i det semiotiska samhället och därmed minimera risken för en uppdelning i ett
kulturellt A och B-lag (ibid. s. 11).

Datorerna har medverkat till att rubba balansen mellan tryckta och digitala medier genom att
barn och ungdomar läser färre böcker än tidigare. Nedgången är störst hos pojkar (Weinreich,
se Drotner 2000, s 12). Drotner menar därför att boken inte har samma attraktionskraft som
tidigare, men hon säger samtidigt att ”Det er den gode, gammeldags novelle og roman, som
får konkurence af andre medier, ikke laesning som sådan.” Enligt henne läser barn och
ungdomar fler tidskrifter än tidigare och hon säger att man kan förmoda att barn och
ungdomar också läser och skriver via datorn (ibid. s. 12).

Enligt Drotner är könsskillnaderna i användningen av Internet inte lika stora och helt olikt
övrig dataanvändning. Internet ger tillgång till nyhetsgrupper och till att chatta, skapa
förbindelser till andra, utväxla tankar synpunkter och sätta ord på drömmar. Drotners
undersökning av barns och ungas bruk av Internet i hemmet tyder på att de prioriterar
kommunikation med andra som har samma åsikter som de själva om vardagens ämnen
(Drotner, se Drotner 2000, s. 13).
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Drotner menar att följande frågor måste ställas om biblioteket ska ha fokus på barn och unga
• Vilka grundläggande värderingar vilar de bibliotek på, som den nya generationen

träder in i?
• Vilka material kan och ska biblioteken innehålla?
• Hur ska användarna ha tillgång till detta material?

Drotners fyra förslag på hur biblioteken kan utveckla sig för barn och unga bygger på artiklar
ur Barnkonventionen och hon förutsätter därför att folkbibliotekens kulturpolitiska
grundvärderingar är:

• Folkbiblioteken är till för hela befolkningen oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller
religion

• Folkbiblioteken medverkar till att upprätthålla och utveckla kulturell kvalitet, både när
det gäller information och upplevelser

• Folkbiblioteken definierar sig som aktiva medspelare i bevarande av en bred förankrad
demokrati

Utifrån dessa grundvärderingar anser Drotner att huvudvikten ligger på att utveckla
biblioteken till ett traditionellt bibliotek utan avgifter som därför kan benämnas medborgarnas
bibliotek. Två viktiga frågor dyker då upp enligt henne: Vilken betydelse kommer detta att ha
när det gäller barn och unga? Kommer biblioteket att få ett annat innehåll när kommersiellt
influerade media som Internet och multimedia påverkar den samhällsmässiga
kommunikationen och kanske ändrar den (Drotner 2000, s. 15).

Det första förslaget bygger Drotner på Barnkonventionens artikel 13 som säger att barnet ska
ha rätt till att fritt kunna yttra sig: denna rätt ska innefatta frihet till att söka, motta och
vidarebefordra all slags information och idéer både muntligt, skriftligt och tryckt, i form av
konst eller vilket annat medium som helst utifrån barnets eget val. Enligt Drotner är
folkbibliotekens första och viktigaste kulturpolitiska mål att säkra barns och ungas
yttrandefrihet vilken innefattar barns och ungas rätt till att använda och själv utveckla en
mångfald av kulturella uttrycksformer. Drotner säger att Barnkonventionen är osedvanligt
framsynt när det gäller dagens komplexa och medieförmedlande kultur, genom att vikt läggs
på att barn och unga ska ha tillgång till information och upplevelser oavsett media och oavsett
landgränser. Dessa krav säger att folkbiblioteket inte bara ska ge tillgång till böcker (fiktion
och faktaböcker) utan också tillgång till video, musik, cd-rom och multimedia (både
informativa uppslagsverk och underhållande spel), samt tillgång till Internet där man kan
söka, finna och uppleva (ibid. s.16).

När det gäller Internet anser Drotner att folkbiblioteken måste bestämma sig vilka
grundvärderingar i förhållande till barn och unga man vill stötta: Prioritera barns och ungas
yttrandemöjligheter, eller beskydda dem mot exempelvis pornografiska bilder, texter som
innehåller våld eller rasistiska hemsidor. Hon menar att man måste skilja mellan aktörer och
brukare. Genom att bekämpa barns medverkan i Internet-pornografi stödjer man deras rätt till
att utveckla sig som barn, men genom att förbjuda barn och unga att på biblioteket använda
känsliga sidor på Internet, beskyddar man inte automatiskt deras utveckling som barn –
däremot begränsar personalen kanske sitt eget obehag. Drotner anser att man måste vara
uppmärksam på att de filter som ska skydda barn från vissa sidor kan vara falska beskyddare
som kan kringgås av datorvana unga. Att placera datorerna som en del i det tillgängliga
rummet är mer effektivt, eftersom de där de kan ses av övriga besökare. Drotner säger att våld
och pornografi används i första hand av vuxna. Barn och unga prioriterar att använda Internet
till att spela eller chatta med likasinnade (ibid. s.16 f.).
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Drotner anser att man bör tillsätta professionella vuxna som kan vara kultursändebud och
kunskapsbaser. Kultursändebuden skall stötta barnen genom att hjälpa dem att yttra sig i
förhållande till den offentliga debatten. Kultursändebudet skall även medverka till att säkra
och utveckla barns och ungas möjligheter att yttra sig i förhållande till de politiska
beslutsfattarna och de lokala kultur- och utbildningsmiljöerna. Kultursändebudet ska vara
brobyggare mellan barn och de professionella vuxna som är de som sätter ramarna för de
yngre barnens vardag. Kultursändebuden ska också uppmuntra vuxna till att tänka tvärtom,
till att samarbeta och utnyttja varandras resurser, vilket tillsammans medverkar till att skapa
större sammanhang och kontinuitet i barns vardag (Drotner 2000, s. 17).

Det andra förslaget handlar om att utveckla barns och ungas tolkningskompetenser.
Det är avgörande att biblioteken säkrar alla barns och ungas offentliga och fria tillgång till
både text, ord, ljud och bild. Barn från de lägre socialgrupperna är den grupp som använder
Internet mest i biblioteken. Undersökningar visar att den gruppen inte har Internet i hemmet i
samma utsträckning som övriga socialgrupper (Livingstone, se Drotner 2000, s. 18). Därför
menar Drotner att bibliotekens utbud måste innehålla ett brett urval, om de också i framtiden
ska vara hela befolkningens bibliotek. Barns dataintresse utgår från: vilka uppgifter datorn
kan lösa (flickor) och vad den innehåller (pojkar), och därför är det viktigt att biblioteken har
ett varierande utbud av material. Utbudet ska innehålla både information och upplevelser.
Genom detta säkrar man enligt Drotner att bägge könen också i framtiden kommer att betrakta
biblioteket som ett fullt utvecklat kulturhus som både är nyttigt och spännande (Drotner 2000,
s. 18).

Drotner vill understryka att tillgången till att använda musik, cd-rom och att surfa på Internet i
sig själv inte ger någon träning i de tolkningskompetenser som har betydelse för att kunna
delta i ett semiotiskt samhälle. Insatser krävs från skolhåll och samarbetet mellan folk- och
skolbiblioteken bör utvidgas. Tolkningskompetenserna utgör de största garantierna mot
angrepp på barn och ungas yttrandefrihet. Ju mer barn och unga känner till de kulturella
uttryck och de omständigheter de skapas under, desto bättre möjligheter har de för att välja de
uttryck som håller och har kvalitet (ibid. s.19).

Det tredje förslaget handlar om att säkerställa kvalitén i kulturutbudet för barn och unga.
Det överflöd av information och upplevelser som sköljer över oss gör det, enligt Drotner, mer
nödvändigt att kunna skilja ut det väsentliga och säkra kulturens kvalitativa innehåll. Hon
säger att biblioteken därför ska ha en annan roll än att vara ett servicecenter för användarna.
De ska vara kulturella inspirationskällor, både konkret och ickekonkret, där barn och unga kan
hitta de smala dataspelen som inte finns att köpa, där de kan låna videor som inte ligger på tio
i topp listan och där de kan bli lockade att läsa en bok de aldrig själv skulle välja.
Bibliotekspersonalen ska i mötet med barn och unga vägleda dem, eftersom personalen har en
nyanserad bild av de material som barn och unga valt. Vidareutbildning av bibliotekarierna
kommer att bli nödvändig för att de ska erhålla kunskap om både de nya barn- och
ungdomskulturerna och de nya medierna. Därför måste framtidens bibliotekarier balansera på
en skör tråd mellan utveckling (kunskap om det nya) och tradition (att inte vara fixerad vid
det nya bara för att det är nytt). Denna balansgång kräver att man ger rum för en professionell
dialog, utvärdering och reflektion (ibid. s.19 ff.).

Det fjärde förslaget handlar om att skapa utrymme för barns och ungas eget kulturskapande.
På Internet är mottagarna ofta desamma som avsändarna och det är relativt enkelt och billigt
att på egen hand producera en egen tidskrift eller sin egen CD-skiva, som kan distribueras via
nätet. I framtiden kommer vi enligt Drotner att få en teknologisk konvergens genom att vi via
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samma skärm kommer att kunna nyttja TV, video, telefoni och datorer. Framtidens vuxna
kulturbrukare, som är nutidens barn och unga, kommer genom denna konvergens både att ha
större möjligheter och större behov av att själva använda en stor rad olika kulturella
uttrycksformer. Därför måste biblioteken, enligt Drotner, medverka till att skapa rum för barn
och unga för att de ska bli aktiva skapare av kultur i lika hög grad som de är mottagare av den.
Härigenom kommer användarna att uppnå större sammanhang i sin kulturella världsbild. De
kommer också att få en styrka att själva påverka denna världsbild och det kommer att öka
deras tolkningskompetenser (Drotner 2000, s. 21 f.).

����%DUQHWV�VSUnNXWYHFNOLQJ�RFK�GHVV�UROO�VRP�LQIRUPDWLRQVV|NDUH
Marian Koren har skrivit en avhandling 7HOO�PH��7KH�ULJKW�RI�WKH�FKLOG�WR�LQIRUPDWLRQ (1996).
Koren är verksam inom Netherlands Public Library Association. Vi anser att Korens teori om
informationens betydelse för barn, sett ur ett uvecklingsperspektiv, är givande för vår
undersökning eftersom vår undersökning till stor del utgår från Barnkonventionen och det där
talas om barns rätt till information och utveckling. Att ge barn tillgång till information för
barnbibliotekarien i ett glesbygdslän kan vara svårt bland annat på grund av att barnen ibland
har långt till biblioteket.

Koren menar att om barnet inte har ett språk så kan hon/han inte heller söka och få
information. Koren skriver dessutom hur man på olika sätt kan tillämpa folkbiblioteket som
ett sätt att ge barnet den information de har rätt till, för att kunna växa upp till en människa
som kan fungera tillfredsställande i dagens samhälle. Marian Koren använder uttrycket
authentic human being vilket skulle kunna överättas till det svenska uttrycket fullvärdig
människa. Hon ger också en förklaring till vad hon menar är en fullvärdig människa:

When growing up is considered as becoming full-grown, the information
seeking is related to becoming an authentic human being. Such a human being
has solved the questions of life and can respond to the facts of life, which are
revealed in birth and death, illness and the inevitable process of change and
decay. To become an authentic human being, a child has to be taught by an
authentic human being. Such an information exchange relies on a reliable
human relationship (Koren 1996, s.73).

Vi vill markera att vi inte håller med henne när det gäller hennes definition av ”fullvärdig
människa” eftersom vi anser att man kan vara en fullvärdig människa utan att ha löst livets
gåtor. I stället menar vi att det viktigaste är att man växer upp till en människa som kan
fungera tillfredsställande i dagens samhälle. Däremot håller vi med Koren när det gäller det
övriga som står i citatet.

I sin avhandling jämför Koren bland annat UNESCO:s folkbiblioteksmanifest med artiklar ur
Barnkonventionen. Detta gör att hon finner det lämpligt att manifestet och folkbiblioteket
borde övervägas som en väg för tillämpningen av barnets rätt till information. Koren använder
folkbiblioteket som exempel för att visa på hur rätten till information kan förverkligas.
Folkbiblioteket är lämpligt för detta, beroende på dess offentliga karaktär, ideologiska
inställning (bland annat fritt från kommersialism och avgifter) samt för det sätt folkbibliotek
tillhandahåller information (ibid. s. 457).
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Koren menar att det långt innan ett barn är fött har pågått kommunikation om henne/honom
genom att föräldrar, anhöriga och bekanta haft funderingar om det väntade barnet. Alla
nyfödda har en sak gemensamt oavsett var i världen de är födda och det är att de inte har
något annat val än att växa upp och leva i den här världen. Hur kan då en nyfödd utvecklas?
Hur samlar hon/han information för att skapa sin egen berättelse om sitt liv? Koren försöker i
sin avhandling ge en allmän idé om hur information relateras till utvecklingen. Detta för att ge
en större förståelse om vilken roll information spelar i ett barns liv, och följaktligen också
barnets rätt till information (Koren 1996, s. 45).

Koren menar att informationens betydelse för barnets utveckling, skulle karakterisera barnet
som en informationssökare. Avsikten med barnets sökande kan då beskrivas som ett sökande
efter att ta reda på hur man blir en ”fullvärdig människa” (vårt citat) (ibid. s. 47 f.).

Koren menar att i varje stadium av ett barns utveckling visar hon/han på ett behov av
information, vilket kan sägas vara den pådrivande kraften för barnets existens. Barnet öppnar
sina sinnen för sin omgivning med något som kan sägas vara en medfödd kod, för att förse sig
själv med mer information. Information ger, enligt Koren, energi och näring. Näringen måste
dock vara väl tillredd och erbjudas på rätt ställe och på rätt tid för att bli effektiv. Gradvis blir
barnets förmåga att samla, välja ut och bearbeta information bättre. Hon/han utvidgar
informationen genom kommunikation med andra människor. Informationen är systematisk
och används för att skapa begrepp och nya idéer om omgivningen, världen utanför. Koren
menar att man generellt sett kan säga att ett barn som växer upp är en informationssökare. Hur
stora framgångar barnet gör som informationssökare beror på barnets omgivning (ibid. s. 63
f.). Barn jämför olika källor av information för att kunna imitera och använda dem när de
leker säger Koren. Informationen hjälper dem också att skapa begrepp om vad en flicka/pojke
ska göra, hur man ska uppföra sig, känna eller tycka. Dessa källor av information kan, enligt
Koren, till exempel vara sådant de får från tv och andra medier, från andra familjemedlemmar
eller vuxna, jämnåriga, och från skolan. Alla dessa så kallade representanter för kulturellt
inflytande erbjuder information om samhälleligt, socialt liv menar Koren. Denna
sammanblandning av olika traditioner och värden inkluderar också en mer eller mindre
individuell tolkning av dem. Ett sådant informationsutbyte är enligt Koren grunden för ett
barns kulturella deltagande. Sammantaget spelar information en viktig roll i att hjälpa barnet
att delta i samhället. Detta deltagande inkluderar att barnet har möjlighet att uppfylla sina
grundläggande behov, att delta i social samvaro (och särskilt då sättet att vara som man väntar
sig av en människa, moraliskt och uppförandemässigt). Koren menar att information på en
kognitiv nivå spelar en roll genom att hjälpa barnet att ha ett inflytande på sitt liv. Information
hjälper henne/honom att göra val när det gäller den roll hon/han tänker ta i samhället samt i
hennes/hans sociala möten. Information gör henne/honom mindre beroende av andra (ibid. s.
69).

Koren skriver att barn som inte är utsatta för mänskligt tal inte förvärvar något språk. Barn
som lever i en språkligt torftig miljö får ett fattigt språk. Betydelsen av att ha ett språk, menar
Koren, har många aspekter som är betydelsefulla för ett barns utveckling. Bland annat gör
språket det möjligt att utbyta information och idéer. Det tillåter användaren att förstå den
kultur och det samhälle hon/han lever i, och hjälper till att etablera och underhålla sociala
kontakter. Språket, säger Koren, medger också möjlighet att ordna händelser i språkliga
kategorier och bistår vid resonemang (ibid. s. 99).

Jollrandet startar enligt Koren (och många språkforskare) vid 5-6 månaders ålder, barnet
kombinerar vokal- och konsonantljud som i lyssnarens öron inte betyder någonting. De första
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meningsfulla ljuden dyker upp när barnet är omkring ett år gammalt. Barn förstår fler ord än
de själva kan producera. Under deras andra levnadsår lär de sig många fler ord, särskilt om
föräldrarna är villiga att leka ordlekar och talar om för barnet vad saker och ting kallas.
Mellan åldrarna ett och ett halvt till fyra år menar Koren att barnets tal avancerar från
tvåordssatser till hela meningar, sammanfogade med orden och samt eller. Barnet kan också
formulera frågor vilket är en förmåga som verkligen förbättrar barnets möjligheter att fråga
efter mer information, för klargörandet av något, eller helt enkelt för att få hjälp. Barn
förvärvar språkets användningsområden (hur man ställer frågor i olika sammanhang,
konversationsprinciper mm) genom att observera och imitera. Detta är dock inte hela
förklaringen till deras skicklighet i att använda språket, menar Koren, olika forskare har olika
förklaringar. Vad som är helt klart är att mängden och karaktären hos det muntliga växelspelet
mellan vuxen och barn, mängden ljud, föräldrars inställning till tal, nyfikenhet hos barnet med
mera, är faktorer som bidrar till en god språkutveckling hos barn (Koren 1996, s. 99 f.).
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4 Barnkonventionen

Thomas Hammarberg har för Utrikesdepartementets skriftserie UD info skrivit om
Barnkonventionen som vi presenterar under kapitel 1 Inledning. Vi har i presentationen av
våra tolkningar av Barnkonventionen utgått från denna skrift av Hammarberg samt från de
texter av Drotner, Koren, Nilsson, Paulsson, Rasmusson och Westerberg som vi presenterar
under kapitel 3 och 4. I bilaga 4 finns originaltexten till de artiklar vi tolkat.

0lQVNOLJD�UlWWLJKHWHU�I|U�EDUQ är utgiven av BO. Boken är en introduktion till de mänskliga
rättigheterna. Den går igenom Barnkonventionens innehåll och den ställning konventionen har
i världen. De viktigaste artiklarna gås igenom och tolkas. Boken berättar också om hur långt
Sverige har kommit i arbetet med att införliva Barnkonventionen, och informerar också om
BO:s verksamhet i Sverige (Mänskliga rättigheter för barn 2000).

����%DUQNRQYHQWLRQHQV�JUXQGOlJJDQGH�SULQFLSHU
Fyra av artiklarna i Barnkonventionen 2, 3, 6 och 12 innehåller vissa grundläggande allmänna
principer. Dessa principer ingår även i andra artiklar.

De fyra grundläggande principerna i sammandrag:

Att varje barn, utan undantag, har rätt att få ta del av sina rättigheter; att barnets
bästa skall beaktas vid alla beslut som berör barn; att inte bara deras överlevnad
utan också utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga;
samt att deras åsikter skall fåkomma fram och visas respekt. Dessa principer
relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till barn,
man skulle här kunna tala om konventionens barnsyn (Hammarberg 2000, s.14).

Artikel 2�innehåller principen Icke-diskriminering att alla barn har fullt och lika
människovärde. Denna grundtanke negligeras i många länder bland annat genom att flickor
inte får någon utbildning, barn från olika minoritetsgrupper diskrimineras på många håll,
liksom barn med funktionshinder (ibid. s.12).

Artikel 3�innehåller principen barnets bästa som inte bör väga tyngre än alla andra intressen.
Men barnet ska som det sägs i artikeln ”komma i främsta rummet”. Barns intressen kolliderar
ofta med andras, till exempel vuxnas, intressen (ibid. s.12).

Artikel 6 innehåller principen rätt till liv och överlevnad. Denna artikel kräver inte bara skydd
för barn mot att bli dödade utan också dess rätt till utveckling – det vill säga rätten till
utbildning och hälsovård (ibid. s.13).

Artikel 12 innehåller principen åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd.  Barns åsikter är viktiga
och dess åsikter, deras rätt till deltagande och inflytande ska respekteras (ibid. s. 13).
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����([HPSHO�Sn�LPSOHPHQWHULQJ�DY�%DUQNRQYHQWLRQHQ�L�IRONELEOLRWHN
Under detta avsnitt presenterar vi några texter som tar upp och visar på hur Barnkonventionen
kan implementeras, i första hand i folkbibliotek. Barnbibliotekarierna i Norrbotten har bland
annat utgått från Barnkonventionen när de arbetat med upprättandet av lokala mål och
handlingsplaner.

4.2.1 Barnkonventionen och dess tillämpning på barnbibliotek
Koren ger i sin artikel 7KH�ULJKW�RI�WKH�FKLOG�WR�LQIRUPDWLRQ�DQG�LWV�SUDFWLFDO�LPSDFW�RQ
FKLOGUHQ¶V�OLEUDULHV�praktiska rekommendationer för hur biblioteken kan implementera
mänskliga rättigheter för barn. Hon ger också förslag på vilka åtgärder biblioteken kan vidta
för att verkställa dessa, och vad biblioteken kan göra själva och vad som måste göras i
samarbete med andra, nationellt och internationellt.

Koren anser att bibliotek och bibliotekarier har en stor roll i att främja barns rättigheter till
information och därför är det också intressant ur denna aspekt att visa på hur man kan
implementera Barnkonventionen på folkbibliotek. Barns rätt till information finns explicit
uttryckt i Barnkonventionens artiklar 13 och 17. Artikel 13 tar även upp barnets rätt att fritt
uttrycka sig och artikel 17 barnets rätt till tillgång till information. Artikel 17 refererar också
till massmedias roll att förse barn med information från flera olika källor. Koren säger att en
närmare titt på artiklarna ur Barnkonventionen som berör rätten till information är intressant
för bibliotekarierna därför att artiklarna lämnar utrymme för tolkningar, vilket också var den
intention som de som nedtecknade Barnkonventionen hade (Koren 1998, s. 1ff.).

Enligt Koren finns det allmänna rättigheter för barn som bör uppfyllas av personal i ett
bibliotek:

• 5HVSHNW - att alla barn måste ha lika rätt till information även om det kräver extra
resurser. Det gäller barn som är flyktingar, barn med särskilda behov, tillhör
minioritetsgrupper, bor avlägset eller har arbetslösa föräldrar. Med respekt menar
också Koren att ta hänsyn till barnets kapacitet, men att bibliotekspersonalen inte får
undervärdera eller nedvärdera barns kompetens utan utmana dem till att i stället höja
sin kompetens (artikel 2).

• %DUQHWV�ElVWD�± adekvat budget, öppettider anpassade efter barnen, placering av
barnavdelning på bästa stället för barn i biblioteket och barnbibliotekarie ska finnas på
barnavdelningen (artikel 3).

• 0D[LPDOD�UHVXUVHU�± när budgeten minskar ska barnens service bli minst berörd, eller
inte alls. Här säger Koren att rika länder inte kan hävda att de har använt maximala
resurser för att ge barn tillgång till information och kulturellt deltagande (artikel 4).

• 'HOWDJDQGH�±�respekt ska visas för barns åsikter – göra det möjligt för barn att delta
vid skapande av service, program och aktiviteter. Biblioteken måste därför se på
verksamheten ur ett barnperspektiv och kommunicera och samarbeta med barnen
(artikel 12) (ibid. s. 6 f.)

Specifika rättigheter för barn som man kan hitta i artiklarna 13, 17, 31 och 42 som bör
uppfyllas av personal i ett bibliotek är, enligt Koren:
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• 7LOOJnQJ�WLOO�LQIRUPDWLRQ och material från varierande nationella och internationella
källor. Det som handlar om barnets sociala, andliga och moraliska välbefinnande samt
fysisk- och psykisk hälsa bör prioriteras.

• 6SULGQLQJ�DY�LQIRUPDWLRQ och material av social och kulturell nytta. Här har
bibliotekarien en viktig roll enligt Koren eftersom de har en överblick över utbudet.

• 3URGXNWLRQ�RFK�VSULGQLQJ�DY�EDUQE|FNHU�±�resurser ska skapas för att köpa
barnböcker på främmande språk och minoritetsspråk. Dessa ska vara
anpassade/bearbetade för barn med särskilda behov. En god spridning av böcker
kräver också ett väletablerat och utbrett nätverk av biblioteksverksamhet för att barn
ska kunna använda bibliotekets utbud så självständigt som möjligt (Koren 1998, s. 7
f.).

• 6W|GMD�RFK�V|UMD�I|U�NXOWXUHOOW�GHOWDJDQGH�±�biblioteken måste skapa möjligheter för
alla barn att fritt delta i kulturella fritidsaktiviteter av olika slag.  För att kunna
fullfölja dessa skyldigheter anser Koren att bibliotekarierna måste kontakta andra
kulturella institutioner och samarbeta med dem, samt att man inte ska erbjuda
generella program för barn som grupp utan man måste ta hänsyn till individerna och
deras ålder (ibid. s. 8 f.).

• 6|UMD�I|U�LQIRUPDWLRQ�VRP�VN\GGDU�EDUQ�IUnQ�DWW�OLGD�VNDGD�±�att upprätta ett
barninformationscenter där all praktisk information om hälsa, teknik, media,
relationer, miljö och resor är samlad, och som är anpassad för barn. Information om
rådgivning, lagar, ombudsmän, hjälptelefoner eller kontaktpersoner bör också vara
tillgänglig. Därför är det viktigt enligt Koren att biblioteken samarbetar i ett nätverk
med sociala institutioner (ibid. s. 8 f.).

• 6W|GMD�LPSOHPHQWHULQJ�RFK�YHUNVWlOODQGHW�DY�EDUQHWV�UlWWLJKHWHU - genom att förse
barnet med information av olika slag, och genom att erbjuda program för läsning och
kulturellt deltagande kan bibliotekarien medvetandegöra barnet om dess rättigheter att
bland annat tänka fritt. På detta sätt kan bibliotekarien hjälpa barnet att orientera sig i
samhället för att hon/han ska kunna se vilka möjligheter som finns (ibid. s. 8 f.).

• ,QIRUPDWLRQ�RP�%DUQNRQYHQWLRQHQ�RFK�GHVV�SULQFLSHU�- skyldighet att göra
Barnkonventionen och dess principer vida känd för barn och vuxna. Här finns enligt
Koren en klar uppgift för bibliotekarierna. Att dela ut broschyrer med information om
Barnkonventionen är inte tillräckligt, barn och vuxna måste förstå innehållet för att
kunna överblicka sin egen miljö. Detta för att lära sig att bli uppmärksamma på
kränkningar av Barnkonventionen, liksom på små och stora orättvisor i vardagslivet.
Barnens rättigheter har inte bara att göra med rättigheter för barn i extrema och fattiga
miljöer långt bort, utan gäller för alla barn, här och nu och i närheten (ibid. s. 8 f.).

För att ovanstående rättigheter för barn ska kunna implementeras i folkbiblioteket menar
Koren att följande steg kan tas: alla bibliotek måste enligt Koren ha en klar uppfattning av de
rättigheter som finns i Barnkonventionen och då speciellt synen på barns rätt till information.
Arbetsgrupper bör skärskåda Barnkonventionen och kontakt kan tas med organisationer som
är specialister på att tolka denna. Biblioteken kan ställa upp en checklista på rättigheter för att
göra det möjligt att spåra luckor och utelämnande i bibliotekets policy och tillämpning. Det är
viktigt enligt Koren att så många bibliotekarier som möjligt är involverade i förståelse,
tolkning och implementering av Barnkonventionens artiklar. Samarbete med organisationer
som arbetar med barns rättigheter kanske kan leda till att slutsatser dras att folkbiblioteken är
en oväntad men betydelsefull partner i arbetet med barn, och för främjandet av barns rätt
(ibid. s. 9).
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Biblioteken bör enligt Koren ställa upp mål och handlingsplan för implementering av
Barnkonventionen. Denna ska inkludera bibliotekets policy och det man planerat att
prioritera. Plan för aktiviteter, övning och utvärdering bör finnas. Hur biblioteken ska lyckas
med implementeringen beror enligt Koren på vilket stöd biblioteken kan få från regionala och
nationella biblioteksorganisationer. Dessa ska utveckla verktyg, arbetsmetoder och möjlighet
till forskning (Koren, 1998, s. 10).

För att undersöka vilka förutsättningar det finns för barn att använda biblioteket bör man
enligt Koren titta på hur många barn som fortfarande är utestängda från biblioteket och av
vilken anledning. Man bör undersöka vad som saknas i bibliotekets samlingar och se vilka
möjligheter som ges för barn att delta vid planering av programverksamhet. Vidare bör man
undersöka vilken inställning barn har till biblioteket - möter biblioteket deras behov,
funderingar och intressen? Är de välkomna av all bibliotekspersonal? (ibid. s.10 f.)

Barnkonventionen och dess praktiska inverkan på bibliotekariernas yrkesroll och utförande av
biblioteksservice bör enligt Koren kännas till av både nyutbildade bibliotekarier och de som
arbetat länge i yrket. Därför, anser Koren, bör Barnkonventionen läras ut vid
bibliotekshögskolor. Fortbildning bör också ske med inriktning på nya synsätt och förnyelse i
biblioteksarbetet (ibid. s.10 f.).

Koren menar att biblioteken bör starta samarbete genom att bilda nätverk med organisationer,
barnombudsmannaarbete, fritid, sport och kultur. Målet för dessa informationsnätverk ska
enligt Koren vara att stödja barnet i att hitta rätt information, och stärka folkbibliotekets
sociala uppgifter. Biblioteken bör också vara inblandade i en lokal ungdomspolicy. Om det
behövs ska biblioteket vara talman för barnet när det gäller tillgång till information och
deltagande i samhället. Bibliotekarierna måste anpassa sig och engagera sig starkt i sådana
aktiviteter, vilka ofta måste utföras utanför bibliotekets trygga väggar (ibid. s. 10 f.).

Den�20 november�är den internationella dagen för Barnkonventionen och Koren föreslår att
biblioteken denna dag ska fokusera på service till barn och deras rättigheter och att firandet av
den 20 november bör bli tradition (ibid. s.10 f.).

4.2.2 ”Med barnkonventionen som karta och kompass…”
0HG�EDUQNRQYHQWLRQHQ�VRP�NDUWD�RFK�NRPSDVV�L�NRPPXQHU�RFK�ODQGVWLQJ�är en vägledning av
BO för att visa hur man vid de verksamheter som berör barn och ungdomar i kommun och
landsting kan tillämpa Barnkonventionen.(Rasmusson 2001, s.7).  Den tar inte specifikt upp
hur Barnkonventionen kan implementeras i folkbibliotek utan ger allmänna råd om hur man i
kommuner och landsting kan agera så att verksamheten blir till barnets bästa. Sveriges
Riksdag beslutade 1999 om ”En nationell strategi” för att förverkliga Barnkonventionen i
Sverige. Den svenska regeringen gav därefter BO i uppdrag att driva på genomförandet av
Barnkonventionen på alla nivåer i samhället och därigenom informera, utbilda och ge stöd till
kommuner och landsting (ibid. s. 11 f.).

Rasmusson säger att välgrundade beslut får man genom att ta med barn och ungdomar i
förändringsarbetet. Barn och ungdomar utvecklas som människor när de deltar i demokratiska
former där de lär sig inhämta fakta och lyssna på andras argument. Ungdomar har också andra
frågor och behov och intressen än de mindre barnen och kan därför inte representera yngre
barn i alla frågor. Därför är det viktigt enligt Rasmusson att göra tydligt de små barnens rätt
till inflytande enligt Barnkonventionens artikel 12 (ibid. s. 123 f.).
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Barnets bästa är enligt Rasmusson ett mångfaldigt uttryck som ger utrymme för olika
tolkningsmöjligheter. Hon säger dock att om man använder en flexibel tolkning så ger det ett
större utrymme för det enskilda barnet och för barnets egen åsikt. Det bästa för ett barn eller
en grupp barn i en situation behöver inte vara det för ett annat barn eller en annan grupp barn i
samma situation (Rasmusson 2001, s. 87).

4.2.3 Barn med funktionshinder
'HW�VHU�Vn�ILQW�XW�Sn�SDSSHUHW�±�RP�EDUQ�PHG�IXQNWLRQVKLQGHU�RFK�%DUQNRQYHQWLRQHQ
(Paulsson 2000) är en litteraturstudie som Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och
Ungdomar (RBU) gjort i samarbete med Röda Korset. Litteraturstudien har sammanställts i en
rapport av fil.dr. och psykolog Karin Paulsson. I denna rapport belyses Barnkonventionens
genomförande sedd ur de funktionshindrade barnens perspektiv och man fokuserar på de
artiklar (6, 12, 31 samt 28 och 29) ur Barnkonventionen som är relevanta för den sociala
emotionella, intellektuella och motoriska utvecklingen hos barn med funktionshinder. I denna
rapport tar man också upp artikel 23, som specifikt gäller barn med funktionshinder. Denna
artikel sammanfattar vad som sägs i artiklarna ovan. Eftersom artikel 23 är den artikel som
specifikt rör barn med funktionshinder, kommer vi i analysen att redogöra för hur barn med
funktionshinder tas emot i de folkbibliotek vi undersökt.

Paulsson menar att det för barn med funktionshinder inte är självklart med de rättigheter som
alla barn ska ha rätt till, trots att Barnkonventionen betonar att alla barn har samma rättigheter.
I samhället finns olika typer av hinder som inverkar negativt på funktionshindrade barns
möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Enligt Paulsson visar
dessa hinder på ”att det är långt kvar innan Barnkonventionens artiklar om rätten till
utveckling och rätten till lek och fritid kan sägas vara genomförda.”. De fysiska hindren blir
utvecklingshinder; om barnet ska få höra till måste barnet kunna förflytta sig till, och för att
kunna delta på lika villkor måste barnet kunna ta sig fram utomhus likaväl som att kunna ta
sig in i olika byggnader. Om barnet har ett funktionshinder är detta inte är självklart menar
Paulsson (2000, s. 64).

4.2.4 Två svenska exempel
Här har vi valt att ta upp två svenska exempel på hur man implementerat Barnkonventionen i
folkbibliotek. Ett exempel från västkusten, Halland, ett från östkusten, Luleå kommun.

I Luleå kommun utgår man sedan 1999 från Barnkonventionen vid all
barnbiblioteksverksamhet. Man anser att framför allt artiklarna 12, 13, 14, 17, 28, 29, 30, 31
och 42 är relevanta för verksamheten. 50% av mediaanslaget i Luleå kommun går till medier
för barn och ungdomar. Bibliotekens utlåning består till 54% av utlån till barn och ungdom
(2001). Detta motsvaras dock inte vad gäller personal och lokaler för
barnbiblioteksverksamheten. Barnen i kommunen har olika förutsättningar när det gäller
närheten till bibliotek och andra möjligheter att komma i kontakt med litteratur och andra
medier. För att sprida litteraturen har man i kommunen samarbete med bland annat BVC där
barnbibliotekarien delat ut ett grundbokbestånd med böcker till barn och deras föräldrar.
Skolorna får tillgång till böcker bland annat genom att de fått högläsningsböcker till
klassrummen samt information till lärarna om vikten av högläsning. Samarbetet med BVC
och andra kommunala förvaltningar utgår från arbetet med barn- och ungdomslitteratur, barns
språkutveckling och barns läsning. Barnavdelningarna vid kommunens bibliotek ska vara
informationscentraler för barn och ungdomar, under både fritid och skoltid.
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Barnavdelningarna försöker tillhandahålla olika sorters medier som till exempel
musikkassetter, CD-rom, CD-skivor, videofilmer, talböcker, medier på teckenspråk och
blindskrift. De har också medier på de främmande språk som är aktuella för barn och
ungdomar i kommunen. Utställnings- och programverksamhet förekommer för barn och
ungdomar, bland annat så presenteras Årets bästa barnböcker vid en stor utställning vid de
största biblioteken. Barnperspektivet är en viktig del i de flesta bokutställningar. I Luleå
kommun lyfter man i biblioteksverksamheten också fram barnperspektivet i användningen av
informationstekniken. Man utvecklar metoder i och för ett brett samarbete, framför allt i
projektet Barnens Polarbibliotek (Westerberg 2002).

I Hallands län har man genom bibliotekskonsulenten där, Uno Nilsson vid Länsbiblioteket,
gjort ett förslag till plattform för folkbiblioteken. Denna plattform är samtidigt ett förslag till
mål- och handlingsplan för hur Barnkonventionen ska genomsyra verksamheten. I plattformen
)RONELEOLRWHNHQ�Sn�EDUQNRQYHQWLRQHQV�JUXQG understryks att denna ska gälla alla typer av
folkbibliotek och alla typer av personal. Denna plattform bygger på Barnkonventionens
artiklar 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 17, 23, 31 och 42 eftersom man anser att dessa har starkast
koppling till folkbiblioteksverksamheten (Nilsson 2002).

����9nU�HJHQ�WRONQLQJ�DY�XWYDOGD�DUWLNODU�XU�%DUQNRQYHQWLRQHQ�VHWW�XU�HWW
IRONELEOLRWHNVSHUVSHNWLY
Barnkonventionen består av 54 artiklar. Ingen av dessa artiklar säger uttryckligen något om
biblioteksverksamhet, men Barnkonventionens artiklar är skrivna på ett sådant sätt att de ger
utrymme för tolkningar. Vi har tagit del av det andra skrivit om hur Barnkonventionen kan
implementeras, främst i folkbibliotek. Vi har valt att tolka de fyra grundläggande principerna,
artiklarna 2, 3, 6, 12 eftersom de är utgångspunkten för Barnkonventionen. De övriga artiklar
vi valt att tolka är 13, 14, 17, 23, 28/29, 30, 31 och 42 därför att vi anser att de är lämpligast
att implementera på folkbibliotek och kan genomföras i praktiken.  I UNESCO:s
folkbiblioteksmanifest (Svenska Unescorådet 1995) samt i Bibliotekslagens olika paragrafer
(Bibliotekslag 1996) kan man hitta spår av ovanstående artiklar, vilket också motiverar varför
vi valt dem. De artiklar som vi har valt inte tolka är inte relevanta utifrån ett
folkbiblioteksperspektiv, exempelvis artikel 7 som säger att barn ska registreras omedelbart
efter födelsen och artikel 11 som säger att konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att
bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

Genomgående har vi använt ordet barn i våra tolkningar, med detta menar vi barn och unga
upp till 18 år.

$UWLNHO�����,FNH�GLVNULPLQHULQJ
Detta anser vi vara en viktig artikel eftersom den talar om att samhället ska motverka
diskriminering på ett aktivt sätt. Här har folkbiblioteket en viktig roll att spela som redan
väletablerad institution till vilken många samhällsmedborgare vänder sig, inte minst barn. Via
BVC, förskolan och skolan kommer många barn och föräldrar i kontakt med biblioteket. Vi
tolkar artikel 2 som att barn som besöker biblioteket ska behandlas med respekt av
personalen, det vill säga, de ska bemötas på samma sätt som vuxna. Att barn har en fristad i
biblioteket. Inga barn får diskrimineras i det som rör biblioteksverksamhet, oavsett om de bor
i storstad eller glesbygd, talar ett annat språk eller är funktionshindrade�
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$UWLNHO�����%DUQHWV�ElVWD
Artikel tre är en så kallad portalbestämmelse och är viktig så till vida att principen om barnets
bästa ska visa vägen när man tolkar övriga artiklar. Eftersom artikeln handlar om att barn har
samma människovärde som vuxna, men att de behöver hjälp för att de är barn, så anser vi att
det är viktigt att folkbiblioteket hjälper till att bevaka barnets bästa utifrån sin roll i samhället
som icke-kommersiell och avgiftsfri institution. Vi tolkar artikel 3 som att bibliotekets
mediaanslag bör vara minst lika stort för barn som för vuxna och att personal som ska köpa
media bör vara öppen för annat än traditionell litteratur för att barnavdelningarna ska kunna
erbjuda ett varierat medieutbud till barn. Att budgetnedskärningar inte ska drabba bibliotekets
barnavdelning i första hand. Att bibliotekets barnverksamhet bör jämställas med
vuxenverksamhet, till exempel genom att det ska finnas utbildad personal vid
barnavdelningen som tar väl hand om barnen, samt att barnavdelningens placering är den
bästa för verksamheten.

$UWLNHO�����5lWW�WLOO�OLY�RFK�|YHUOHYQDG
Andra delen av artikel 6 anser vi vara av intresse för folkbibliotek eftersom den talar om
utveckling. Artikeln säger att staten ska skapa en miljö för barn som ger gynnsammast
möjliga chans till utveckling. Del 2 i artikeln är av målsättningskaraktär vilket innebär att man
utgår från landets resurser när man ska tillgodose den. Eftersom Sverige är ett land med goda
resurser anser vi att denna del av artikeln ska kunna tillgodoses. ”Artikeln avser fysisk,
psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling som ska tillgodoses på ett sådant
sätt att barnet förbereds på ett självständigt liv i samhället” (Mänskliga rättigheter för barn
2000, s 28). Vi tolkar artikel 6 som att barnbiblioteksverksamheten ska gynna barns
utveckling genom att folkbiblioteket och dess personal aktivt skall tillhandahålla medier, som
hjälper barn att utvecklas, framförallt sådana som berör utveckling när det gäller språk och
förmåga att uttrycka sig. Föräldrar och pedagoger bör ges information om språkets betydelse
för barns utveckling genom olika läsfrämjande aktiviteter för barn.

$UWLNHO������cVLNWVIULKHW�RFK�UlWWHQ�WLOO�DWW�EOL�K|UG
Kallas även demokratiartikeln och är viktig genom att man med denna artikel markerar att
barn själva ska ha rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem. Barn har rätt till
inflytande och medbestämmande i samhället. Vi tolkar artikel 12 som att personalen i
folkbiblioteket bör stödja barn genom att respektera deras åsikter om bland annat
barnbiblioteksverksamheten så till vida att de ska ha möjlighet att komma med inköpsförslag
till media, ges möjlighet att uttrycka önskemål om bibliotekets verksamheter samt ges
möjlighet att bidra med egna kulturyttringar, exempelvis genom att det i biblioteket ska finnas
utrymme för barns egna produkter.

$UWLNHO������<WWUDQGH��RFK�LQIRUPDWLRQVIULKHW
Artikel 13 säger att barn ska ha rätt att yttra sig fritt oberoende av territoriella gränser. De ska
kunna söka, motta och sprida information och tankar på ett sätt de själva väljer, förutsatt att de
respekterar andra människor. Vi tolkar artikel 13 som att folkbiblioteket har en mycket viktig
roll att fylla som ett informationscentrum med utbildad personal som kan bistå med olika
medier som hjälper barn att söka och tolka information. Folkbiblioteket ska även skydda barn
mot sådan information som är skadlig för dem.

$UWLNHO����±�7DQNH��VDPYHWV��RFK�UHOLJLRQVIULKHW
Artikel 14 säger att barns rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.
Vi tolkar artikel 14 som att folkbiblioteket kan hjälpa barn att utveckla förståelse för sig själva
och andra människor i olika samhällen, genom att tillhandahålla litteratur om olika religioner,
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olika samhällsklasser och minoriteter, böcker om oliktänkande samt litteratur som beskriver
hur barn har det i det egna landet och i andra länder.

$UWLNHO������0DVVPHGLHUV�UROO
Artikel 17 säger att konventionsstaterna skall se till att barn har tillgång till material från
källor av olika slag, särskilt sådana källor som främjar barnets välfärd och psykiska hälsa.
Konventionsstaterna ska också uppmuntra produktion och spridning av barnböcker. Här anser
vi att folkbiblioteket har en viktig uppgift i att tillhandahålla och sprida olika medier för barn
för att främja intresset för läsning och litteratur. Vi tolkar artikel 17 som att folkbiblioteket har
en viktig uppgift i att ge barn tillgång till litteratur och andra medier från den egna och andras
kulturer. Folkbiblioteket ska också bidra till spridning av barnböcker.

$UWLNHO������%DUQ�PHG�VlUVNLOGD�EHKRY
Artikel 23 säger att barn med psykiskt- eller fysiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt liv
under bra förhållanden, som gör det möjligt för barnet att aktivt delta i samhället och ger det
möjlighet till rekreation. Vi tolkar artikel 23 som att folkbiblioteket ska möjliggöra att barn
med fysiskt- eller psykiskt handikapp ska kunna delta i de aktiviteter som erbjuds för att de
ska känna sig delaktiga i samhället. Det ska vara problemfritt att vistas i bibliotekets lokaler.
Exempelvis ska rullstolsburna ha tillgång till hiss och ramper. Det ska finnas golvytor och
utrymme mellan hyllorna för rullstolar. Hyllor med lättlästa böcker och annan media för
funktionshindrade ska vara lättillgängliga.

$UWLNHO������8WELOGQLQJ�±�UlWW�WLOO����$UWLNHO����8WELOGQLQJ���V\IWH
Artikel 28 säger att alla barn har rätt till utbildning och att vidareutbildning ska uppmuntras.
Artikel 29 säger att barns utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter. Vi
tolkar dessa artiklar som att folkbiblioteket med hjälp av professionell personal som vet hur
man söker och tolkar information, tillsammans med bibliotekets bestånd, kan bidra till barns
livslånga lärande.

$UWLNHO������0LQRULWHWV��RFK�XUEHIRONQLQJVEDUQ
Artikel 30 säger att barn som exempelvis tillhör en urbefolkning eller språklig minoritet inte
ska förvägras rätten att ha sitt eget kulturliv, utöva sin religion eller använda sitt eget språk.
Vi tolkar artikel 30 som att folkbiblioteket ska tillhandahålla litteratur och andra medier till
barn som talar något minoritetsspråk, är flyktingar eller tillhör ursprungsbefolkning för att de
ska kunna känna sig delaktiga i samhället. Barn ska också kunna göra sig förstådda i
biblioteket där så är möjligt.

$UWLNHO������9LOD�RFK�IULWLG
Artikel 31 säger att barn ska ha rätt till vila och fritid, lek och rekreation samt rätt att fritt delta
i det kulturella och konstnärliga livet. Vi anser att folkbiblioteket som är fritt från
kommersialism samt avgiftsfritt, är en lämplig plats för vila och rekreation och
kulturutövande. Vi tolkar artikel 31 som att folkbiblioteket ska ha öppettider som är
anpassade till barns fritid, att bibliotekets personal ger information till barn om bibliotekets
egna och andras kulturella aktiviteter. Att personalen upprättar nätverk för att ge barn
möjlighet att delta i andra aktiviteter som uppmuntrar till lek, vila och fritid

$UWLNHO������,QIRUPDWLRQVVN\OGLJKHW�RP�NRQYHQWLRQHQ
Artikel 42 säger att konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra
konventionens bestämmelser och principer allmänt kända. Eftersom folkbiblioteket besöks av
ett stort antal människor anser vi att de här kan ta del av information om Barnkonventionen.
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Vi tolkar artikel 42 som att folkbiblioteket ska sprida information om Barnkonventionen till
barn och vuxna genom att denna information som ska vara anpassad till barnets nivå ska
finnas väl synlig och lättillgänglig i biblioteket. Informationen ska inte bara bestå av
broschyrer utan även av litteratur och andra medier som berättar om barns livssituation.

����'LVNXVVLRQ
Vi har valt att tolka Barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, 12, 13, 14, 17, 23, 28, 29, 30, 31 och
42. Vi gör här en jämförelse med Drotner, Koren, Uno Nilsson, Rasmusson, Paulsson,
Thorhauge och Westerberg.

Om vår tolkning av utvalda artiklar ur Barnkonventionen används som analysinstrument för
folkbiblioteksverksamheten, och särskilt då med betoning på barnbiblioteksverksamheten, så
anser vi att allt som barnbiblioteksverksamheten ska genomsyras av tillgodoses: visa barn
respekt, tänka på vad som är barnets bästa, tillhandahålla medier som hjälper barn att
utvecklas, ge barn möjlighet att framföra sina åsikter och bli tagna på allvar, ge barn möjlighet
att ta emot information som inte är skadlig för dem. Barnbiblioteksverksamheten ska även
tillhandahålla olika medier och sprida litteratur. Det ska även finnas medier som är anpassade
för barn med funktionshinder och för barn som talar ett annat språk. Barn med
funktionshinder ska även kunna vistas i bibliotekets lokaler utan problem. Biblioteket ska
inspirera barn till olika kulturella aktiviteter. De artiklar vi tolkat innehåller alla delar som är
viktiga att bevaka i verksamheten för att den ska se till barnets bästa. Det gäller både vid
nybyggnation och när man ser till planeringen och användandet av barnavdelningen.

Artikel 2 – Icke-diskriminering menar Koren är en artikel som bör uppfyllas av bibliotekets
personal genom att barn ska visas respekt. Personalen bör dessutom utmana dem att höja sin
kompetens i stället för att undervärdera den. Förutom att vi håller med Koren menar vi att det
är viktigt att barn känner att de i biblioteket kan känna sig säkra på att inte bli utsatta för
kränkande behandling. Att barn i glesbygd inte får diskrimineras för att de bor just där nämns
särskilt i artikeln (Koren 1998, s. 6). Detta är av intresse för oss som i vår uppsats till viss del
utgår från ett glesbygdsperspektiv.

Artikel 3 – Barnets bästa, är också en av de grundartiklar som ska genomsyra alla andra
artiklar. Trean tas inte upp av Westerberg, men när vi läst hennes text om hur
Barnkonventionen implementerats i Luleå kommun menar vi att artikel 3 genomsyrar
verksamheten. Westerberg (2002) nämner bland annat att mediaanslaget för barn är lika stort
som vuxenanslaget. Både Nilsson, Koren och vi menar att barnavdelningens placering bör
vara den bästa för verksamheten. Vi menar dessutom att det är viktigt att det finns utbildad
personal på barnavdelningen som kan bevaka barns intressen på bästa sätt.

Nilsson och Koren tar, till skillnad från oss, upp artikel 4 – Genomförande av rättigheterna,
som handlar om konventionens genomförande genom lämplig lagstiftning. När det gäller
frågor om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska respektive stat utifrån det yttersta
av sina resurser tillgodose de åtgärder som behövs. Vi har valt att inte tolka denna artikel ur
ett folkbiblioteksperspektiv eftersom Sverige kommit långt när det gäller lagändringar som
anpassats till Barnkonventionen, exempelvis har artikeln om barnets bästa införts i
utlänningslagen och artikel 12 har också arbetats in i föräldrabalken och utlänningslagen.
Dessa båda artiklar ingår också i socialtjänstlagen (Mänskliga rättigheter för barn 2000, s. 43).
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Artikel 6 – Rätt till liv och överlevnad, en av de grundläggande artiklarna, har vi valt att tolka
utifrån del 2 som handlar om barns utveckling. Vi anser att folkbiblioteket kan spela en viktig
roll genom att tillhandahålla olika medier som hjälper barn att utvecklas. Nilsson (2002)
menar angående artikel 6 att folkbiblioteken ska se till att barn får ta del av medier som
handlar om liv och utveckling liksom att personalen aktivt ska förmedla och stimulera möten
mellan barn och dessa medier.

Artikel 12 – Åsiktsfrihet, är en artikel som nästan alla tar upp. Det är en av de artiklar, liksom
artikel 2, 3 och 6 som ska ligga till grund för alla andra artiklar. Vi anser att det är viktigt för
folkbiblioteket att involvera barnen i arbetet med hur de vill ha biblioteksverksamheten.
Eftersom vår undersökning handlar om hur barnbibliotekarier i Norrbottens glesbygd arbetar
gentemot användarna så är denna artikel intressant även ur det hänseendet. Vilken sorts
biblioteksverksamhet har barn i glesbygd behov av? Hur blir barn i glesbygd delaktiga i
biblioteksverksamheten? Vilka sätt finns för barnbibliotekarien att ta reda på vilket behov de
har av denna? Drotner och Thorhauge anser båda att barns delaktighet i
biblioteksverksamheten är grundläggande för hur biblioteken ska fungera i framtiden, om vi
ska kunna ta emot de nya biblioteksanvändarna på det sätt de har behov av. Rasmusson menar
att det är viktigt att ta med barnen i beslutsprocesser av olika slag eftersom de utvecklas som
människor genom att delta. Både Rasmusson och Drotner poängterar att det är viktigt att olika
åldersgrupper, liksom kön, representeras eftersom de har olika åsikter och behov.

Drotner skriver om fyra förslag till en kulturpolitisk strategi. Dessa förslag bygger på utvalda
artiklar ur Barnkonventionen, främst artiklarna 13 och 17. Dessa artiklar nämns även av oss,
Koren, Nilsson och Westerberg. Drotner menar att bibliotekarien med sin utbildning, är den
som kan bistå med tolkningskompetens. Drotner menar att tolkningskompetens är något barn
och unga har behov av i ett samhälle som består av många kunskapskällor. Dessa källor
behöver tolkas för att barn och ungdomar ska kunna välja den information som passar dem
bäst (Drotner 2000, s. 8). Koren skiljer mellan sådan information som är relevant för
personlighetsutvecklingen hos barnet, och sådan information som är viktig för att barnet ska
känna sig delaktigt i samhället. Hon menar dock att båda sorterna av information är viktiga
för att barnet ska bli en människa som fungerar i samhället och att folkbiblioteket är en plats
där barn kan söka och motta sådan information (Koren 1996, s. 211). Vi menar att artiklarna
som båda handlar om information dessutom har extra stor betydelse för barn i glesbygd. Det
är viktigt att de barn som har långt till biblioteket ändå har chans att söka och motta
information, exempelvis via dagstidningar, lokala annonsblad, via Internet i hemmet eller i
skolan där man kan ta del av bibliotekets hemsida. Artikel 17 som dessutom tar upp
spridningen av litteratur anser vi självklart vara av intresse för folkbiblioteket. I ett
glesbygdslän som Norrbotten bör denna artikel ha extra tyngd. Nilsson nämner bland annat att
folkbiblioteket ska tillhandahålla tidskrifter och tidningar för barn�

Vi valde efter att ha diskuterat artikel 14 – Tanke- samvets- och religionsfrihet, att ta med
den, trots att vi i Sverige har religionsfrihet. Artikeln nämner förutom religionsfrihet även
tankefrihet och samvetsfrihet. Vi menar att det är viktigt att folkbiblioteket har all sorts
litteratur och kanske i synnerhet sådan som kan upplevas som annorlunda och ibland till och
med provokativ. Vi anser att det är viktigt för barn från andra religioner än kristendomen, att
hitta böcker om sin egen religion placerade intill litteratur om olika religioner. Då får de
samtidigt information om hur många olika trosåskådningar det finns i världen och att ingen av
dem är fel. Det är dessutom viktigt att folkbibliotekets personal bemöter alla användare på ett
professionellt sätt utan att göra några undantag för personer som man upplever som
annorlunda. Nilsson skriver bland annat att inget barn ska särbehandlas på grund av sin åsikt.
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Artikel 23 - Barn med särskilda behov anser vi är en artikel som hör hemma i folkbiblioteket
eftersom den säger att barn med fysiskt eller psykiskt handikapp ska kunna delta i samhället.
Folkbiblioteket är en samhällsinstitution som en stor del av befolkningen nyttjar. För att
handikappade barn ska kunna känna sig delaktiga i biblioteksverksamheten är det viktigt att
det inte finns hinder som motverkar detta deltagande. Paulsson skriver i sin rapport att det,
trots Sveriges ratificering av Barnkonventionen, inte är självklart att barn med handikapp har
samma rättigheter som andra barn. Nilsson menar att folkbiblioteken ska göras maximalt
tillgängliga och att personalen visserligen ska vara uppmärksamma på handikappade barn,
men inte på ett sådant sätt att det blir kränkande för dem.

Artiklarna 28 och 29 handlar om utbildning och det är främst 29 som är aktuell för
folkbibliotek. Vi anser att folkbiblioteket bidrar till barns livslånga lärande, bland annat
genom att ge dem kostnadsfri tillgång till olika medier.

För ett län som Norrbotten anser vi att artikel 30 – Minoritets- och urbefolkningsbarn är viktig
eftersom där finns både urbefolkning och personer som talar minoritetsspråk. Vi anser
dessutom att artikeln är av allmänt intresse för folkbibliotek eftersom vi i Sverige bland annat
har många flyktingbarn som för att känna sig delaktiga i samhället bör hitta medier på sitt eget
språk.

Artikel 31 nämns av Koren, och hon poängterar precis som vi gör, hur viktigt det är att barn
har möjlighet till kulturellt deltagande och att biblioteket kan vara en plats för rekreation.
Nilsson menar att bibliotekets personal och lokaler ska vara sådana att de stimulerar lust,
fantasi och skapande hos de barn som besöker biblioteket. Han nämner också att barns möten
med andra barn ska uppmuntras. Westerberg menar att det är viktigt att man i
biblioteksverksamheten utvecklar informationstekniken så att den passar barn.

När det gäller artikel 42 menar Koren att biblioteken inte bara ska tillhandahålla broschyrer
om Barnkonventionen utan också sådan litteratur som tar upp barns livsvillkor och utsatthet
för att göra dem uppmärksamma på överträdelser av konventionen och på orättvisor i deras
dagliga liv. Vi menar att det bör finnas en särskild hylla i biblioteket som, förutom broschyrer
med information om Barnkonventionen, kan innehålla skönlitteratur som behandlar livsvillkor
för världens barn.
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5 Glesbygd, tätortsnära landsbygd och tätort i Norrbottens län

De flesta vet vad landsbygd, glesbygd och stad lU, men inte var gränserna för dessa
bygdeindelningar börjar och slutar, och därför finns det olika definitioner att tillgå. Sedan
1996 används inte bara benämningen tätort och glesbygd vid en bygdeindelning, utan i dag
finns det fler definitioner att använda sig av. Glesbygdsverket, vars definitioner vi valt att utgå
ifrån, delar in Sveriges kommuner i glesbygdskommun, tätortsnära landsbygdskommun samt
tätortskommun. Boende i glesbygdskommun har en mer än 45 minuter lång bilresa till en
tätort med fler än 3000 invånare. Även landsbygd och tätort med färre än 3000 invånare
räknas in i detta begrepp. Kravet för en ort att få kalla sig tätort är att den har fler än 3000
invånare. Tätortsnära landsbygdskommun innebär att man som boende där har 5 till 45
minuters bilresa till en tätort med fler än 3000 invånare. Det främsta syftet med indelningen är
att särskilja olika typer av bygder för att synliggöra dess skilda förutsättningar.
(Glesbygdsverket 2002).

����3UHVHQWDWLRQ�DY�OlQHW�RFK�NRPPXQHUQD
Faktauppgifterna i detta avsnitt har vi hämtat från länsstyrelsens sida (Länsstyrelsen i
Norrbottens län 2002) samt från Glesbygdsverkets sida (Glesbygdsverket 2002).

Norrbotten, som är Sveriges största län, består av landskapet Norrbotten samt den nordliga
delen av landskapet Lappland. I länet finns fjorton kommuner.
På en landareal av 98 911 kvadratkilometer bor det 256 517 personer, vilket i snitt utgör 2,6
invånare per kvadratkilometer. För att tydligare belysa hur stort länet är i förhållande till
folkmängden har vi tittat på motsvarande siffror för Stockholms län. Stockholms län har en
landareal på 6.500 kvadratkilometer och där är snittantalet 4.000 invånare per
kvadratkilometer. I Stockholms län bor 20 procent av Sveriges befolkning på två procent av
Sveriges yta. I Norrbottens län bor 3 procent av Sveriges befolkning på 25 procent av
Sveriges yta. I Fyrkanten – Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn – bor ca 60 procent av länets
befolkning.

Befolkningsutveckling i Norrbottens län under de senaste 30 åren är i neråtgående.
Folkmängden i länet minskade under år 2000 för sjätte året i rad, och uppgick vid årsskiftet
(2000/2001) till 256.200 personer. Folkminskningen beror framför allt på att många flyttat
från länet, men även på att det inte föds lika många barn som tidigare.
Hittills under 2002 har närmare 1.500 fler personer flyttat ut från länet än till länet. Detta
tillsammans med det negativa födelsenettot innebär att folkmängden minskat med drygt 1.800
personer.

De kommuner vi besökt är Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Övertorneå.
Störst till ytan av dessa kommuner är Kiruna med sina 19 447 kvadratkilometer. Där bor
24.314 personer – 1,3 invånare per kvadratkilometer. Kiruna är en av de kommuner i länet
som haft den kraftigaste befolkningsminskningen. Den till ytan minsta kommunen i vår
undersökning är Kalix med 1 799 kvadratkilometer. Befolkningsmässigt är dock Övertorneå
kommun minst. Folkmängden var 2001-09-30: 5 602 personer, och befolkningen där fortsätter
att minska.
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Arvidsjaur
Kommunens yta är 6.113 kvadratkilometer och där bor 7.233 personer. Detta innebär att
kommunen har 1,3 invånare per kvadratkilometer. Enligt Glesbygdsverket är Arvidsjaur en
tätortsnära landsbygdskommun.

Boden
Kommunens yta är 4.297 kvadratkilometer och där bor 28.744 personer. Detta innebär att
kommunen har 6,7 invånare per kvadratkilometer. Enligt Glesbygdsverket är Boden en
tätortskommun.

Gällivare
Kommunens yta är 15 996 kvadratkilometer och där bor 20.126 personer. Detta innebär att
kommunen har 1,3 invånare per kvadratkilometer. Enligt Glesbygdsverket är Gällivare en
tätortskommun.

Kalix
Kommunens yta är 1.799 kvadratkilometer och där bor 18.032 personer. Detta innebär att
kommunen har 10,0 invånare per kvadratkilometer. Enligt Glesbygdsverket är Kalix en
tätortsnära landsbygdskommun.

Kiruna
Kommunens yta är 19.447 kvadratkilometer och där bor 24.400 personer. Detta innebär att
kommunen har 1,3 invånare per kvadratkilometer. Enligt Glesbygdsverket är Kiruna en
tätortskommun.

Piteå
Kommunens yta är 3.086 kvadratkilometer och där bor 40.368 personer. Detta innebär att
kommunen har 13,1 invånare per kvadratkilometer. Enligt Glesbygdsverket är Piteå en
tätortsnära landsbygdskommun.

Övertorneå
Kommunens yta är 2.374 kvadratkilometer och där bor 5.602 personer. Detta innebär att
kommunen har 2,4 invånare per kvadratkilometer. Enligt Glesbygdsverket är Övertorneå en
glesbygdskommun.

����$YVWnQGHQ�L�OlQHW
Vägarna i Norrbotten har en mycket viktig roll i att knyta samman detta stora län. Nio procent
av landets vägar finns i Norrbotten som också är en av landets biltätaste regioner. Personbilar
i trafik per tusen invånare var årsskiftet 1999/2000: 494 stycken, jämfört med riket där
motsvarande siffra var 439. Även tåg- och�busstrafiken har stor betydelse, liksom flygtrafiken.
Flygplatser finns på följande orter: Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna och Luleå (Fakta om
Norrbottens län 2001, . 38 ff.)
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För att få en uppfattning om de betydande avstånden utgår vi från hur långt det är enkel väg
mellan respektive ort till residensstaden Luleå, där länsbiblioteket är placerat och där den
mesta fortbildningen sker��Avstånd från:

• Arvidsjaur till Luleå: 15 mil
• Boden till Luleå: 4 mil
• Gällivare till Luleå: 23 mil
• Kalix till Luleå: 8 mil
• Kiruna till Luleå: 32 mil
• Piteå till Luleå: 5 mil
• Övertorneå till Luleå: 14 mil

Kartan visar Luleå samt de sju orter vi besökt vid våra intervjuer.

6YHULJH 1RUUERWWHQ

Figur 1 Figur 2

Källa: Kartorna är ritade av Carina Nyström, Luleå
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6 Resultat

Här kommer våra respondenter Asta, Britta, Clara, Dina, Ebba, Frida och Gerda till tals och
här hörs deras egna röster genom citat. För att underlätta läsningen av redovisningen har vi
konstruerat teman samt kursiverat citaten i den löpande texten.

Före resultatredovisningen från intervjuerna beskriver vi de barnavdelningar
barnbibliotekarierna arbetar vid.

����%HVNULYQLQJ�DY�ELEOLRWHNHQV�EDUQDYGHOQLQJDU
Beskrivningen av biblioteken är helt frikopplad från barnbibliotekarierna. Bibliotek 1 ska inte
kopplas till respondent Asta och så vidare.

%LEOLRWHN���ligger placerat i hjärtat av ett medborgarhus där man även hittar andra
kulturinstitutioner som bio, teater medmera. Längst in till vänster i biblioteket är den stora
barnavdelningen placerad. Här finns det låga, lättöverskådliga hyllor som är tydligt markerade
med olika skyltar. Vad som är annorlunda med denna avdelning är uppdelningen av böcker.
Här använder man sig bara delvis av SAB-systemet. Det viktigaste är att barnen hittar det de
söker så här blandar man fakta och fiktion om till exempel hästar. Småbarns- och bilderböcker
finns i ett särskilt inglasat rum i rummet och är mycket inbjudande med en skön
sagoläsningsfåtölj, soffa och trevlig matta på golvet. Runt väggarna står tråg fyllda med
bilderböcker.

%LEOLRWHN�� På ett helt våningsplan�ligger den stora barn- och ungdomsavdelningen.
Lokalerna är ljusa och ger ett inbjudande intryck. Man har ett helt rum speciellt för
bilderböcker i låga barnanpassade boktråg. Ett stort rum har man inrett för sagoläsning med
en skön fåtölj och draperier som ger sagostämning då de är mörkt blå med guldstjärnetryck.
Barnen som lyssnar på sagor sitter på kuddar i samma tyg. På avdelningen finns både sköna
soffor, mjukisdjur och studieplatser. En särskild, lite mer avskild ungdomshörna finns också.
Böckerna skyltas fint upp på snurror och i hyllorna. En ovanligt stor avdelning som ger ett
trevligt intryck. Man har en boksökarterminal men ingen Internetdator placerad på
barnavdelningen. Det finns endast två Internetdatorer i biblioteket och de är placerade på
faktaboksavdelningen på mellanplanet. Planer på att installera en Internetterminal på
barnavdelningen finns, men de bromsas än så länge av bristen på pengar. Det första man möts
av som besökare är en hylla med informationsmaterial om Barnens rätt i samhället (BRIS),
Rädda Barnen och Barnkonventionen.

%LEOLRWHN�� har en trevligt inredd lokal med ett mycket vackert golv med sten från trakten.
Barn- och ungdomsavdelningen är inte så stor, speciellt småbarnsavdelningen som ligger
inträngd i ett hörn under en trappa ger ett litet intryck. Man kan se att det finns spår av
delaktighet hos användarna eftersom teckningar finns upphängda. Barnavdelningen är
placerad alldeles intill upplysnings- och utlåningsdisken, vilket är ett klokt drag då barnen har
nära till de vuxna. Ungdomsavdelningen är lite större med en skön soffa att sitta i bland annat.
Det finns flera Internetdatorer tillsammans i ett kluster i biblioteket.

%LEOLRWHN�� Som besökare som inte är från orten är det svårt att förstå att det ligger ett
folkbibliotek i byggnaden vi står framför. Det finns ingen skylt utanför som visar att det ligger
ett folkbibliotek här. Personalen har dock märkt upp alla fönster med ordet bibliotek och



35

hoppas på att det ska sättas upp en ordentlig skylt bland alla andra skyltar som talar om vad
byggnaden rymmer. Biblioteket är relativt nyrenoverat. Efter renoveringen av biblioteket har
barn- och ungdomsavdelningen fått mindre utrymme enligt barnbibliotekarien��men i våra
”förstagångsbesökarögon” är den stor och luftig. Barn- och ungdomsavdelningen ligger längst
in i biblioteket något långt från informations- och utlåningsdisken, men i omedelbar närhet till
barnbibliotekariens arbetsrum, från vilket hon kan ha uppsyn över avdelningen.
Barnavdelningen är barnanpassad med låga möbler och hyllor. Det finns ett avskilt rum där
det finns en stor soffa för bokprat. Dator för spel finns på barnavdelningen och i anknytning
till denna finns ett rum med flera Internetdatorer.

%LEOLRWHN�� är centralt placerat mitt i staden i ett medborgarhus som även inrymmer andra
kulturinstitutioner. När vi kommer utifrån ser vi från långt håll en stor skylt med ordet
bibliotek som sticker ut från fasaden. När vi kommer närmare dörren till entrén så hittar vi
inte var vi ska gå in. Det finns inte några tecken att det ska finnas ett bibliotek här eftersom
det inte är skyltat på den gröna entrédörren, inte ens öppettider. Enligt barnbibliotekarien så är
det stadsarkitekten som bestämt att man inte får skylta på dörren. Biblioteket ligger i alla fall
innanför denna dörr två trappor upp. Går man direkt till höger när man kommer in från
trapphuset kommer man in till barnavdelningen som har en liten yta. Trots bristen på utrymme
verkar barnbibliotekarien ha gjort en välplanerad avdelning. Det är låga hyllor, nya fina
boktråg och i ett av rummen har barnbibliotekarien inrett en särskilt tonårsavdelning med
sköna fåtöljer och rum i rummet. Tyvärr ligger barnavdelningen, som lite på undantag för sig
själv, långt ifrån utlåningsdisken. Denna placering gjordes när biblioteket renoverades, trots
barnbibliotekariens protester. Det finns en dator för spel. Internetdatorer finns på
vuxenavdelningen.

%LEOLRWHN�� är beläget på bottenvåningen i ett medborgarhus där man bland annat kan hitta en
biograf och andra samlingslokaler. Bibliotekslokalerna ger ett rymligt intryck och är trevligt
inredda med möbler i ljusa färger. Vid informations- och utlåningsdisken står ett träd i
naturlig storlek tillverkat av papier-maché, som enligt barnbibliotekarien barnen brukar leka
”inte stöta golv” på. Till vänster från entrén är barn- och ungdomsavdelningen placerad. Den
ger ett inbjudande och välplanerat intryck. I mitten av avdelningen står en jättelik sagosoffa
som gör ett rum i rummet. Där finns en sagobyrå och en Kasperteater med handdockor. På
ungdomsavdelningen finns både en bokutställning och�boktips från ungdomarna själva
uppsatta. Där finns även pärmar med äldre boktips.�Skyltningen är bra. På bokryggarna kan
man se etiketter med symboler för fantasy, deckare, djur etc.

%LEOLRWHN�� ligger centralt beläget i ett medborgarhus där det även finns biograf och andra
samlingslokaler. Redan utanför huset, genom fönstren, kan man se bibliotekets barnavdelning.
I fönstret har man hängt mobiler och satt fast tilltalande skyltar och affischer. Väl inne i
biblioteket hittar man direkt efter disken in till höger, barn- och ungdomsavdelningen. Den är
inte så stor men ger ett trevligt och välplanerat intryck. Ungdomsbokshörnan är den minsta
men trots det har man fått plats med sköna sittplatser och ”tonårsaktig” inredning. Här finns
också ett ”klotterplank” som består av hundratals ord fastsatta på magnetremsor. Vid vårt
besök kunde vi både läsa små dikter och olika uppmaningar. Böckerna skyltas tydligt och nya
böcker har en särskild plats. Uppe på en hylla ligger en stor ulldrake och vilar. Den är det
första besökande barn får syn på när de står i bibliotekets entré. På barnavdelningen har barn
och ungdomar en hylla där egenproducerade böcker står.
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�����,QWHUYMXUHGRYLVQLQJ�EDUQELEOLRWHNDULHU

6.2.1 Bakgrund och yrkesval
Vi frågade barnbibliotekarierna om de sökte barnbibliotekarietjänsten för att kunna bo kvar i
Norrbotten eller om de sökte tjänsten för att de ville arbeta som barnbibliotekarie? Detta
gjorde vi för att vi ville veta om vi kunde se någon skillnad på deras engagemang i arbetet. Vi
fick mycket varierande svar på denna fråga. Två av bibliotekarierna säger att de inte sökte
barnbibliotekarietjänsterna. En av dem blev övertalad eftersom ingen annan sökte tjänsten,
enligt vår respondent mycket beroende av att annonsen var utformad som att man skulle hinna
med väldigt mycket på 50 %. Efter flera års kamp från barnbibliotekariens sida har tjänsten nu
blivit heltid. Den andra, som var nyutbildad bibliotekarie utan bibliotekserfarenhet annat än
som besökare, hade sökt praktik i biblioteket, men blev i stället uppringd och erbjuden
barnbibliotekarietjänsten. Tre av barnbibliotekarierna sökte sig aktivt till just
barnbibliotekarietjänster. Dina säger ´%DUQELEOLRWHNDULH�YDU�GU|PPHQ�HIWHUVRP�MDJ�DOOWLG
MREEDW�PHG�EDUQ��Vn�GHW�YDU�KHOW�QDWXUOLJW�I|U�PLJ�DWW�V|ND�EDUQELEOLRWHNDULHWMlQVWHQ��DOOW�EDUD
I|OO�Sn�SODWV´.  De övriga två ville bo kvar i länet. En av dessa hade arbetat i biblioteket som
outbildad, och när det visade sig att man behövde en barnbibliotekarie i kommunen
”EDUQLQULNWDGH” hon sin utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap för att kunna bo
kvar. Frida säger ”…sedan vet jag ju inte hur de hade varit om jag hade flyttat härifrån och
sökt ett jobb. Jag vet inte om yrkesvalet eller geografin hade varit avgörande.” En av
respondenterna, Gerda, ville från början inte alls bli bibliotekarie, ´%LEOLRWHNDULH�VNXOOH�MDJ
YHUNOLJHQ�LQWH�EOL�±�GHW�YDU�WULVWD�PlQQLVNRU�VRP�MREEDGH�Sn�ELEOLRWHN�´� men för att kunna
försörja sig under sin studietid vikarierade hon i bibliotek och ändrade sig så småningom efter
flera yrkesverksamma år som biblioteksassistent. Hon är en av de bibliotekarier som aktivt
sökte en barnbibliotekarietjänst. En av de övriga som också ville arbeta som barnbibliotekarie,
gick efter några yrkesverksamma år en speciell utbildning för barnbibliotekarier på 20 poäng
vid BHS.

6.2.2 Avstånden i Norrbotten
Avstånden i Norrbotten kan vara långa när man ska utöva uppsökande verksamhet. Vi har
liksom Koren tolkat Barnkonventionens artikel 2 som att barn inte får diskrimineras på grund
av att de bor i glesbygd. Vi ville veta om det har någon betydelse för den uppsökande
verksamheten om barnbibliotekarierna har körkort eller inte. Två av respondenterna har inte
körkort men menar att det skulle ha underlättat arbetet eftersom det uppsökande arbetet måste
planeras in i minsta detalj för att kunna genomföras. Det är dessutom önskvärt att man har
någon kollega som kan bidra med körkort och bil, eftersom det inte fungerar med
lokaltrafiken när man måste åka utanför tätorten. En av respondenterna som har körkort
menar att problemet med att inte ha det säkert skulle kunna lösas genom samåkning, men hon
anser att det är väldigt praktiskt att ha körkort. Dina säger ´0LWW�XSSWDJQLQJVRPUnGH�lU�Vn
VWRUW�Vn�MDJ�EHK|YHU�N|UNRUW.” Den av respondenterna som har det minsta
upptagningsområdet, men som är huvudansvarig för läslustombudsprojektet i kommunen,
menar att det uppsökande arbetet till förskolorna i byarna skulle försvårats om hon inte haft
körkort. Avståndet från respondentens bibliotek till förskolorna är allt mellan 2 och 5 mil
enkel väg. Flera av respondenterna konstaterar att det ingår i deras tjänst att ha körkort.

Vi ville vi veta på vilket sätt avstånden påverkar arbetssituationen. Alla respondenter menar
att avstånden i kommunen påverkar arbetet negativt bland annat på grund av att restiderna,
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som både för dem och för användarna, blir långa. Asta säger ´(Q�GHO�VNRORU�OLJJHU�QlVWDQ�I|U
OnQJW�ERUW�I|U�DWW�QnV��PDQ�InU�WD�HQ�KHO�GDJ�L�DQVSUnN�RP�PDQ�VND�ERNSUDWD�GlU�´� Däremot är
man inte rädd för avstånden. Dina säger ´«GLW�lU�GHW�EDUD�WYn�PLO��GHW�lU�MX�GHW�YDQOLJD�´
Den av barnbibliotekarierna som har det största upptagningsområdet åker en gång om året 72
mil tur och retur till en skola för att ha bokprat. Den som har det minsta upptagningsområdet
måste ändå åka cirka 10 mil tur och retur. De respondenter som har störst upptagningsområde
uppger att man vid uppsökande verksamhet ofta kombinerar flera olika besök samma dag.
Vad som krävs är en noggrann planering. Ska de till en skola och bokprata så händer det att de
besöker förskolan i byn, för att till exempel dela ut böcker till läslustombudsprojektet, när de
ändå är där. Detta gör att arbetsdagen ibland blir väldigt lång. De respondenter som inte har
körkort säger att de försöker samåka med andra som de vet ska till samma ställe, lärare till
exempel. Annars tycker just de utan körkort att de blir begränsade i det uppsökande arbetet.
Lokalbuss kan man bara åka inom närområdet, de går dessutom inte så ofta så detta är
egentligen inte ett bra alternativ i det uppsökande arbetet. Två av respondenterna menar att det
hade varit bra att kunna åka med bokbussen, eftersom de skolor bokbussen besöker, ofta vill
ha bokprat. Detta går dock inte att genomföra rent praktiskt eftersom bokbussen inte bara åker
runt till skolorna utan också till allmänheten.

Det mesta måste planeras för alla som bor i glesbygd. Skolorna ute i byarna planerar till
exempel ofta in biblioteksbesök i samband med att man besöker badhuset. Likaså uppger en
av respondenterna att det är svårt att få ut författare på besök på de mindre orterna.

Jag tycker att avstånden påverkar allt här. Man blir väldigt begränsad eftersom
man måste planera allt och man måste tyvärr säga nej till många saker.
Dessutom är det så att författarbesök blir jättedyra eftersom det blir enorma
merkostnader om de ska bo på hotell och om de ska ha milersättning, om det nu
är så att jag ens får hit dem. (Britta)

Något annat som påverkas negativt av avstånden är de spontana biblioteksbesöken från barn
och ungdomar i kommunen som har långt till biblioteket. Frida säger ”6NRORU�VRP�KDU�QlUD
WLOO�ELEOLRWHNHW�InU�P\FNHW�ElWWUH�VHUYLFH�L�RFK�PHG�DWW�GH�NDQ�NRPPD�LQ�VSRQWDQW��PHGDQ�GH
E\VNRORU�VRP�OLJJHU�I\UD�PLO�ERUW�QDWXUOLJWYLV�KDU�GHW�VYnUDUH�´

6.2.3 Vikariesituationen i glesbygd
Att kunna ta in vikarier är en viktig del av verksamheten, både när det gäller att kunna delta
vid fortbildning och att kunna upprätthålla servicen till användarna. För det allmänna
välbefinnandet är det viktigt att man vet att det finns vikarier om man skulle bli sjuk. Vi
frågade respondenterna hur tillgången till vikarier ser ut i respektive kommun och fick svaret;
det finns inga utbildade vikarier i någon av kommunerna. Clara säger ´'HW�ILQQV�MlWWHGXNWLJD
RXWELOGDGH�YLNDULHU�PHQ�YL�WDU�LQWH�LQ�YLNDULHU�YLG�NRUWDUH�IUnQYDUR�´� Flera av respondenterna
säger att det inte finns pengar för att ta in vikarier. Verksamheten vid barnavdelningarna
ligger i princip nere på de flesta ställen när barnbibliotekarien är sjuk eller borta av någon
annan anledning. Britta säger ´0DQ�InU�GnOLJW�VDPYHWH�RP�PDQ�KDU�LQIOXHQVD�HOOHU�lU�VMXN��I|U
Gn�WlQNHU�PDQ�DWW��KHUUHJXG�QX�InU�QnJRQ�DQQDQ�MREED�MlWWHP\FNHW�” �I några fall finns det
biblioteksassistenter som kan gå in och upprätthålla servicen till användarna, men det hör till
undantagen. I mån av tid ställer de övriga bibliotekarierna upp och hjälper till med till
exempel ihopplockning av böcker till skolan. Det är mer vanligt att barnbibliotekarien går in
och arbetar vid vuxenavdelningen än tvärt om. Dina säger ´'HW�ILQQV�LQJHQ�DOOV��Vn�QlU�MDJ
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EOLU�VMXN�VWnU�DOOW�VWLOOD��9L�KDU�MX�I\UD�YX[HQELEOLRWHNDULHU�PHQ�GH�KDU�VLQD�RPUnGHQ��'HW�KDU
DOGULJ�HQV�NRPPLW�Sn�IUnJD�RP�MDJ�lU�ERUWD�HQ�OlQJUH�WLG�DWW�GH�VNXOOH�KRSSD�LQ´�� En av
respondenterna uppger att det tidigare ansågs som självklart att hon som barnbibliotekarie
skulle gå in och vikariera när vuxenbibliotekarierna var borta. Detta skedde ända tills hon fick
nog och verkligen förklarade för de övriga hur viktigt det var att barnverksamheten fungerade.
Enda gångerna man sätter in vikarie för barnbibliotekarien är när hon ska ha informationspass
i disken.

Vi har ju en situation där vi inte tar in vikarier annat än för passen. Man tar inte
in vikarier för att sköta barnbibliotekariesysslorna, utan det är för att upprätt-
hålla servicen för allmänheten. När jag är borta ligger verksamheten på
barnavdelningen nere, om det inte är något akut som någon annan kan ta. (Asta)

6.2.4 Arbetsuppgifter
Vi ville att barnbibliotekarierna skulle berätta om vad de gör under en arbetsdag. Detta för att
kunna jämföra hur de arbetar beroende på om de arbetat längre eller kortare tid samt beroende
på vilken kommun de arbetar i. Vilka arbetsuppgifter ingår och vilka ansvarsområden har
man? Det visade sig att barnbibliotekarierna har en mycket varierande arbetsdag, vilket alla
anser vara en fördel. De uppger också att det är ett väldigt fritt arbete. Dina säger ´-DJ�VW\U
RFK�VWlOOHU�VRP�MDJ�YLOO��GHW�lU�MlWWHEUD.´� De har allt från biblioteksundervisning,
biblioteksvisning, klassbesök, bokprat och sagostunder till administrativa uppgifter och
bokuppsättning. Fördelen med bokuppsättning, menar en av respondenterna, är att man då ser
vad som varit utlånat och vad som verkar vara populärt hos användarna, och att man samtidigt
kan se vad som behöver gallras i hyllorna. En av barnbibliotekarierna försöker tipsa övrig
personal om barnböcker som även är lämpliga för vuxna. När barnbibliotekarierna får tid över
läser de Bibliotekstjänsts (BTJ) sambindningslistor för att kunna hålla sig fortlöpande insatt i
vilken barn- och ungdomslitteratur som ges ut. Flera av respondenterna medger dock att
listorna till stor del läses på fritiden, trots att man menar att så inte borde vara fallet. Litteratur
och annan media beställs varannan vecka och detta är också något som tar tid.

,QIRUPDWLRQVDUEHWH�L�XSSO\VQLQJVGLVNHQ
Alla respondenter uppger att de har informationspass i disken. En av respondenterna uttrycker
sin glädje över passen, ´-DJ�VNXOOH�LQWH�|YHUOHYD�XWDQ�GHP´�säger Britta. En annan menar att
de är ett nödvändigt ont på grund av att de tar tid från det arbete hon i stället kunnat lägga på
användarna. Gerda säger ”'HW�JHU�PLJ�HYLJW�GnOLJW�VDPYHWH�DWW�MDJ�LQWH�KLQQHU�J|UD�GHW�MDJ
VNXOOH�YLOMD�J|UD´ de övriga har en mer neutral inställning. En del bibliotek har pass som är
ända upp till fyra timmar långa. En enda av barnbibliotekarierna uppger att hon har en timma
mindre pass per vecka än de andra för att hon är barnbibliotekarie. En respondent i en av de
mindre kommunerna har, förutom barnbibliotekariesysslorna, även ett visst ansvar för att
plocka ihop böcker och utföra bokbeställningar av reservationer till bokbussen,

6HUYLFH�WLOO�DQYlQGDUQD��EDUQJUXSSHU�RFK�ERNSDNHW
Många av bibliotekarierna tar emot barngrupper från förskolan och skolklasser under
förmiddagen när biblioteket är stängt för allmänheten. Två av respondenterna säger att övrig
personal i biblioteket hjälper till med återlämningen och utlåningen av böckerna så att de som
arbetar som barnbibliotekarier helt kan ägna sig åt att vägleda barngrupperna. Vid det ena av
dessa bibliotek anser man sedan en tid tillbaka, efter många diskussioner i arbetslaget, att
detta är viktigt eftersom en stor del av bibliotekets utlån är barn- och ungdomsböcker.
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Flera av respondenterna uppger att man lägger ner mycket tid på att plocka ihop bokpaket i
olika teman till skolorna, Dina säger

Man plockar ihop böcker i olika teman som lärarna ringt om, det tar ju mycket
tid. Det finns ju så otroligt svåra uppgifter man får, som det här med Fadimes
död, så ska de prata om olika kulturer, pojkar och flickor. Skildra det där med
könsstympning och allt sånt där. Hur mycket skönlitterära böcker finns det om
det?

Två av respondenterna menar att detta egentligen är något lärarna borde kunna göra själva. En
av dem gör det ändå på begäran, men den andra har delegerat detta arbete till en kollega.
Clara säger ́'HW�lU�MlWWHYLNWLJW�DWW�GH�InU�E|FNHU�L�NODVVUXPPHQ�PHQ�GHW�NDQVNH�LQWH�lU�MXVW
MDJ�VRP�VND�SORFND�LKRS�GHP´�   

6DJRVWXQGHU
När det gäller sagostunder går åsikterna i sär. En av respondenterna menar att eftersom
personalen i förskolan inte har tid att läsa för barnen längre, så är det viktigt att biblioteket
erbjuder sagostunder.

Man tänker ju ofta att de läser mycket inom förskolan men de har inte tid med
det. Och sedan det här med att få den här upplevelsen och bygga upp sin fantasi
och den här närheten som en sådan här sagostund kan ge (…) att både få dem hit
och sedan att de kan lära sig att biblioteket är något positivt.(Dina)

En annan respondent menar att de läser så mycket i förskolan att biblioteket inte behöver ha
sagostunder.

Det är väl viktigt allt man gör. Som sagt, man hinner inte allt man vill, jag har
valt bort att ha sagostunder, det tycker jag att de har i förskolan - de läser väldigt
mycket där och då kan jag göra något annat som används bättre. (Clara)

$UEHWVJOlGMH
Det är viktigt för arbetsglädjen att man som barnbibliotekarie känner att man får gehör för
sina idéer när det gäller barnbiblioteksverksamheten på sin arbetsplats. Vi ville veta om våra
respondenter uppfattade att de får detta. Ebba säger ´0DQ�KDU�NXQQDW�WHVWD�HQ�LGp�RFK�VHWW�RP
GHQ�IXQJHUDW�´��En enda respondent uppger att hon har det svårt och tycker inte att hon får
gehör för sina idéer eftersom hon inte anser att hon har något stöd hos bibliotekschefen. Detta
menar hon är synd, eftersom chefen kan påverka övrig personal negativt. Hon vågar heller
inte ta emot den hjälp som länsbarnbibliotekskonsulenten erbjudit, på grund av att hon är rädd
att situationen ska förvärras. Alla andra respondenter uppger att de får både stöd och gehör
från sina chefer och arbetskamrater, någon efter att först ha haft vissa diskussioner om bland
annat fördelningen av barnboksanslaget. Frida säger ”…MD��GHW�W\FNHU�MDJ�DWW�MDJ�InU��9L�KDU
HWW�|SSHW�NOLPDW�QlU�YL�SUDWDU�RFK�DOOD�VRP�MREEDU�KlU�lU�|SSQD�I|U�Q\D�LGpHU�Vn�MDJ�W\FNHU�GHW
NlQQV�SRVLWLYW.´ En av respondenterna säger att hennes självförtroende ökat sedan
bibliotekschefen visat stort förtroende för henne som barnbibliotekarie, även när hon var
nyutexaminerad. Clara säger ”&KHIHQ�YHW�MX�DWW�MDJ�lU�P\FNHW�PHU�LQVDWW�lQ�KHQQH�L�MXVW�GH�KlU
IUnJRUQD�´
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)|UlQGULQJ�DY�DUEHWVXSSJLIWHU
Angående frågan om hur arbetsuppgifterna förändrats så uppger alla utom en att de fått fler
arbetsuppgifter. Att man fått eget budgetansvar och en utökning av det administrativa arbetet
uppges av flera av de respondenter som arbetat länge vara sådant som tar dyrbar tid från
barnbiblioteksverksamheten. Schemalagd�planeringstid är också något som saknas. Flera av
respondenterna menar att man måste få sitta, tillsynes sysslolös, vid sitt skrivbord, eftersom
det pågår viktig tankeverksamhet i huvudet. En respondent har fått fler arbetsuppgifter på
grund av att man i kommunen, av besparingsskäl, överfört arbetsuppgifter från en tjänst som
upphört, till bibliotekarierna.

Vad som också förändrats, uppger respondenterna, är att det tillkommit nya medier i
biblioteket som konkurrerar med litteraturen. Gerda säger ´$UEHWHW�KDU�MX�I|UlQGUDWV�YlOGLJW
P\FNHW��'X�PnVWH�NXQQD�GHW�KlU�PHG�,QWHUQHW��'X�PnVWH�KHOD�WLGHQ�XSSGDWHUD�GLQD�NlOORU�´
De nya medierna gör att barnbibliotekarien på ett annat sätt än förr känner att de måste
framhålla läsningen av den traditionella boken, och dess betydelse. Asta säger ´%DUQ�KDU
DQGUD�IULWLGVLQWUHVVHQ�Sn�HWW�DQQDW�VlWW�lQ�I|UXW��PDQ�InU�NRQNXUUHUD�RP�GHW�KlU�PHG�DWW�O\IWD
IUDP�OlVQLQJHQ�PHG�DQQDW�´��En av respondenterna anser att hennes arbetsuppgifter förändrats
på ett positivt sätt sedan hon gjort mål och handlingsplaner för arbetet, det har blivit mer
strukturerat.

Det var en sådan grej som var bra för min verksamhet för då fick jag verkligen
tänka igenom; vad gör jag, varför gör jag det, vem gör jag det för och hur ska
jag göra? (Clara�

En annan menar att tack vare personalförstärkning så kan hon numera ägna sig åt eftersatta
grupper som inte fått så mycket tid tidigare.

På eget initiativ har en av respondenterna som arbetar i en tätortskommun, startat ett
samarbete med de andra filialerna i kommunen genom att de har gemensam planering för
barnbiblioteksverksamheten.

6.2.5 Skillnad i arbetssituation
Är det någon skillnad på hur barnbibliotekarierna uppfattar sin arbetssituation beroende på
hur länge de varit yrkesverksamma och har arbetsuppgifterna förändrats under de åren var två
frågor vi ställde. Arbetssituationen uppfattas som i stort sett positiv, trots att man på flera håll
uppger att arbetsbördan har ökat. Frida säger ´'HW�lU�HQ�VWLPXOHUDQGH��XQJGRPOLJ�PLOM|��YLONHW
JHQRPV\UDU�YHUNVDPKHWHQ�Sn�HWW�SRVLWLYW�VlWW�´� Det positiva är friheten i att på egen hand
kunna lägga upp arbetet. En av respondenterna har efter en lång kamp fått utökad tjänst, en
annan har, tack vare ett skolprojekt i kommunen, fått personalförstärkning som tagit över en
stor del av hennes tidigare arbetsuppgifter, vilket gör att hon kan satsa på annat som hon
tidigare inte haft tid med. Tid är något alla uppger som bristvara. En av respondenterna, Dina,
har på grund av besparingar i kommunen, ingen som hjälper henne på barnavdelningen så hon
har även städning av hyllor och boktråg på sin lott, ´-DJ�W\FNHU�GHW�lU�VnGDQW�VO|VHUL�DWW�HQ
ELEOLRWHNDULH�VND�VWlGD�L�ERNWUnJHQ��-DJ�VNXOOH�KD�JDQVND�P\FNHW�WLG�RP�MDJ�VODSS�GHW�KlU�PHG
VWlGQLQJHQ�´
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6.2.6 Kulturrådspengar
Kulturrådet delar varje år ut pengar som biblioteken kan söka för inköp av litteratur till olika
lässtimulerande åtgärder. Vi ställde frågan till barnbibliotekarierna om de sökt några pengar
eftersom vi ville veta om detta i så fall har påverkat barnbibliotekariernas arbetssituation på
ett positivt eller negativt sätt��Alla respondenter utom en uppger att de sökt och fått pengar
ifrån Kulturrådet. Man anser att det trots merarbetet det inneburit, när det gäller
projektansökan och utvärdering samt fördelning av böckerna, så är det värt besväret eftersom
man har mer litteratur att fördela. Gerda menar att ”6NRODQ�KDU�Vn�GnOLJW�PHG�SHQJDU�RFK�GH
KDU�Vn�GnOLJD�ELEOLRWHN��'n�WlQNHU�PDQ�L�DOOD�IDOO�DWW�GH�InU�N|SD�QnJRW�YHWWLJW�DY�GH�KlU
SHQJDUQD´ och Asta säger ´'HW�JHU�HQ�DQQDQ�DUEHWVJOlGMH�DWW�KD�UHVXUVHU�´� Samtidigt
kommer man också användarna närmare, oberoende av vilken åldersgrupp man sökt pengar
för. Man får bättre kontakt med förskolan och skolan och kan då arbeta speciellt mot de
pedagoger som verkligen är intresserade av läsfrämjande åtgärder. Det är bara en av
respondenterna som säger att hon ibland ångrat att hon sökt pengar, mycket beroende av att
skolorna varit väldigt långsamma med sina beställningar till biblioteket.

En av barnbibliotekarierna menar att hon från början frågade skolorna vilka böcker de var
intresserade av, men på grund av att hon fick vänta så länge på svar från skolorna så har hon
med tiden blivit mer ”GLNWDWRULVN´ och beställer numera böckerna till skolorna själv.
En bibliotekarie menar att hon som barnbibliotekarie är mer insatt i barn- och
ungdomslitteratur än lärarna, så det känns naturligt för henne att bestämma vilka böcker som
ska köpas in. En annan gör så att hon sammanställer alla ansökningar från skolorna och
skickar iväg till Kulturrådet. När pengarna kommer bedömer hon skolornas ansökningar och
fördelar pengarna bland annat utifrån behov och antalet elever. Hon får dessutom ofta hjälpa
skolorna att bestämma vilken slags litteratur de behöver köpa in utifrån sin ansökan,. Tre av
respondenterna sökte pengar för litteratur till skolan, tre sökte till förskolan. En av
respondenterna som sökt pengar för litteratur till skolan uppger att hon tycker det är extra
roligt att ha med skolan att göra, eftersom hon i biblioteket saknar den åldern på eleverna på
grund av avståndet till biblioteket. Den enda av respondenterna som inte sökt, säger att det
beror på kommunens nedläggning av filialer samt för att barnboksanslaget sänkts under flera
år. Hon ska dock söka pengar nästa gång eftersom hon tycker det är viktigt att användarna har
tillgång till böcker oavsett om de har nära till biblioteket eller inte. Hon menar att
kulturrådspengarna blir en hållhake för biblioteken mot politikerna i kommunen, för att dessa
inte ska sänka barnboksanslaget.

6.2.7 Fortbildning
Eftersom fortbildning är viktig för utvecklandet av yrket ville vi veta om barnbibliotekarier
hade möjlighet att delta och om de är nöjda med den fortbildning de får. Vi funderade också
på om man har olika behov av fortbildning beroende på hur länge man arbetat som
barnbibliotekarie.

Alla respondenter uppger att de har möjlighet att delta vid fortbildningen så länge den sker i
länet. En av respondenterna säger att hon kan delta, förutsatt att det inte kostar för mycket.
Alla respondenter uppger att de i stort sett är nöjda med fortbildningen även om flera uppger
att de skulle vilja ha mer, att det skulle finnas fler olika ämnen och att man gärna skulle vilja
åka till andra utbildningsorter än Luleå. En av de senast utbildade barnbibliotekarierna önskar
mer avancerad fortbildning, till exempel kurser i barn- och ungdomslitteratur på
högskolenivå, eller en kurs om språkutveckling. En annan av de senast utbildade önskar en
kurs i informationssökning på Internet eftersom hon menar att det förändras hela tiden. Frida



42

säger ́$WW�V|ND�Sn�,QWHUQHW��PDQ�InU�I|U�VLJ�DWW�PDQ�lU�HWW�VWHJ�HIWHU�QlU�PDQ�L�VWlOOHW�KHOVW�VND
YDUD�HWW�VWHJ�I|UH.´��Detta är något flera av respondenterna uttryckt önskemål om till
länsbarnbibliotekskonsulenten, och det kommer att bli en utbildning i detta. En annan av
barnbibliotekarierna menar att hon ibland känner att hon har vissa brister i sina kunskaper när
hon ska ge service till de vuxna låntagarna de gånger hon sitter i informationsdisken, medan
andra uppger att man som barnbibliotekarie förväntas kunna både barn- och vuxenfrågor. Asta
säger ́'HW�JnU�LQWH�DWW�VLWWD�L�GLVNHQ�RFK�EH�RP�XUVlNW�I|U�DWW�PDQ�lU�EDUQELEOLRWHNDULH.´� En
av de som varit yrkesverksam länge har på egen hand gått datakurs och ordnat med
bibliotekschefen så att hon fått åka på utbildningsdagar hon varit intresserad av.

6.2.8 Stöd från länsbarnbibliotekskonsulenten
Barnbibliotekarien arbetar ofta ensam. Vi ville därför veta vilket stöd de tycker att de får från
länsbarnbibliotekskonsulenten. Det visade sig att alla respondenter är mycket nöjda med det
stöd de får från konsulenten. Britta säger ´+DQ�lU�YlOGLJW�HQJDJHUDG�L�EDUQELEOLRWHNDULH\UNHW
RFK�PnQ�RP�DWW�YL�VND�XWYHFNODV�´� De menar att han är ”VSLQGHOQ�L�QlWHW”, ett ”EROOSODQN”. De
tycker det är skönt att ha någon som är insatt i barnbiblioteksfrågor och de specifika problem
som kan uppstå. Frida säger ´'HW�NlQQV�EUD�DWW�YHWD�DWW�GHW�ILQQV�QnJRQ�VRP�VWnU�Sn
EDUULNDGHUQD�I|U�GHQ�KlU�\UNHVNDWHJRULQ´�� Eftersom det kan vara ensamt för en del
barnbibliotekarier så är det viktigt att känna stödet från konsulenten, någon man kan ringa till
om det är kris, eller om man har funderingar över något. Gerda säger ´%DUQELEOLRWHNDULHU�lU
DOOWLG�HQVDPPD�´��Ebba säger ́-DJ�KDU�XWQ\WWMDW�DOOD�NRQVXOHQWHU�YlOGLJW�P\FNHW��GHW�PnVWH
MDJ�VlJD�´��Han kom till exempel ut till en av de senast utbildade barnbibliotekarierna sedan
hon inte kunnat delta vid en utbildningsdag och informerade henne bland annat om hur man
kan arbeta som barnbibliotekarie. Britta säger ´'HW�YDU�GHW�ElVWD�MDJ�QnJRQVLQ�YDULW�PHG�RP�
GHW�I|UlQGUDGH�KHOD�PLWW�VlWW�DWW�WlQND.´

En av respondenterna säger att hon inte vänt sig till barnbibliotekskonsulenten så ofta men att
hon vet att han finns där om det skulle behövas. En annan menar att det är bra att han har ett
lite tuffare manligt perspektiv på saker och ting, eftersom han uppmuntrar bibliotekarierna att
stå på sig mot till exempel skolan. Asta säger ´(JHQWOLJHQ�lU�GHW�EUD�DWW�GHW�lU�HQ�NDUO�VRP
MREEDU�I|U�EDUQYHUNVDPKHWHQ��KDQ�KDU�LQWH�OLND�VYnUW�DWW�VlJD�QHM´��Att konsulenten varje
vecka skickar ett fredagsbrev, via e-post, som bland annat innehåller saker som är på gång,
kurser med mera, till alla barnbibliotekarier i länet är också något som upplevs som positivt.
En gång per år har man i länsbibliotekets regi en speciell träff för bara barnbibliotekarier,
denna träff uppger många av bibliotekarierna som särskilt betydelsefull.

6.2.9 Lokala mål och handlingsplaner
I Norrbottens län pågår, som vi nämnt i inledningen, bland barnbibliotekarierna arbetet med
att utformat lokala mål och handlingsplaner för barnbiblioteksverksamheten. Är det någon
skillnad i hur man arbetar mot användarna om man gjort dessa planer eller inte? Fem av
respondenterna har (vid intervjutillfället januari/februari 2002) nedskrivna mål och
handlingsplaner. Några av dem är publicerade på länsbibliotekets hemsida (Norrbottens
länsbibliotek 2002). Vi ser spår av Barnkonventionen i alla de lokala mål och handlingsplaner
som finns utlagda på webben. Här följer några exempel som kan härledas till
Barnkonventionen:

- barn ska kunna påverka bokinköpen genom att man ska utforma barnavdelnings hemsida för
inköpsförslag.
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- barn ska uppmuntras till att ge uttryck för sina läsupplevelser genom att det ordnas
boktipslådor i biblioteket.
- man ska ha barnperspektiv på barnavdelningarna genom att anpassa bemötandet, underlätta
orienteringen, informera barn om deras rättigheter, låta barn och ungdomar påverka
verksamheten.

Dina säger ́'HW�JlOOHU�DWW�J|UD�UHDOLVWLVND�RFK�NRQNUHWD�PnO´�� En av de övriga håller på att
skriva sina, och den andra har sina ”L�KXYXGHW”, men menar samtidigt att en bra planering är a
och o. De som har nedtecknat mål och handlingsplaner menar att det är bra att
barnbibliotekskonsulenten varit envis när det gäller det arbetet. Dina säger ´9L�VD��MDJ�J|U�GHW
MX�lQGn��YDUI|U�VND�PDQ�VNULYD"´

Att formulera mål och handlingsplaner för barnbiblioteksarbetet är något som tar tid från
övrig verksamhet, den som syns.

Det där som inte ser produktivt ut, eller att sitta och formulera en skrivelse, man
räknar inte med att det behövs arbetstid för det, utan bara för det som
produceras. Det är skillnad tycker jag själv, på om man ska formulera
projektidéer eller om man ska jobba med rutiner där allting är likadant ( Asta)

Flera av respondenterna uppger att det viktigaste som kommit ut av arbetet med mål och
handlingsplaner är att man har fått struktur på arbetet eftersom det tidigare varit mer styrt av
efterfrågan. En av dem markerar särskilt hur viktigt det är med mål och handlingsplaner för
att kunna visa kommunpolitikerna vad det är de tar bort om det blir nya besparingskrav. Asta
säger ́9L�KDU�NRPPLW�WLOO�LQVLNW�DWW�GHW�lU�YLNWLJW�I|U�ELEOLRWHNHWV�HJHQ�|YHUOHYQDG��Vn�DWW�PDQ
YLVDU�SROLWLNHUQD�YDG�GHW�lU�VRP�nNHU�ERUW�RP�GH�VNlU�QHU.”

6.2.10 Samarbete med andra institutioner och uppsökande verksamhet
Eftersom många av kommunerna i Norrbotten är stora och glest befolkade är det intressant att
veta hur barnbibliotekarierna når ut till användarna. Finns det skillnader i hur man arbetar mot
användarna i de olika kommunerna? På vilket sätt når de ut till användarna i kommunerna?
Hur når de ut till de användare som inte har nära till biblioteket? Samarbetar de med några
andra institutioner?

En respondent uppger att hon samarbetar med kyrkan för att med hjälp av kyrkans barntimme
kunna förmedla litteratur. Annars är samarbete med BVC något som förekommer i nästan alla
kommuner eftersom barnbibliotekarierna menar att det är här grunden för språkutvecklingen
läggs. Flera av respondenterna uppger att de informerar föräldrar till nyfödda om hur viktigt
det är med språkutveckling och att man läser för barnet. De väljer denna grupp för att man
tror att föräldrarna är mest engagerade då.

Det är därför jag åker runt och träffar nyblivna föräldrar (…) Jag brukar säga till
småbarnsföräldrarna att man vinner så mycket mer än ett gott ordförråd och
fantasi, som man brukar framhålla, och tycka om böcker, Barnet kanske får
lättare att koncentrera sig och bättre lyssnarförmåga. Du får kontakt, att sitta
bredvid någon. (Clara)
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Vid fyraårskontrollen på BVC delas det i många kommuner ut ett presentkort på %DUQHWV
I|UVWD�ERN�till föräldrarna��Föräldrarna kan sedan ta detta till biblioteket och få en bok. Många
bibliotek har barnboksdepositioner på BVC.  Flera av respondenterna deltar vid föräldraträffar
där man visar och delar ut litteratur för språkutveckling.

Flera av respondenterna annonserar om olika biblioteksaktiviteter i lokala annonsblad som går
ut till alla hushåll i kommunen, till exempel om man ska ha sagostund på minoritetsspråket
meänkieli (tornedalsfinska). En av respondenterna uppger att hon brukar skicka ut
information till förskolor och skolor via kommunens internpost.

En av respondenterna menar att besparingarna inom skola och förskola har inneburit att
personalen där varken har tid eller pengar att ta bussen till biblioteket, vilket gör att barnen
aldrig kommer till biblioteket under skoltid. Hon erbjuder i stället dessa skolor och förskolor
boklådor.

Det finns ett skräckexempel, en by, där varken skola eller barnomsorg har lånat
en enda bok sedan 2000. De där stackarna som inte har det intresset eller orken,
som är alldeles tysta och säger ingenting – hur når man ut till dem? (Britta)

Många av barnbibliotekarierna nyttjar bokbussen för att få ut böcker till skolor och förskolor.
Två av kommunerna har inte bokbuss; en har postbok (ett samarbete med lantbrevbäringen)
och en har ingenting alls, vilket barnbibliotekarien beklagar. I en av kommunerna har man
fem filialer så där arbetar var och en inom sitt upptagningsområde i samråd med vår
respondent som är enda barnbibliotekarien i kommunen. Två av respondenterna menar att de
bästa kontakterna knyts i biblioteket ”|JD�PRW�|JD”. Ebba säger ́'HW�PDQ�J|U��GHW�VND�PDQ
J|UD�L�ELEOLRWHNHW�´��andra menar att det viktigaste är att man når ut till användarna med
böckerna, inte var utbytet sker. Dina säger ´'HW�lU�Vn�VN|QW�DWW�YHWD�DWW�E|FNHUQD�QnU�EDUQHQ
RFK�DWW�GH�KDU�WLOOJnQJ�WLOO�E|FNHU´�

Glesbygdsbarnen blir lidande eftersom de inte spontant kan besöka biblioteket. På flera ställen
passar man på att ta emot bybarnen när de är i tätorten med klassen. Frida säger ´9L�I|UV|NHU
NRPELQHUD�VLPKDOOVEHV|N�PHG�ELEOLRWHNVEHV|N��'HQ�JUXSS�VRP�LQWH�VLPPDU�JnU�KLW�RFK�MDJ
SUHVHQWHUDU�Q\D�E|FNHU�RFK�JHU�ERNWLSV´.

Samarbete förekommer förutom med BVC även med kyrkan, sjukhus, studieförbund,
dagbarnvårdare, fritidsgårdar. En av respondenterna i en av de minsta kommunerna menar att
det krävs att man samarbetar. Clara säger ´6ND�PDQ�J|UD�QnJRQWLQJ�Vn�PnVWH�PDQ�VDPDUEHWD�
DQQDUV�Vn�NODUDU�PDQ�GHW�LQWH�´��En av barnbibliotekarierna gav alla tonårsböcker man fått
under en viss tid från Kulturrådet och skänkte dem till fritidsgårdarna i kommunen. Asta säger
´…GHQ�KlU�IULWLGVI|UHVWnQGDUHQ�EOHY�MlWWHJODG�I|U�QX�VNXOOH�KDQ�VlWWD�LJnQJ�PHG�OlVSURMHNW�
PDQ�lU�LQWH�PHGYHWHQ�RP�YLOND�PlQQLVNRU�VRP�HJHQWOLJHQ�ILQQV�´

%RNSUDW
Många av respondenterna åker ut till skolorna i kommunen och har bokprat. Att åka fem mil
enkel väg för detta uppges inte vara något problem. Barnbibliotekarien i en av de största
kommunerna har som målsättning att bokprata i alla skolor i kommunen en gång per år, vilket
innebär att hon får köra 72 mil tur och retur till den skola som ligger längst bort. De
barnbibliotekarier som inte har körkort åker endast ut och har bokprat vid efterfrågan.
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En del barnbibliotekarier är ju väldigt flitiga på att bokprata, men jag har gjort så
att mina tidsresurser räcker till de landsbygdsskolor som vill ha den här
servicen. Om de vill ha det knyter de kontakt med mig. Jag brukar få skjuts med
lärarna eller jag kan åka ut med bokbussen eller skolbussarna. (Asta)

Det går åt mycket förberedelser för bokprat, men ordentlig tid till inläsning är något som de
flesta saknar. Ebba säger:

Bokpraten i sig själva har blivit något helt annat, de har blivit mer innehållsrika.
Det är inte bara det att jag pratar om böckerna utan jag har en dialog med
eleverna. Jag pratar mycket om det här med behovet av ett bibliotek. Jag gör
dem  medvetna om att det här kostar pengar, förutom då att jag pratar om och
jobbar  med böckerna. Det är viktigt att man försöker när det gäller böckerna,
att försöka hålla en dialog. Förr kom barnen i en lång rad med fröken först och
så berättade jag om böckerna. Sedan fick de gå och låna och så hjälpte jag till.
Jag visste aldrig om det jag hade pratat om var det som intresserade. Nu för jag
en dialog med barnen, det tycker jag har förändrats mycket.

En aspekt med bokprat som många tar upp är att man endast har bokprat för de grupper som
har lärare som är intresserade av att jobba vidare med litteraturen annars är det ingen idé,

Man måste prata med lärarna om vad bokpratet är till för. Det ska inte vara en
stunds underhållning utan det ska också följas upp och det ska ju visa sig hos
eleverna. Det är slöseri med tid att jag ska komma dit och uppträda och sedan
glöms det bort. (Dina)

Samtidigt som barnbibliotekarierna säger att det är viktigt att barnen får tillgång till böcker
var de än är, så menar man att det också är viktigt att barnen någon gång kan komma till
biblioteket och få bokprat där.

6.2.11 Prioriteringar mot användarna
Vilka prioriteringar gör barnbibliotekarierna mot användarna och finns det någon del av
barnbiblioteksverksamheten respondenterna anser vara den viktigaste?
Först har många av respondenterna svårt att svara på vad som är viktigast eftersom de tycker
det är i stort sett omöjligt att välja bort något. Frida säger ´'HW�YDU�HQ�MlWWHVYnU�IUnJD��MDJ
W\FNHU�LQWH�PDQ�NDQ�VlJD�DWW�QnJRW�lU�YLNWLJDUH�lQ�QnJRW�DQQDW. $OOW�lU�OLND�YLNWLJW�´� Flera av
bibliotekarierna menar ändå att det viktigaste är att barn fostras till att bli biblioteksanvändare
och ser biblioteket som något positivt, oavsett om man går dit för att läsa eller inte. Asta säger
´0DQ�VND�W\FND�DWW�GHW�lU�KHOW�RN�DWW�Jn�WLOO�ELEOLRWHNHW�lYHQ�RP�PDQ�W\FNHU�DWW�GHW�lU�WULVW�DWW
OlVD��0LQ�WDQNH�lU�DWW�MDJ�VND�ILQQDV�WLOO�KDQGV�I|U�IUnJRU�´��Ebba säger ”%HP|WDQGHW�DY
EDUQHQ�L�ELEOLRWHNHW�lU�Vn�YlOGLJW�YLNWLJW��$WW�PDQ�WDU�GHP�Sn�DOOYDU�RFK�DWW�PDQ�EHKDQGODU
GHP�VRP�RP�GH�YRUH�YX[QD�´

En respondent tvekar mellan språkutveckling och informationssökning eftersom hon anser att
båda är viktiga prioriteringar, men konstaterar att det nog ändå är språkutvecklingen som är
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viktigast eftersom det krävs ett språk för att kunna söka information, Clara säger ´6SUnNHW�lU
YnUW�YLNWLJDVWH�YHUNW\J�RFK�GHW�EOLU�YLNWLJDUH�RFK�YLNWLJDUH.”

Den så kallade Slukaråldern, 9 – 12 år, är en viktig grupp att arbeta mot, med till exempel
bokprat, eftersom det är där barn befäster vanan att läsa samtidigt som många av de äldre i
denna åldersgrupp minskar sin läsning.

Ett par av de respondenter som arbetat länge som barnbibliotekarier menar att gallringen (när
beståndet av litteratur gås igenom och trasig och inaktuell litteratur tas bort ur beståndet) är
viktig så att man håller beståndet fräscht och att det ser inbjudande ut för användarna. Ebba
säger ́'HW�lU�YLNWLJW�DWW�NXQQD�JDOOUD�Sn�UlWW�VlWW��GHW�lU�YLNWLJW�DWW�KnOOD�DYGHOQLQJHQ
DWWUDNWLY��DWW�KnOOD�RUGQLQJ��DWW�VN\OWD�XSS�Vn�DWW�EDUQHQ�KLWWDU�IUDP�WLOO�GHW�GH�V|NHU.´

Det som ändå de flesta tar upp som det allra viktigaste är språkutvecklingen, eftersom de
anser att man utan ett språk varken kan söka information eller uttrycka sina önskemål i
biblioteket.

När jag träffar skolklasser och förskolan så säger jag alltid till barnen: barn
frågar för lite, vi blir så glada när ni frågar. Alla blir alltid glada när ni kommer
och frågar. Och så säger jag: De ser väldigt upptagna ut där bakom disken och
de kanske inte ser er när ni kommer, men de blir så glada för det är meningen
att ni ska fråga. Vi ska prioritera, tänka och inte visa någon otålighet
när barnen kommer. Det är ett stort steg för barn att våga fråga. (Gerda)

En svår fråga att svara på för alla respondenter vid de enskilda intervjuerna, var den om det
finns något i barnbiblioteksverksamheten som de upplever som mindre viktigt, eftersom de
tidigare sagt att allt är viktigt. Britta menar ändå att bokpaket till skolorna inte är så viktigt
eftersom detta är något lärarna egentligen borde kunna ordna själva, ”%RNSDNHW�lU
IUXNWDQVYlUW�RYLNWLJW��YL�KDU�GHODW�LQ�E|FNHUQD�L�WHPDQ�I|U�DWW�OlUDUQD�VND�KLWWD�VMlOYD”. Ett par
av respondenterna, som inte har något skolansvar i sina tjänster, anser att man tar på sig för
mycket av sådant som är rena skolbehov och att detta innebär en kvalitetsförsämring för både
skolan och biblioteket, så till vida att skolan då inte anstränger sig för att ordna egna bra
bibliotek, och biblioteket inte får tid över för andra användare.

Clara säger att sagostunder är något andra kan anordna eftersom hon inte hinner. Ytterligare
en respondent, Gerda, menar att det inte är viktigt att ha bokprat för årskurs ett eftersom hon
anser att de ́…KDU�DOOD�E|FNHU�ROlVWD�lQQX�´

Vi ville veta om barnbibliotekarierna har någon särskild åldersgrupp som de prioriterar. Alla
barnbibliotekarier uppger att de främst prioriterar förskoleåldern eftersom det är i den åldern
barn utvecklar sitt språk� De arbetar bland annat mycket med läslustombuden som finns i
förskolorna. Samarbetet med BVC gynnar också förskoleåldern.  Gerda säger ”-DJ�EUXNDU
VlJD�WLOO�I|UlOGUDUQD��VSUnNHW�lU�PDNW��VH�WLOO�DWW�HUD�EDUQ�InU�HWW�EUD�VSUnN�I|UH�I\UD�nUV�nOGHU�
Barnbibliotekarierna vill också poängtera att man prioriterar förskoleåldern för att man där
ska grundlägga vanan att gå till biblioteket. Ebba säger ”…GH�VND�NlQQD�LJHQ�ELEOLRWHNHW�RFK
LQWH�YDUD�UlGGD�I|U�DWW�Jn�GLW´�

Andra grupper är också viktiga att ta hänsyn till menar respondenterna, och uppger
mellanstadiet 9 – 12 år eftersom det är där man börjar tappa läsare. En av bibliotekarierna
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anser att tonåringarna är styvmoderligt behandlade vid hennes bibliotek på grund av att man
genom omdisponering av lokalerna gett tonårsavdelningen mindre utrymme. Ebba säger ´'HW
ILQQV�MX�WRQnULQJDU�VRP�LQWH�EDUD�YLOO�VLWWD�YLG�GDWRUQ.´� En annan menar att tonåringarna är en
svår grupp eftersom de som arbetar i biblioteket kräver att de ska klara sig själva samtidigt
som det är uppenbart att de inte gör det. Frida säger ”MDQ�PlUNHU�MX�DWW�PDQ�EHK|YV�PHU�RFK
PHU�KHOD�WLGHQ´.

6.2.12 Internet
Vi ville veta hur folkbiblioteket bemöter användarnas eventuella Internetintresse och om de
har tillgång till Internet i biblioteket. Alla barnbibliotekarier uppger att det finns
Internetdatorer i biblioteket. Användarna består till största delen av ungdomar. Ett par av
respondenterna uppger att det ofta blir stökigt kring Internetdatorerna, där ungdomarna sitter
och de upplever detta som jobbigt. En av bibliotekarierna uppger att man haft stora problem
med chattande ungdomar men att detta till viss del är löst sedan man från bibliotekets sida
spärrat den populäraste chattsajten.

Vi har haft enorma problem. Vi har två datorer, en för vuxna och en för
ungdomar. Dom har uteslutande suttit på en chattlinje som heter Lunarstorm och
det har då gjort att trafiken har varit fruktansvärd och orsakat enorm påfrestning
på servern. Datorerna har ju varit helt upptagna av ungdomar som har suttit, och
det är ju inget viktigt direkt. Det är ju ganska mycket snusk och porr och sådär,
så från och med idag har vi stängt Lunarstorm. Från och med idag ska det vara
för annat, fast det är ju nästan bara ungdomar som sitter där. Det är ju nästan 90
%. Vi har två datorer idag. Jag tror det räcker för nu har de andra möjlighet att
komma hit och läsa sin e-mail. Nu är det ju inte upptaget av ungdomar som sitter
och chattar hela tiden. Vi har ingen tidsbokning. Vi har haft det tidigare, men vi
fick inte göra annat än boka in tider. (Britta)

Många uppger att man tidigare hade åldersgräns nedåt för användarna men att denna nu är
borttagen. De flesta har tidsbokning. I en av kommunerna som har många flyktingar har man
varit tvungen att begränsa användningen eftersom man i biblioteket uppskattade det så att
flyktingarna tog upp 99% av tiden och lokalbefolkningen klagade. Internetanvändarna får
numera en timma per vecka och person, mot som tidigare tre timmar. I en annan kommun
med många flyktingar har man fler datorer och bibliotekarien uppger att det mest är
flyktingbarn som använder dessa. På ett bibliotek vill man ha en egen Internetdator till
barnavdelningen men hittills har bristen på pengar bromsat detta, samtidigt uppger
barnbibliotekarien att det ofta blir väldigt stökigt kring dessa datorer.

Alla, hur små de än är får boka tid. Det har varit på tal om så små barn verkligen
ska få använda Internet, men det får alla använda. Det är viktigt att biblioteket
har vettiga dataspel, det finns så mycket ovettigt. (Gerda)

Tror respondenterna att Internet har och kommer att ha någon betydelse för den kommun man
arbetar i? Britta säger ´«I|U�NRPPXQHQ�KDU�GHW�VWRU�EHW\GHOVH��HIWHUVRP�GHW�NDQ�YDUD�YLNWLJW
I|U�GHPRNUDWLQ�L�VDPKlOOHW�´��Flera av respondenterna menar att Internet är ett nytt medium
som upptar en stor del av användarnas tillvaro. Clara säger�´,QWHUQHW�NRPPHU�DWW�In�VW|UUH
EHW\GHOVH��IUDPI|U�DOOW�L�VNRORUQD�QlU�PDQ�V|NHU�PDWHULDO�´�En av respondenterna i en av de
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minsta kommunerna säger att sedan kommuninvånarna kunnat börja söka och reservera
böcker hemifrån så har man märkt en markant ökning av antalet reservationer.

Jag är enormt positiv till att det utvecklas. Ju mer man kan hitta positiva saker
som förbättrar desto bättre. Det betyder mycket för kommunens fortsatta
överlevnad med tanke på de långa avstånden. (Frida)

Att det är svårt för barn och ungdomar med källkritik är något flera nämner och att detta
verkligen är något som skolan borde satsa på att lära ut�

Det behövs egentligen i läroplanen om vad Internet är eftersom det är ett så
snårigt media, och att man ska ha en kritisk hållning till det och på vilket sätt det
kan användas. Jag tror att där har skolan mycket att göra eftersom barnen är som
uppslukade av datorerna, och de hittar ju det där tekniska mycket fortare än vi
vuxna. Man får ju inse att barn redan är Internetanvändare. (Asta)

För barnbibliotekariernas egen skull i arbetet menar man att det är bra med Internet, eftersom
man har användning för viss information, e-post med mera. Ebba säger ´…GHW�lU�EDUD�DWW
I|UV|ND�KLWWD�JXOGNRUQHQ�RFK�J|UD�GHW�ElVWD�DY�GHW´��Meningarna är ändå delade bland
barnbibliotekarierna. En annan menar att hon borde satsa mer på att lära sig eftersom många
utan bibliotekskunskaper kan söka på Internet, men inte hon som har det. Hon säger också att
det är svårt att få tiden att räcka till för detta. Gerda säger ”'HW�NlQQV�YlOGLJW�WULVW�DWW�GHQ
JDPOD�NXQVNDSHQ�PDQ�KDU�VNDIIDW�VLJ�LQWH�NlQQV�OLND�YLNWLJ�OlQJUH´�

6.2.13 Framtiden
Hur ser barnbiblioteksverksamheten ut i framtiden i Norrbottens kommuner och hur skulle
barnbibliotekarierna vilja att den skulle se ut om de fick önska var frågor vi ställde.
Respondenterna har över lag en positiv syn på barnbiblioteksverksamheten i framtiden.

Själva bibliotekarierollen kommer inte att försvinna, den kommer man att ha stor
nytta av och att utveckla för man märker att det behövs någon som kan hjälpa
låntagarna att leta sig fram. (Frida)

En av de senast utbildade barnbibliotekarierna menar att barnbiblioteksverksamheten
genomgår en ständig utveckling och att den även i fortsättningen kommer att ha den starka
ställning hon anser den har i dag. Hon tar upp informationssökning via Internet, som hon tror
kommer att ha en stor betydelse för barnbiblioteksverksamheten i framtiden. Hon menar att
om de i biblioteket redan nu börjar lära barn informationssökning och källkritik så har man
igen det längre fram, eftersom de barnen i framtiden inte behöver hjälp från
bibliotekspersonalen. Som exempel nämner hon högskolestuderande som kommer till
biblioteket och vill ha hjälp med sådant som de enligt vår respondent borde klara själva.

…så det är en bit som kommer att bli viktigare – att söka information. Det är ju
så att språket är en viktig del, att kunna språk, , men man måste kunna söka den
information man behöver och det tror jag kommer att förändras… (Clara)
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En av de barnbibliotekarier som arbetat längst menar att man som barnbibliotekarie i
framtiden måste vara stark för att bevaka barnavdelningens intressen.

Det är nästan överallt så, att man säger, att det är barn och
ungdomsverksamheten man prioriterar. Det är oftast så tycker man, att man kan
minska på det just nu, för nu är behovet någon annanstans och då får jag vara
stark och hävda att – inte på barnavdelningens bekostnad! (Ebba)

En annan av bibliotekarierna, Asta, tycker att det verkar som att trenden i samhället är
förtätning, att så mycket som möjligt ska samlas på samma ställe. I hennes kommun planerar
politikerna att lägga ner ett bibliotek och menar då att det är bättre med ett bra bibliotek än
fler halvbra, men bibliotekarien säger att för barn är det mycket viktigare att det finns fler
bibliotek. Asta säger ”-DJ�W\FNHU�DWW�MXVW�L�GHQ�KlU�NRPPXQHQ�lU�SROLWLNHUQD�V\QQHUOLJHQ
GnOLJD�Sn�DWW�I|UVWn�DWW�HQ�GHFHQWUDOLVHUDG�ELEOLRWHNVYHUNVDPKHW�lU�J\QQVDP�I|U�EDUQHQ´.

Alla barnbibliotekarier skulle vilja ha mer tid för själva arbetet med användarna, bland annat
för att det ska finnas någon på plats i biblioteket att fråga, att hjälpa och lotsa barnen i
biblioteket. Frida säger ´'HW�lU�YLNWLJW�DWW�GHW�ILQQV�QnJRQ�VRP�I|UPHGODU�OLWWHUDWXUHQ�RFNVn�´
Mer planeringstid och tid till inläsning av barn- och ungdomslitteratur är också önskvärt. En
av bibliotekarierna skulle vilja ha skriftliga avtal mellan skolan och folkbiblioteket för att få
en drägligare arbetssituation. En annan av barnbibliotekarierna, Dina, säger ´'HQ�KlU�WLGHQ
RFK�GH�KlU�UHVXUVHUQD�KDU�MDJ��RFK�GHW�lU�LQWH�PHU�PHG�GHW�Vn�MDJ�J|U�GHW�ElVWD�DY�GHW�´

För att orka med barnbiblioteksarbetet i framtiden menar Clara att

All barnbiblioteksverksamhet måste nog tänka igenom vad man gör, varför man
gör det, vem man gör det för och hur man gör det för att inte gå under själv. Man
måste verkligen fundera igenom hur dagens samhälle ser ut och inte jobba
utifrån hur det såg ut i går.

Flera uppger att de är oroliga för vad befolkningsminskningen i länet kan komma att ställa till
med. Både i Arvidsjaurs och Övertorneås kommuner har man under våren 2002 lagt ner flera
skolor. Många tror dock att barnbiblioteksverksamheten kommer att utvecklas och att
bibliotekarien kommer att behövas mer i framtiden,� Skillnaden mot i dag är att det kommer
nya medier i biblioteket vilket verkar kräva resurser i form av personal. Gerda säger ´'HW�VND
ILQQDV�HQ�PlQQLVND�GlU��$WW�GHW�ILQQV�HQ�WLOOJlQJOLJ�VRP�EDUQHQ�NDQ�IUnJD�´�En annan av
respondenterna vill ha mer tid för barnens fritidsläsning i framtiden. Som situationen är idag
är det skolan som tar mest tid.

Det är som Don Quijote som slåss mot väderkvarnarna, man måste fortsätta
kämpa för att barnbiblioteksverksamheten ska utvecklas. (Britta)
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�����,QWHUYMXUHGRYLVQLQJ�OlQVEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHQ
Vi valde att intervjua länsbarnbibliotekskonsulenten i Norrbotten. Hans syn på
barnbibliotekariernas arbete, anser vi vara av värde för vår uppsats, eftersom han är den som
har den övergripande bilden av barnbiblioteksverksamheten i länet samt har ansvaret över den
fortbildning för barnbibliotekarierna som sker i länsbibliotekets regi. Vi anser även att det kan
vara intressant att se om han har någon avvikande uppfattning angående någon fråga jämfört
med barnbibliotekarierna. Länsbarnbibliotekskonsulenten har arbetat som detta i Norrbottens
län i snart tre år. Han arbetade tidigare som skolbibliotekarie i södra Sverige och som
barnbibliotekarie i en av Norrbottens glesbygdskommuner.

6.3.1 Bakgrund till länsbarnbibliotekskonsulenttjänsten
I Sverige finns i dagsläget tjugofyra länsbibliotek av vilka många har kommunbiblioteket som
värdbibliotek. Länsbiblioteksverksamheten finansieras av landstinget och staten. Det är
länsbiblioteket som har ansvaret för den regionala barnbiblioteksverksamheten. Norrbotten
var ett av de första länen i Sverige att få en länsbibliotekarie och sedan 1975 har man också
haft en länsbarnbibliotekskonsulent (Norrbottens länsbibliotek 2002).
Länsbarnbibliotekskonsulenten skulle ha som uppdrag att medverka vid inrättandet av
barnbibliotekarietjänster i alla kommuner, samt att ordna fortbildning för barnbibliotekarierna.
Barnbibliotekskonsulenten skulle också vara den som spred information om barnkultur, barn
och bibliotek till övriga i länet som kunde ha intresse av detta; övrig bibliotekspersonal,
förmedlare, föräldrar och politiker. Biblioteksutveckling, projektarbeten samt vägledning och
utvärdering av dessa är andra områden som barnbibliotekskonsulenten arbetar med, liksom
samarbete med förlag, exempelvis BTJ, och olika organisationer som arbetar med
läsfrämjande aktiviteter (Nilsson 1994, s. 26 ff).

6.3.2 Arbetsuppgifter
Vi intervjuade bibliotekskonsulenten i hans arbetsrum och började med att ställa frågan om
vilka som är hans huvudsakliga arbetsuppgifter. Han svarade att:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är verksamhetsutveckling, rådgivning, att driva och
initiera projekt i länet. Det viktigaste i arbetet med länets barnbibliotekarier anser han vara
verksamhetsutvecklingen och i vissa fall att stärka deras självförtroende.

6W|GHW�WLOO�EDUQELEOLRWHNDULHUQD
Vi frågade på vilket sätt han stöttar barnbibliotekarierna och han svarar att om man går till
den enskilda individen så är det framför allt genom personliga samtal. Formellt är det genom
de fortbildningar som anordnas i länsbibliotekets regi. Mest konkret är det när han är ute och
besöker dem och när han stöttar dem i arbetet med att utforma lokala mål och
handlingsplaner. Detta med verksamhetsutvecklingen är också något han prioriterar högst.

6.3.3 Barnbibliotekariernas arbetssituation
Barnbibliotekskonsulenten tycker sig ha märkt att det som förändrats mest när det gäller
barnbibliotekariernas arbetssituation är att arbetsbördan har ökat successivt, vilket har att göra
med nedskärningarna som kommunerna gjort under några år. Ett sätt att få en bättre struktur
på arbetet för barnbibliotekarierna menar han, är att upprätta mål och handlingsplaner.
Tendensen är också att man som barnbibliotekarie verkar sitta mer i informationsdisken.
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En tydlig skillnad på hur barnbibliotekarierna arbetar i de olika kommunerna kan konsulenten
se på de ställen där barnavdelningen har en svag ställning. Där arbetar barnbibliotekarien
enligt honom betydligt mer efterfrågestyrt. Där det inte finns någon verksamhetsplan är detta
ännu tydligare

6.3.4 Barnbibliotekariernas prioriteringar
På vår fråga om hur han bedömer att barnbibliotekarierna prioriterar och vad han uppfattar att
de prioriterar högst svarar han med ett skratt att det är en svår fråga att svara på. Han funderar
på om bokpaket är en prioritering, eller om det helt enkelt är något barnbibliotekarierna gör
för att det är mycket tjat från skolan om det. Arbetet mot skolan verkar prioriteras mer eller
mindre medvetet. Barnbibliotekarierna själva ser ut att prioritera bokprat enligt konsulenten.

Något barnbibliotekarierna gör som barnbibliotekskonsulenten tycker är mindre viktigt att
prioritera är ihopplockandet av bokpaket  ´-DJ�I|UVWnU�LQWH�YDUI|U�PDQ�VND�OlJJD�QHU�Vn
P\FNHW�P|GD�Sn�GHW´��Han anser inte att det måste vara barnbibliotekarien som gör det.

När det gäller bokprat säger han följande:

Och även i viss mån - det kanske är som att svära i kyrkan - bokprat, det kan
kännas ibland inte så väl genomtänkt, utan man är ute i klasser och så roar man
och så åker man tillbaka och sedan, ja vad händer sedan? Det är det som är den
stora frågan. För bokprat kräver väldigt mycket förberedelser och jag undrar om
man får så stor effekt ibland.

.XOWXUUnGVSHQJDU
Angående användandet av kulturrådspengarna så menar han att det fungerar dåligt med
uppföljningen. Han har också en känsla av att alla projekt inte är så lyckade. Han menar att
bibliotekarierna måste fråga sig vad de vill med projektet�´�2P�GHW�LQQHElU�P\FNHW
H[WUDDUEHWH��YDUI|U�V|NWH�PDQ�Gn�SHQJDUQD"´� Som det är i dag med många projekt så gör
bibliotekarien jobbet men böckerna hamnar i skolan. Han menar att uppföljningen av
projekten inte är sådan att han kan sammanställa dem och se om projekten gett något resultat.
En del av kommunerna fortsätter att satsa på läslustombuden och det tycker han är alldeles
utmärkt eftersom där redan finns en grund och en fungerande organisation.

6.3.5 Rekrytering av barnbibliotekarier
Eftersom det ingår i bibliotekskonsulentens uppdrag att påverka kommunerna att anställa
barnbibliotekarier, ställde vi frågan varför det inte finns barnbibliotekarietjänster i alla
kommuner och vad han kan göra åt saken. Han svarar att många kommuner säger att ´'HW�lU
LQWH�HQ�EDUQELEOLRWHNDULH�YL�EHK|YHU��GHW�YL�EHK|YHU�lU�HQ�ELEOLRWHNDULH´ och att det då är svårt
för honom att gå in och argumentera. Det är dessutom en ekonomisk fråga för många
kommuner, man tycker inte att det är så viktigt med en barnbibliotekarie. I de små
kommunerna kan det till och med vara så att samma person är både kulturchef och
bibliotekarie.

Det har visat sig vara svårt att rekrytera barnbibliotekarier till glesbygdskommunerna.
Barnbibliotekskonsulenten menar att det beror på flera orsaker; dels på att lönen är låg, dels
för att tjänstens utformning i många fall är oattraktiv, ofta är det inte renodlade
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barnbibliotekarietjänster utan en blandning. Man kanske har förutfattade meningar om vad en
barnbibliotekarie gör ́%DUQELEOLRWHNDULHQV�UROO�KDU�LQWH�GLVNXWHUDWV�WLOOUlFNOLJW�GH�VHQDVWH
nUHQ��Konsulenten menar att arbetsformen inte har ändrats på många år och att detta är
´EHNOlPPDQGH�´

För att göra barnbibliotekarietjänsterna mer attraktiva krävs det att man börjar diskutera vad
framtidens barnbibliotekarier ska göra. Konsulenten menar att barnbibliotekarierna bör se
över det egna beståndet och lokalen man vistas i. Han säger att barnbibliotekarien inte alltid
verkar veta till vilka de vänder sig i sin verksamhet. Barnbibliotekarierna måste bli säkra på
vilken målgrupp man ska inrikta sig mot.

Vem vänder vi oss till? Det är en sådan diskussion vi måste ha på
barnavdelningen. Är det skolan? Är det fritiden? Är det barnen eller är det de
vuxna? Vad har vi för uppgift? Det har vi inte diskuterat de senaste 15 åren, utan
det har bara pågått. Det enda man har diskuterat är nedskärningar, det vill säga;
vad ska vi ta bort? Men vi har inte diskuterat; vad ska vi utveckla?

Han tar upp ett konkret exempel från Lunds nybyggda stadsbibliotek, där man på
barnavdelningen kan läsa en liten skylt som säger: ”För dig som nyss har börjat läsa”.
Konsulenten frågar sig vem skylten egentligen vänder sig till. En som nyss börjat läsa klarar
knappast all den texten.

Arbetet med mål och handlingsplaner är ett av alla verktyg som behövs för att utveckla
barnbiblioteksverksamheten. Han menar också att biblioteken inte behöver marknadsföra sig
mot användarna utan mot de nya bibliotekarierna. Han säger att man från kommunledningens
sida kanske borde satsa på att vidareutbilda intresserad, redan befintlig personal.

Tittar man på annonserna så står det bokprat, bokpaket, samarbeta med skolan.
Det vill säga samarbeta med skolan det innebär: de ringer, vi plockar ihop lådor.
Det kallar man för samarbete. Det är väldigt traditionellt och jag förstår folk som
tycker att de här tjänsterna är oattraktiva. Samtidigt är man rädd för att stöta sig
från bibliotekets sida och det tycker jag inte man behöver vara. Det handlar om
det här med prioriteringar och att våga säga nej, men också förklara varför man
säger nej och istället erbjuda någonting annat som är mycket smartare. Men det
är för mycket av genomförande och för lite av planering och analys och
utvärdering i våra verksamheter. Det har vi jobbat med de senaste ett och ett
halvt åren.

6.3.6 Länsbarnbibliotekskonsulentens roll
Hans roll som spindeln i nätet och som bollplank när det gäller att få igång arbetet med
verksamhetsplaner börjar ge resultat. Fler och fler bibliotek vill göra verksamhetsplaner för
hela sin biblioteksverksamhet. Där har barnbibliotekariernas prat om vikten av att ha mål- och
handlingsplaner gett utdelning.

6.3.7 Internets betydelse
Angående Internets betydelse nu och i framtiden så anser konsulenten att det är en svår fråga.
Det finns fortfarande en stor ovana vid att använda Internet bland barnbibliotekarierna, det
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märker han bland annat på antalet besökare på länsbibliotekets hemsida där han lägger ut all
information. Anledningen till att barnbibliotekarierna redan har halkat efter i användandet är
att de inte anser sig ha tiden som krävs till fördjupning. Han menar att det också kan bero på
att åldern hos de barnbiblioteksansvariga är relativt hög. Å andra sidan säger han att ´,QWHUQHW
lU�EDUD�HWW�YHUNW\J�Vn�GHW�JlOOHU�DWW�KD�QnJRQ�VODJV�SODQ�RFK�LGp��YDG�YLOO�MDJ�PHG�GHW
HJHQWOLJHQ"´

Barnbibliotekskonsulenten tror inte att Internet kommer att ha så stor betydelse för
barnbiblioteksverksamheten i Norrbotten eftersom han, när han ser tillbaka, inte märkt någon
större förändring under de år han arbetat som konsulent. Han funderar över vad
länsbiblioteket kan göra åt det, men konstaterar att han inte hunnit tänka så långt.

6.3.8 Framtiden
Om sin syn på rollen för framtidens barnbibliotekarier säger han följande:

Vi måste diskutera, ska vi egentligen syssla med det vi har sysslat med i alla år?
Jag menar vi har nya redskap, vi har nätet, vi har CD-Rom. Vad kan man göra?
Kan man experimentera med någonting vad gäller de sakerna? För jag menar,
vad gäller barnresurser på nätet så är det egentligen bara två stora, det är
Barnens Polarbibliotek och Barnens bibliotek, men sedan är det inte så mycket
mer. Där tycker jag det finns mycket att göra.

Angående framtiden för Norrbottens barnbiblioteksverksamhet så skulle han önska att
barnbibliotekarierna hade egna nätverk utan att behöva gå via honom. Drömmen är fjorton
starka barnbibliotekarier.

Sedan önskar jag att vi hade en barnbibliotekarie i alla kommuner. Jag tror att
det skulle vara bra att vi hade fjorton starka barnbibliotekarier som verkligen
slår näven i bordet och sätter gränser och vågar stå för sina åsikter. För mycket
handlar i mitt jobb om att stärka självförtroendet. En del är tuktade, de har det
inte så muntert.



54

7 Analys, diskussion och slutsatser

I kapitel 4 gjorde vi en allmän tolkning av utvalda artiklar ur Barnkonventionen, sett ur ett
folkbiblioteksperspektiv. I detta kapitel utgår vi från de artiklar som i vårt tycke är mest
relevanta för vår undersökning samt från den litteratur vi läst för att med dessa som stöd
analysera och diskutera det empiriska materialet. Artiklarna i Barnkonventionen går in i
varandra och för att inte styras av dem har vi valt att inte presentera dem i analysen.

����9DG�lU�EDUQHWV�ElVWD�QlU�GHW�JlOOHU�EDUQELEOLRWHNVYHUNVDPKHW"
Flera av våra respondenter påpekar hur viktigt det är att man tar emot barnen på rätt sätt i
biblioteket, att de känner sig välkomna, att man finns där för dem, oavsett om de är där för att
läsa eller för att göra något annat. Samtidigt säger respondenterna att tiden de har i själva
bibliotekslokalen med användarna, krymper mer och mer. Detta beror bland annat på att en
del av dem inte arbetar heltid som barnbibliotekarier, och på att det administrativa arbetet
ökat. Gunnarsson kommer i sin undersökning fram till att många barnbibliotekarier fått nya
arbetsuppgifter som inte har med barnverksamheten att göra, vilket innebär att de inte längre
hinner med barnbiblioteksverksamheten (Gunnarsson 2001, s. 33 f.). Barnets bästa enligt
Koren är att biblioteken ska ha en adekvat budget för barnavdelningarna. Öppettiderna ska
vara anpassade efter barnets fritid. Barnavdelningarna ska vara placerade på bästa stället för
barnen och det ska finnas personal, det vill säga en barnbibliotekarie, för dem (Koren 1998, s.
6). Ett av de bibliotek vi besökte som låg i ett medborgarhus öppnade redan klockan 08.00 på
morgonen. Flera av respondenterna uppgav att de hade stängt för allmänheten under
förmiddagen för att inbokade förskole- och skolgrupper skulle kunna få bra biblioteksservice.
Alla bibliotek hade, som vi uppfattade det, generösa öppettider med kvälls- och helgöppet
under vinterhalvåret.

Alla respondenter har någon form av uppsökande verksamhet för att sprida litteraturen till så
många som möjligt. En av respondenterna har bokprat i skolorna i kommunen vid efterfrågan,
i en annan kommun bokpratar bibliotekarien i alla skolor i kommunen, eftersom efterfrågan
där är stor. Vi har genom våra intervjuer fått den uppfattningen att det är enklare att bedriva
uppsökande verksamhet om man arbetar i en kommun med relativt liten yta. Våra
respondenter utan körkort får lita till lokaltrafik och kollegor eller lärare med körkort. De har
endast uppsökande verksamhet vid efterfrågan. I en av de mest tätbefolkade kommunerna
finns det flera biblioteksfilialer så där har barnbibliotekarien en mer samordnande roll och
arbetar inte så mycket med uppsökande verksamhet. En annan av barnbibliotekarierna som
arbetar i en kommun med få filialer menar att det viktigaste är att användarna får tillgång till
litteratur - inte var den förmedlas. En av de respondenter som arbetat länge har mer och mer
gått över till uppsökande verksamhet mot skolorna, det vill säga bokprat, vid efterfrågan,
eftersom hennes tid och ork annars helt enkelt inte räcker till för de användare som kommer
till biblioteket.

Angående spridningen av litteratur så skriver Drotner att bibliotekspersonalen måste vägleda
sina unga användare i sökandet av litteratur och annan media, eftersom det är bibliotekarien
som har kunskapen (Drotner 2000, s. 21). Barnbibliotekarie Anna Birgitta Eriksson skriver i
%DUQVSnUHW att barnbiblioteksarbetet fått en mer litteraturförmedlande funktion än tidigare.
Hon skriver att denna inte nödvändigtvis behöver ske i biblioteket utan att det viktigaste är att
förmedlingen av litteratur ger användarna vetskap om böckers existens. Barnbibliotekarien,
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som är den som förmedlar litteraturen, är en viktig person eftersom det är hon som har den
mer djupgående kunskapen om böckerna hon pratar om, bland annat genom att hon läser
mycket själv och att hon tar del av recensioner på ett annat sätt än användarna (Eriksson 1994,
s. 43 f.).

En av våra respondenter menar att det är något av en utmaning att plocka ihop böcker i olika
teman till skolorna. Hon tar mordet på Fadime som exempel (se resultatredovisning s. 39). Då
ville skolan ha både fack- och skönlitteratur om olika kulturer för att eleverna skulle få
förståelse för dessa. När det gäller just ihopplockning av bokpaket till skolorna märker vi att
konsulenten och bibliotekarierna har olika uppfattningar. Konsulenten säger i sin intervju att
han tycker att det verkar som om barnbibliotekarierna prioriterar bokpaket, och han frågar sig
om det verkligen är en prioritering eller om de gör det för att det efterfrågas. Vi har i vår
undersökning inte kommit fram till att bokpaketen prioriteras av barnbibliotekarierna,
däremot anser de att det är viktigt att barnen får tillgång till litteratur. En nackdel de ser med
bokpaketen är att arbetet med sammanställning av dessa i olika teman tar tid. Konsulenten
tycker sig också se att arbetet mot skolan prioriteras bland annat genom bokprat, och han
ifrågasätter även denna verksamhet, eftersom han inte tycker sig se några effekter utifrån det
tidskrävande arbete bibliotekarierna lägger ned. Han frågar sig om bibliotekarierna prioriterar
skolan på grund av att lärarna ställer krav.

Ett par av respondenterna, som inte har skolansvar i sina tjänster, menar att folkbiblioteket
måste börja sätta gränser mot skolan eftersom man inte har resurser att klara av deras
verksamhet också. I ett glesbygdslän som Norrbotten tar resorna ut till skolorna, där bokprat
sker, en stor del av tiden och vi konstaterar att skolan slukar resurser som kanske annars
skulle ha gått till barns och ungdomars fritidsanvändning av biblioteket. Å andra sidan når
bibliotekarierna via bokpraten ut till de barn som inte har möjlighet att gå till biblioteket. I en
av kommunerna har en skolbibliotekarie projektanställts och detta har avlastat
barnbibliotekarien väldigt mycket, enligt henne själv, eftersom hon inte längre behöver
bokprata i skolorna. I Gunnarssons undersökning framkommer det att fler skolor anställer
egna bibliotekarier som bland annat har bokprat vilket gör att barnbibliotekarierna har mer tid
till annan barnbiblioteksverksamhet (Gunnarsson 2001, s. 37).

Utifrån våra intervjuer tycker vi oss märka en viss kluvenhet hos de av barnbibliotekarierna
som inte har skolansvar när det gäller just arbetet mot skolan. Prioriteringen som de gör mot
skolan är inte alltid den prioritering barnbibliotekarien själv skulle ha valt. Samtidigt som de
menar att det är i skolan barnen finns, och det är viktigt att de får tillgång till så mycket
litteratur som möjligt via bokpaket och bokprat, så blir arbetet med de barn och ungdomar
som besöker biblioteket eftersatt. Därigenom eftersätts också möjligheten för bibliotekarien
att ge dessa användare tips för fritidsläsning. En av de barnbibliotekarier som har skolansvar i
sin tjänst menar att hon skulle vilja ha mer tid för barns fritidsläsning. Vi frågar oss trots detta
om det inte är enklare för barnbibliotekarien i ett glesbygdslän att komma ut till skolorna, än
vad det är för skolorna att komma till biblioteket? Om respondenterna arbetar mot skolan och
får in vanan och intresset för litteratur hos några av eleverna, så anser vi att detta även borde
främja deras fritidsläsning. En av respondenterna menar dock, att bokprat kan vara slöseri
med tid om inte lärarna fortsätter med arbetet. Flera av de andra barnbibliotekarierna säger att
det inte är någon idé att ha bokprat i klasser där inte lärarna gör en uppföljning. Vi har tidigare
konstaterat att bibliotekens öppettider är generösa, dessutom arbetar de flesta av våra
respondenter inte heltid vid barnavdelningen. Detta gör att barnbibliotekarierna hamnat i ett
olösligt dilemma; samtidigt som de vill tillbringa mer tid i biblioteket för att finnas till hands
för barns fritidsanvändning av detta, så vill de fortsätta med den uppsökande verksamheten
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för att kunna förmedla litteratur till så många som möjligt. Vi anser därför att en utveckling av
det virtuella biblioteket kunde vara till nytta för biblioteksverksamhet i glesbygd.

I %DUQERNHQV�VWlOOQLQJ�konstateras att de svenska folkbiblioteken under 1990-talet drabbats
svårt av nedskärningar. Trots att politikerna i många kommuner påstår att de prioriterar
barnverksamheten så har denna utsatts för besparingar. Rapporten konstaterar också att
bibliotekens snålt tilltagna resurser lagts på inköp av datorer för att klara av att möta kraven
från informationssamhället. Detta har fått konsekvenser, bland annat på barnavdelningarna, så
till vida att de krympande resurserna orsakat att det inte längre finns personal på plats att till
exempel svara på frågor från användarna (Barnbokens ställning 1996, s. 40). En av våra
respondenter uppger att hon alltid var den som fick gå in och vikariera när någon
vuxenbibliotekarie var borta, men att hon numera inte gör det längre eftersom hon förklarat
för övrig personal att barnverksamheten är viktig. Vi menar att denna barnbibliotekarie bör
kunna hänvisa till artikel 3 - barnets bästa, om övrig personal ifrågasätter hennes agerande.
Vid våra intervjutillfällen så var det bara en bibliotekarie som rent ut talade om att hon hade
en jobbig arbetssituation. Vi märkte vid några av de övriga intervjuerna, att det lyste igenom
att en del av barnbibliotekarierna hade det svårt med att motivera barnverksamheten.
Konsulenten menar detsamma, och säger att han märkt att en del av barnbibliotekarierna inte
har det lätt. Han menar att arbetet med att utveckla verksamheten och arbetet med att utforma
mål och handlingsplaner, är ett led i att stärka barnbibliotekariernas arbetssituation. Han säger
vidare att han tycker sig se en skillnad i hur barnbibliotekarierna arbetar i de olika
kommunerna beroende på om de har en fungerande verksamhetsplan eller inte. Han menar att
det i kommuner där barnavdelningen har en svag ställning och heller inte någon
verksamhetsplan råder en mer efterfrågestyrd verksamhet mot användarna. Detta var också
något vi la märke till vid vår intervju med en av de bibliotekarier som menade att hon hade sin
verksamhetsplanering i huvudet. Hon arbetade enligt egen utsago mest utifrån efterfrågan.

Hjelm och Karlsson konstaterar i sin undersökning att de flesta av deras respondenter anser att
barnbibliotekariernas status är lägre än vuxenbibliotekariernas (Hjelm & Karlsson 2000, s. 50)
Vi får inga indikationer i våra intervjuer att respondenterna själva skulle tycka att de har lägre
status än andra bibliotekarier. Istället utstrålar de stolthet över sitt arbete. Faktum kvarstår
dock att barnbibliotekarierna går in och vikarierar för vuxenbibliotekarierna, men ingen
vuxenbibliotekarie går in och vikarierar för dem. Detta anser vi kan signalera att
barnbiblioteksverksamheten har lägre status än vuxenverksamheten. Å andra sidan kan det
vara så att vuxenbibliotekarierna inte anser sig ha kompetens för att vikariera för
barnbibliotekarierna.

En av respondenterna säger att de efter en diskussion i personalgruppen numera prioriterar
barnen i biblioteket, eftersom det är barnen som står för de största utlåningssiffrorna. Genom
att alla hjälper till med återlämningar, utlån och bokuppsättning när man tar emot barngrupper
under förmiddagen då biblioteket är stängt för allmänheten, så kan hon som barnbibliotekarie
finnas där för barnens frågor och funderingar. Flera respondenter anser också att
kulturrådspengarna är en hållhake för kommunen att inte sänka barnboksanslaget. Ett av
villkoren för att överhuvudtaget vara berättigad att söka är att inte kommunen sänkt anslaget
till barn- och ungdomslitteratur. Thomas Hammarberg menar att: ”Barnets intresse kan
självfallet inte alltid väga tyngre än alla andras intressen. Det som sägs i konventionen är att
den aspekten skall väga tungt, komma i främsta rummet” (Hammarberg 2000, s. 12). Visst är
det så, men samtidigt konstaterar vi att barn, på grund av att de är just barn, inte alltid kan
göra sina röster hörda, och att vuxna måste hjälpa till att bevaka och ta reda på vilka intressen
barn har. Vad händer med verksamheten vid ett bibliotek där det bara är barnbibliotekarien



57

som gör detta och hon dessutom har svårt att göra sin röst hörd? Vi anser att om kommunen
använder Barnkonventionen som styrdokument för hela den kommunala verksamheten i
vilket barnbiblioteksverksamhet ingår, så tvingas fler vuxna i biblioteket vara intresserade av
att bevaka barnens intressen.

Avslutningsvis när det gäller barnets bästa så finns mycket kvar att göra. Där man inte når upp
till artikelns mål som enligt vår tolkning innebär att det ska finnas utbildade barnbibliotekarier
i biblioteket som finns där för barnen, beror det på politikernas inställning till bibliotekens
ekonomi och på hur biblioteken prioriterar inom verksamheten. Det beror också på att det är
svårt att rekrytera bibliotekarier till ett glesbygdslän. En av våra respondenter nämner att
hennes tjänst från början inte fick några sökanden på grund av att annonsen var utformad på
ett sätt som innebar att bibliotekarien skulle hinna med väldigt mycket på 50% tjänst.
Barnbibliotekarierna har dessutom sällan en renodlad barnbibliotekarietjänst, vilket kan göra
det svårt för dem att hinna göra det bästa för användarna.

����9LONHQ�GHO�DY�EDUQELEOLRWHNVYHUNVDPKHWHQ�lU�YLNWLJDVW�DWW�DUEHWD�I|U"
Vi konstaterar att de flesta av barnbibliotekarierna tycker att det är svårt att välja bort något i
verksamheten som de anser vara mindre viktigt. Ett par av de respondenter som arbetat länge
menar att gallring är viktig för att hålla beståndet fräscht. Tonåringarna uppges av en del vara
en förfördelad grupp. Slukaråldern tar mycket tid när det gäller bokprat och så vidare.

International Board on Books for Young people ( IBBY) förespråkade i samband med
Barnkonventionens utformande, att man i artikel 17 skulle ta med ett uttalande som bland
annat handlade om vikten av att berätta sagor/historier. Detta förslag antogs bara delvis trots
att det fick stöd från flera länder. Konventionstexten innehåller inte de formuleringar som
syftade till att främja läsvanor och muntligt berättande utan endast den delen som handlar om
att uppmuntra produktion och spridning av barnböcker. Koren menar ändå att det är bra att
barnböckerna uttryckligen nämns, men hon beklagar samtidigt att rättigheten till läsfrämjande
aktiviteter för barn, till exempel genom berättandet av historier och sagor, inte fick plats i
konventionstexten (Koren 1998, s. 5). Vi menar att detta hade varit en viktig skrivning att ha
med, eftersom barnbibliotekarierna hade kunnat åberopa artikel 17 för att motivera den
uppsökande verksamheten och sagostunderna för politiker och biblioteksledning. I
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest fastslår man att folkbibliotekets huvuduppgifter är att
verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Vad detta innebär har man i
manifestet redogjort för i tolv punkter, bland annat att folkbiblioteket ska stödja muntligt
berättande, stimulera barns och ungdomars kreativitet och fantasi samt skapa och stärka
läsvanor hos barn redan från tidig ålder (Svenska Unescorådet 1995, s. 18 f.).

SAB:s specialgrupp för barn- och tonårsverksamhet utformade redan 1975-1976 en
målsättning för barnbibliotek. Många punkter i den målsättningen är direkt överförbara på
flera av artiklarna i Barnkonventionen. En av punkterna lyder: ”Barnbiblioteket ska medverka
till att skapa förutsättningar för en gynnsam språklig utveckling.”�(Passa upp, passa, passa
vidare 1982, s. 17). Angående sagostunder så finns det skillnader i ett par av
barnbibliotekariernas arbete mot användarna. Sagostunder på minoritetsspråk förekommer i
två av de kommuner som har invånare som talar exempelvis meänkieli (tornedalsfinska).
Några av bibliotekarierna berättade att de anordnade sagostunder i biblioteket där man
antingen läste själv, eller anlitade en sagoberättare. En av respondenterna säger att det är
viktigt med sagostunder bland annat beroende på att man läser mindre i förskolan. En annan
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säger att man läser så mycket i förskolan så därför behöver inte biblioteket anordna
sagostunder. Vi menar att det självklart kan vara så att förskolepersonalen, liksom
barnbibliotekarierna, arbetar på olika sätt i de olika kommunerna och att detta är något
barnbibliotekarierna känner till.

För att överhuvudtaget kunna ta emot information måste man ha ett språk skriver Koren. I sin
avhandling som handlar om barnets rätt till information utvecklar Koren en egen teori som
utgår ifrån att barnet är en informationssökare för att bli en ”fullvärdig människa” och att
grunden för att kunna bli en sådan människa bland annat är att man har ett språk (Koren 1996,
s. 99). I Norrbotten förekommer minoritetsspråket meänkieli, det talas olika samiska dialekter,
finska och olika flyktingspråk. Vi har tidigare nämnt att de respondenter som har användare
som talar meänkieli och samiska bland annat anordnar sagostunder på dessa språk. Även om
barnbibliotekarien vid en av avdelningarna inte talade finska så fanns det annan personal i
biblioteket som gjorde det. Hon fick även hjälp med bokbeställningar på finska och meänkieli
om det behövdes ytterligare information än den hon fick från recensionerna. Det bibliotek
som hade den största andelen samisktalande besökare hade ett särskilt rum för medier på detta
språk. Eftersom flyktingbarnen många gånger flyttade efter en tid så hade detta bibliotek inget
eget bestånd på dessa språk, utan bibliotekarien beställde böcker och annan media, till
exempel kassettband, på de språk som var aktuella för tillfället genom länsbiblioteket. De
bibliotek i de kommuner som har flyktingförläggningar har ett litet grundbestånd av utländska
barnböcker, och barnbibliotekarierna beställer vid behov fler böcker från länsbiblioteket.
Holmfors kommer i sin undersökning fram till att familjer med annat modersmål än svenska
inte prioriteras av barnbibliotekarierna. Hon anser att språksvårigheter och kulturella
skillnader kan vara ett hinder. Några av barnbibliotekarierna i hennes undersökning anser att
om man ska nå ut till föräldrar från andra kulturer bör man utveckla nya arbetssätt (Holmfors
2000, s. 57).

I våra intervjuer framkommer det inte om barnbibliotekarierna arbetar uppsökande med
exempelvis flyktingfamiljer, däremot arbetar de mycket mot BVC. Vi antar att även
flyktingfamiljer besöker BVC med sina yngre barn, och därigenom kan få tillgång till
litteratur, detta är dock inte något vi kan uttala oss vidare om. Utifrån intervjuerna fick vi
dock veta att bibliotek på orter med flyktingförläggningar besöks flitigt av flyktingbarnen och
att dessa främst nyttjar bibliotekets datorer. Att kunna uttrycka sig och göra sig förstådd på
sitt eget språk är enligt Koren av största vikt. Språket gör att barnet kan formulera olika
önskemål och att ställa frågor. Kommunikation inom olika sociala sammanhang gör att barnet
får möjlighet att träffa nya människor med olika värderingar. Dessa fungerar som nya källor
till information vilket hjälper barnet att utveckla egna idéer och bearbeta sina tidigare begrepp
(Koren 1996, s. 67).

När det gäller språkutvecklingen menar alla våra respondenter att denna är en av de viktigaste
delarna i barnbiblioteksverksamheten. De ansöker bland annat om projektpengar från
Kulturrådet för att därigenom få tillgång till mer litteratur. De utbildar förmedlare som ska
sprida kunskap om vikten av en bra språkutveckling till föräldrar och andra som arbetar med
barn. Samarbete finns med BVC för att genom deras föräldragrupper informera om språkets
betydelse. Barnbibliotekskonsulenten ställer sig frågan om kulturrådspengarna är värda
besväret eftersom han ser hur mycket merarbete det innebär för barnbibliotekarierna. De är
dock medvetna om att det blir en ökad arbetsbörda när man sökt och fått dessa pengar, men
säger vidare att det viktigaste är att ha litteratur att förmedla. Flera av våra respondenter
menar att när det gäller inköp av böcker till förskolorna och skolorna för kulturrådspengar så
är det de själva som besitter den största kunskapen om litteraturen och därför väljer ut denna. I
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Läslustombudsprojektet såg en projektledare till att studiecirklar organiserades för
läslustombuden. Dessa blev våra respondenters förlängda arm och läslustombuden spred
sedan kunskapen om litteraturen vidare till barn och föräldrar.

I %DUQVSnUHW menar Uno Nilsson att barnbibliotekarien redan sedan tidigare sökt samverkan
med andra institutioner i större utsträckning än ”vuxenbibliotekarierna”, och att detta gjort
dem mer förändringsbenägna (Nilsson 1994, s. 74). Barnbibliotekarien i en av de kommuner
som har stor yta och liten folkmängd anser att det i en sådan kommun krävs mer samarbete
med andra institutioner, bland annat med förskolor och BVC, för att användarna ska få så bra
biblioteksservice som möjligt. Hon anser även att en av fördelarna med att arbeta i en
kommun med liten folkmängd, är att alla vet vem hon är när hon ringer.

I Luleå har man under våren 2002 utvärderat ett högläsningsprojekt i Luleå kommuns
grundskolor. Projektet bekostades av kulturrådspengar. Det visade sig att många lärare inte
ens visste om att det pågick ett projekt, än mindre visste att böckerna fanns i skolan. De lärare
som besvarat utvärderingsenkäten uppger att det på grund av besparingar i skolorna inte finns
någon litteraturansvarig, och att detta inneburit att informationen om projektet inte nått fram.
Något som uppfattats positivt med projektet är att eftersom böckerna funnits i klassrummet så
har det varit lättare för lärarna att förmedla bra litteratur till eleverna. Lärarna efterlyser mer
kompetensutveckling i barn- och ungdomslitteratur och vill att kompetent personal ska
bokprata i skolorna (Lagerqvist 2002, s. 15). Vi konstaterar än en gång att våra respondenter
tycker att kulturrådspengarna är värda besväret, och funderar på om inte Kulturrådet i nästa
satsning på att få barn att läsa mer, borde satsa mer på personal som kan förmedla litteraturen.

����+XU�YLVDV�EDUQ�UHVSHNW�L�ELEOLRWHNHW"
Respekt är en av de rättigheter som måste uppfyllas i ett bibliotek enligt Koren, och med detta
menar hon att alla barn, oavsett om de är flyktingar, har särskilda behov, tillhör
minoritetsgrupper eller bor avlägset, ska bemötas med respekt. Med respekt menar hon också
att bibliotekets personal måste visa hänsyn till barnets kapacitet utan att undervärdera eller
nedvärdera kapaciteten (Koren 1998, s. 6). Koren säger att det till och med kan vara
nödvändigt att göra förändringar bland personalen om det inte fungerar. Hon menar att
bibliotekarien har en viktig roll i att vara en människa som barnen känner att de kan lita på
(Koren 1996, s. 474). Nilsson menar att ”En bra barnbibliotekarie är bibliotekets ansikte där
hon drar fram”. Detta ska gälla oavsett var hon än arbetar, om det är i skolan, i förskolan, eller
med föräldragrupper av olika slag (Nilsson 1994, s. 74). En av våra respondenter uppger att
hon ofta uppmuntrar barn som besöker biblioteket att fråga personalen, och att personalen vill
ha frågor från barn. Flera av våra respondenter säger också att de talar om för barnen vad
biblioteket står för, och hur de lär sig hitta var böcker och andra medier finns i lokalerna.
Detta gör man genom att bland annat ha biblioteksvisning och undervisning.
Barnbibliotekarierna anser att de har igen det längre fram eftersom barnen då blir mer
”självgående” i biblioteket och bibliotekarierna därigenom får tid för annat.

Ett annat sätt att visa barn respekt kan placeringen av olika medier på barnavdelningen vara.
Hur placeras till exempel litteraturen på barn- och ungdomsavdelningen för att barn och
ungdomar ska kunna klara sig själva i biblioteket? I %DUQVSnUHW tar Rydsjö upp frågan om hur
barn hittar i biblioteket. Hon konstaterar att barn och ungdomar har svårt att hitta, trots
lektioner i bibliotekskunskap, bland annat på grund av att de hjälpmedel som finns att tillgå
inte är anpassade för barn (Rydsjö 1994, s. 81). Särskilt en av de barnavdelningar vi besökte
hade lagt stor vikt vid hur böckerna stod placerade. Man hade frångått den strikta
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uppdelningen enligt SAB-systemet och i stället ställt böcker som handlade om samma ämne
tillsammans, oavsett om de var skönlitterära eller faktaböcker. Vi anser dessutom att
blandningen av fakta och fiktion bidrar till barns livslånga lärande eftersom de genom att läsa
skönlitteratur om exempelvis häxprocesser under 1600-talet sedan kan komplettera med fakta
– eller tvärt om. Hiort-Lorenzen skriver att om man i biblioteket utgår från hur folk använder
böckerna så blir blandningarna av fack- och skönlitteratur inte förvirrande utan inspirerande
(Hiort-Lorenzen 1989, s. 145). Annan personal i biblioteket har dock på ett par ställen gett
barnbibliotekarierna i vår undersökning kritik eftersom de har svårt att hitta litteratur på
barnavdelningen på grund av att denna inte är uppställd efter traditionellt mönster. Vi frågar
oss om inte detta säger mer om intresset för barnavdelningen hos övrig bibliotekspersonal än
om böckernas placering. Vi uppfattade vid våra besök bokuppställningarna som mycket
logiska och lättöverskådliga.

Uno Nilsson skriver i %DUQVSnUHW�om folkbiblioteket som förmedlingsmiljö och hur viktigt det
är att de barn och ungdomar som kommer dit känner sig välkomna. Han menar att man i en
förmedlingsmiljö inbegriper ”allt det i miljön som påverkar mottagarens öppenhet för det som
ska förmedlas”�(Nilsson 1994, s. 70 f.). Den uppfattning vi fick av bibliotekens
barnavdelningar var att de alla gav ett trevligt och inbjudande intryck. Som besökare
uppfattade vi det som att det arbetade engagerade barnbibliotekarier där. Här hade man, precis
som Uno Nilsson skriver, lagt ner tid och energi för att göra avdelningarna så tilltalande som
möjligt trots att man på en del ställen hade en ganska liten yta att arbeta utifrån. En av
barnbibliotekarierna som arbetade mycket med sagostundsverksamhet hade inrett ett särskilt
sagorum med sittdynor för barnen och en skön fåtölj för sagoberättaren. En annan, som ofta
hyrde in sagoberättare och hade Kasperteaterföreställningar, hade placerat en stor halvrund
soffa mitt i avdelningen. I denna rymdes många barn som satt placerade framför
Kasperteatern. Man hade också en vacker sagobyrå där man samlat sagoböcker för
högläsning. Angående vår tolkning att biblioteket kan vara en fristad, så berättade en av
barnbibliotekarierna med nöjd röst att hon vid några tillfällen hittat sovande tonåringar på
avdelningen för ungdomsböcker. Hon hade inrett ett särskilt tonårsrum med sköna fåtöljer.

När vi besökte våra respondenter passade vi även på att observera lokalernas utformning. Alla
barnavdelningar, utom en, låg placerade i närheten av informationsdisken, vilket vi anser vara
viktigt för att barnen ska kunna kontakta personalen på ett naturligt sätt, och för att personalen
ska kunna lägga märke till om barnen behöver hjälp. Det fanns rullstols/barnvagnsramper
utanför, liksom elektroniska dörröppnare, och de två barnavdelningar som inte låg i markplan
hade hiss. Dock saknades elektronisk dörröppnare vid en av dessa avdelningar men det
problemet hade man löst genom att alltid hålla dörren uppställd. Nackdelen med detta,
menade respondenten, var att risken fanns att små barn i ett obevakat ögonblick kunde ramla
utför trappan. Denna avdelning hade trots barnbibliotekariens protester flyttats till ett sämre
läge i bibliotekslokalerna. Intrycket vi fick av de flesta barnavdelningarna var att det var
trångt mellan hyllorna. Däremot var hyllorna låga och böckernas placering sådan att de, som
vi uppfattade det, inbjöd till läsning. Alla barnavdelningar vi besökte hade medier anpassade
för barn med funktionshinder av olika slag så som talböcker, Bok och band samt LL-böcker.
Det fanns även böcker ur Vargserien och Hegas som är anpassade för barn med läs- och
skrivsvårigheter. När det gäller mottagandet i biblioteket av barn med funktionshinder, så är
artikel 23 den enda i Barnkonventionen som har fått den begränsande formuleringen ”Inom
ramen för tillgängliga resurser”�och den enda�som specifikt gäller för barn med
funktionshinder. Dessa barn utvecklas motoriskt, intellektuellt, språkligt, socialt och
emotionellt genom lek och fritid. Deras utveckling är densamma som andra barns, men enligt
Paulsson kan utvecklingen ”underlättas eller försvåras av olika betingelser i den fysiska och
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sociala miljön på ett mer avgörande sätt än för andra barn.”� Delar av dessa betingelser som
Paulsson räknar upp berör enligt oss folkbiblioteken och dessa är:

• Tillgång till välfungerande hjälpmedel och anpassade lekmaterial.
• Anpassning av den fysiska miljön inomhus och utomhus.
• Omgivningens kunskaper om funktionshindrade barns utveckling (2000, s.50 f.).

����+XU�NDQ�EDUQELEOLRWHNHW�KMlOSD�EDUQ�DWW�XWYHFNODV�LGDJ�RFK�L�IUDPWLGHQ"
Folkbiblioteket bidrar till barns livslånga lärande på olika sätt, bland annat genom att många
skolelever nyttjar bibliotekets mediasamlingar i sitt forskningsarbete. Alla bibliotek vi besökte
hade ställt upp faktaböcker i olika teman för att underlätta för barnen att hitta det de sökte. Ett
av biblioteken hade som vi nämnt tidigare även blandat skönlitteratur som berörde samma
ämne som faktaböckerna. Biblioteken hade alla Internetuppkopplade datorer där barn kunde
söka och motta information. Flera av respondenterna menar dock att det är svårt att hjälpa
barn att tolka all den information de tar emot, eftersom barn inte är så vana vid att kritiskt
granska källorna på Internet, och några menar att det är skolans sak att lära barn källkritik. En
respondent menar att kunskap om Internet borde införas i läroplanen eftersom det innehåller
så många olika delar. En annan av våra respondenter nämner informationssökning och
källkritik som en av de viktigaste delarna av biblioteksverksamheten i framtiden. Hon menar
att om man börjar lära ut detta till användarna redan i tidig ålder så klarar de det själva när de
blir äldre och kräver därigenom inte lika mycket hjälp av bibliotekarien. Hon tar upp
högskolestuderande som exempel på användare hon anser borde klara
informationssökningsbiten på egen hand. Folkbiblioteket i sig är en lärande miljö där barn är
omgivna av utbildade vuxna, litteratur och andra medier som förhoppningsvis väcker deras
nyfikenhet att ta reda på mer om olika saker.

Koren menar att biblioteket kan vara en av de första institutioner som ett barn kan besöka utan
att ha med sig någon förälder eller lärare. Barnet ser biblioteket som en trygg plats där
hon/han kan göra egna val angående vad hon/han ska göra där. Biblioteket tillhandahåller
också hjälp när barnet ska söka information, inte bara problemet med att lära sig söka i
bibliotekskatalogen utan också hjälp med att använda litteratur och elektroniska resurser
(Koren 1996, s. 469). Vid våra resor i länet lade vi märke till många ensamma barn i
bibliotekslokalerna och vi menar att biblioteket kan fylla en viktig funktion som fristad för
barn, och att det därför är bra att öppettiderna är generösa. Koren menar också att
folkbiblioteket spelar en roll i kulturellt liv och tillhandahåller möjligheter för deltagande i
detta liv. I de länder där biblioteksservice identifieras med kultur har man, enligt Koren,
debatterat vilken roll barnbibliotek har när det gäller barnkultur (Koren 1996, s. 473). Våra
respondenter uppger att de under barnkulturveckorna arbetar extra mycket för att synliggöra
barnet i biblioteket. De flesta menade dessutom att all personal var engagerad i
barnbiblioteksverksamheten under barnkulturveckorna genom att de hjälpte till med olika
aktiviteter.

Drotner skriver om bibliotekarien som kultursändebud. Kultursändebudet ska hjälpa barn att
ta plats i samhället och dessutom bygga broar mellan barnen och de vuxna som finns i deras
vardag (Drotner 2000, s 17). Framtidens bibliotek ska enligt Drotner vara kulturella
inspirationskällor för barn och ungdomar och inte bara ett servicecenter. I dessa bibliotek ska
det finnas dataspel som inte går att köpa, videofilmer som är sevärda fastän de inte ligger på
tio i topplistan. Biblioteket ska även locka barn och unga till att läsa böcker de aldrig skulle
välja själva. För att vägleda barnen till ett mångsidigt material är det nödvändigt att
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bibliotekarien får vidareutbildning och kunskap om de nya medierna samt om de nya barn-
och ungdomskulturer som dyker upp (Drotner 2000, s. 19 f.). Ett enda av de bibliotek vi
besökte saknade dataspel till utlåning. Alla hade videofilmer till uthyrning eller utlåning. Vi
har tidigare nämnt att konsulenten anser det finns mycket att göra när det gäller resurserna för
barn på Internet och att respondenterna tycker att biblioteket ska ha dataspel med hög kvalitet.

Biblioteken ska enligt Drotner även ge barn och ungdomar som är mottagare av kultur ett
fysiskt utrymme så att de kan bli aktiva skapare av kultur, exempelvis producera egna
tidskrifter eller CD-skivor (Drotner 2000, s. 21 f.). Thorhauge menar att bibliotekarien i
framtiden blir en barnkultursamordnare som hittar vägar till barns agerande och att biblioteket
blir en plats som kan berika deras aktiviteter (Thorhauge 2001, s. 24). Vid våra besök på
barnbiblioteksavdelningarna så la vi märke till att alla avdelningar, utom en, definitivt inte
skulle ha möjlighet, inom de ramar de har idag, att ge användarna det utrymme som Drotner
och Thorhauge talar om ovan. Flera av respondenterna nämner att tonåringarna som besöker
biblioteket är förfördelade, bland annat på grund av att resurser saknas när det gäller lokalytor
och datorer. En av respondenterna menar dock att det inte är alla tonåringar som vill sitta vid
datorn. Respondenterna skulle vilja satsa mer på tonåringarna, men menar att åldersgruppen 9
till 12 år, den så kallade slukaråldern, där det mesta av bokpratet sker, tar den mesta tiden.
Drotner menar, som vi nämnt tidigare, att läsningen inte bara sker i böcker utan anser att den
också sker via dataskärmen. Hon säger att det nya biblioteket måste möta de nya användarna
(Drotner 2000, s. 7 f.).

Vi frågar oss om de ”gamla” bibliotekarierna överhuvudtaget är redo att ta emot de nya
biblioteksanvändarna? Ett par av respondenterna upplever ungdomarnas Internetanvändning
som ett störningsmoment i biblioteket. Vi anser dock att i dagens samhälle har chattandet och
Internetanvändningen en stor betydelse eftersom det kan fylla en stor social funktion för de
barn som lever ett ganska ensamt liv vare sig de bor i glesbygd eller storstad. De kan via
Internet kommunicera med barn i andra delar av Sverige och världen. Ska bibliotekarierna
acceptera en stökigare miljö i biblioteket än den man varit van vid, för att ta emot de nya
användarna? Vi menar att lokalerna kanske måste ses över för att mildra effekterna av
chattande ungdomar. Om man, som Drotner säger, placerar datorerna nära utlåningsdisken så
kan all bibliotekspersonal hjälpa till att stävja felanvändning av Internet. Vi vet av egen
erfarenhet från vårt arbete som biblioteksassistenter att de vuxnas närvaro har en dämpande
effekt på de chattande och surfande barnen. En nackdel med Internetdatorer i biblioteket är att
de ofta utsätts för påfrestningar som gör att de behöver underhållas för att fungera på bästa
sätt. Detta innebär ytterligare merarbete för bibliotekspersonalen.

Vi uppfattar det som att barnbibliotekskonsulenten är lite resignerad när det gäller framförallt
de äldre barnbibliotekariernas egen datoranvändning, eller kanske snarare bristen på denna.
Han kan dock inte ge något konkret svar på hur man ska komma tillrätta med dessa problem
idag. I en artikel i Biblioteksbladet säger han att med hjälp av det virtuella biblioteket,
exempelvis Barnens Polarbibliotek, kan biblioteken öka läslusten och informationsbehovet
hos barn (Barkanowitz 2001, s. 25). Vi ville därför undersöka om barnavdelningarna hade
några egna hemsidor. Vi gick in på bibliotekens hemsidor i de olika kommunerna för att se
om det fanns speciella länkar för barn i olika åldrar, där de kan ta del av barnavdelningens
utbud via Internet. Vi konstaterar att det endast var tre stycken barnavdelningar som hade
hemsidor länkat från bibliotekets hemsida. Vi bedömer att två av dessa får godkänt. De hade i
vårt tycke bra sidor med möjligheter till deltagande och kreativitet för barn samt mycket bra
länkar bland annat till Barnens Polarbibliotek, Barnens Bibliotek, Boktoppen och KP på nätet.
Den tredje hemsidan hade tyvärr inte några länkar. Att inte alla barnavdelningar har egna
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hemsidor tycker vi är synd. Här har biblioteken i de olika kommunerna ett bra tillfälle att nå
de användare som har långt till det fysiska biblioteket.

Koren menar att information sett ur ett större perspektiv hjälper barn att utvecklas.
Folkbibliotekets personal kan, enligt henne, överblicka mängden av informationskällor som
finns, och kan därigenom göra informationen lättillgänglig för barn och ungdomar. Koren tar
upp olika sätt på hur biblioteken kan stötta barns yttrandefrihet genom att barn och ungdomar
deltar vid olika biblioteksaktiviteter som till exempel uppmuntrar barn att skriva (Koren 1996,
s. 473). Här tar vi än en gång upp det virtuella biblioteket och menar att våra respondenter,
när de är ute och bokpratar i skolor som har långt till biblioteket, kan tipsa barnen om Barnens
Polarbibliotek dit de kan skicka in egna berättelser och bokrecensioner samt få information
om nya barnböcker och om Norrbotten. Detta kanske sker redan idag, men det var inget som
framkom vid våra intervjuer.

Koren presenterar ingående artikel 13 – yttrande- och informationsfrihet, i sin avhandling. I
konventionstexten om artikel 13 står hela informationsprocessen beskriven: ”att 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”. Kontentan av det hela är att inget får hindra
informationsprocessen (Koren 1996, s. 234 f.). I vårt moderna samhälle kommer
informationen inte längre bara från den skrivna boken, utan också från elektroniska medier så
som Internet. Flera av våra respondenter uppger att man tidigare haft åldersgräns för
Internetanvändning, men att den numera är borttagen. Alla barn, oavsett ålder, får använda
datorerna. I ett av de bibliotek vi besökte använde man sig av ett så kallat filter för att
utestänga ungdomarna från en chattlinje. Orsaken till varför man valt att använda filter är,
enligt respondenten vid detta bibliotek, hög trafik och stora påfrestningar på servern. Hon
ansåg också att det ungdomarna sysslade med på nätet inte verkade vara av särskilt stor vikt.
Enligt respondenten upptog ungdomarna minst 90 % av datortiderna så att andra användare
inte hade någon möjlighet att exempelvis läsa sin e-post.  Biblioteket hade tagit bort
tidsbokningen på grund av att personalen ansåg att den skapade för mycket arbete. Wihlney
tar i sin uppsats upp de problem som uppstår kring Internet i folkbiblioteken. Bibliotekarierna
i hennes undersökning anser att det inte är möjligt att kvalitetsgranska den information som
finns på Internet, som man i viss mån gör med det traditionella materialet. Det som har
påverkat bibliotekens Internetpolicy har varit hur barnen har använt Internet. När personalen
varit positiva till filter har det varit för att man vill skydda barnen och för att hindra dem att
komma i kontakt med otillåtet material. ”De svårigheter som förekom på biblioteken låg inte
på det teoretiska planet, utan på det praktiska; bokning av tider till datorerna samt att
bibehålla en lugn miljö”(Wihlney 2001, s. 66).

Länsbarnbibliotekskonsulenten säger i sin intervju att han tycker sig märka att flera av
barnbibliotekarierna är osäkra när det gäller det egna användandet av Internet, och att detta
beror på att de inte anser sig ha tid för bland annat övning och fördjupning. Vid ett par av våra
intervjuer framkom det dessutom att de respondenterna inte är intresserade av Internet
överhuvudtaget. Två av de senast utbildade barnbibliotekarierna nämner betydelsen av
Internet för användarna i betydligt mer positiva ordalag än de andra barnbibliotekarierna. En
av dem skulle vilja arbeta mer med att lära ut informationssökning till användarna och den
andra menar att Internet är något positivt beroende på hur man använder det. En av de
barnbibliotekarier som har arbetat längst menar att det är viktigt att man försöker ta fram det
bästa med Internet.
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Drotner har den åsikten att folkbibliotekens första och viktigaste kulturpolitiska mål är att
säkra barns och ungas yttrandefrihet, som innefattar barn och ungas rätt till att använda och
själva utveckla en mångfald av kulturella uttrycksformer. När det gäller Internet och barn och
unga anser Drotner att folkbiblioteken måste bestämma sig för om de ska prioritera barns och
ungas yttrandemöjligheter, eller om de ska skydda dem från sidor som innehåller pornografi,
våld och rasism. Drotner anser att filter kan vara falska beskyddare, som datorvana barn kan
kringgå. Datorerna bör i stället placeras på ett sådant sätt att de kan ses av övriga besökare
och personal, vilket hindrar användare från att gå in på olämpliga sidor. När det gäller våld
och pornografi på Internet menar Drotner att det är de vuxna som i första hand använder dessa
sidor. Barn och unga prioriterar spel och chatt vid Internetanvändning (Drotner 2000, s. 16 f.).
När det gäller kvalitétsfrågan så menade flera av respondenterna att det är viktigt att
biblioteket tillhandahåller dataspel som är av hög kvalitét.

Några av respondenterna menar att de nya medier som tillkommit i biblioteket konkurrerar
med den traditionella bokläsningen. De anser att den traditionella boken tillför barn
upplevelser, fantasi och närhet mer än andra medier, exempelvis datoranvändning. Detta gör
att dessa barnbibliotekarier tycker att de måste arbeta på ett helt annat sätt för att föra fram
bokläsningens betydelse, bland annat genom att de via exempelvis bokprat och sagostunder
visar barnen att det finns annat än Internet och dataspel. Drotner menar att träning i att läsa får
barn och ungdomar inte endast i den traditionella boken, utan också via tidskrifter och
Internet. Om dagens barn och ungdomar, som är framtidens vuxna, ska klara av att inhämta
kunskap för att bevara vår kultur och demokrati, måste de inneha och träna något som hon
kallar tolkningskompetens (tolka text, ord, ljud och bild) (Drotner  2000, s. 7 f.).

Konsulenten säger att det finns mycket att göra när det gäller att utveckla det som erbjuds
barn och ungdomar på Internet, han har dock inte tänkt färdigt när det gäller den frågan. Vi
tycker att det här är svåra frågor att handskas med. Vad är det de nya biblioteksanvändarna
vill ha och behöver? Ska biblioteken tillhandahålla datorer med Internetuppkoppling på
bekostnad av litteraturinköp? Vad vill barnen ha, är det de som vill ha bokprat eller är det
lärarna? Drotner säger att om vi ska kunna utveckla biblioteket med fokus på barn och unga
måste biblioteket fråga dem vad de tycker är viktigt. Samtidigt måste biblioteket ta hänsyn till
deras ålder och kön eftersom barn och ungdomar inte har samma behov (2000, s. 8 f.).
Thorhauge anser att man inte kan ha kvar folkbiblioteket i sin nuvarande form, utan
biblioteket måste tänka på vilka behov barn har, och vilka kompetenser de behöver (2001, s.
21).

Koren skriver att folkbiblioteket bör utforma olika metoder för att göra barn och ungdomar
delaktiga i de delar av biblioteksverksamheten som rör dem själva (1996, s.473). Rasmusson
menar att om barn och ungdomar får delta i demokratiarbete så utvecklas de som människor.
Hon menar också precis som Drotner att ålder och kön måste tas i beaktande (Rasmusson
2001, s. 123 f). I vårt tycke blir dessa synpunkter extra intressanta i ett glesbygdslän. Hur kan
användarna där föra fram sina åsikter om biblioteksverksamheten, och är de ens intresserade
av att göra sina röster hörda angående denna, om de sällan eller aldrig har möjlighet att
besöka biblioteket? Ska biblioteken skicka ut enkäter till alla hushåll med barn? Internet är en
annan väg att gå när det gäller att få ut information, men alla har inte Internet i hemmet. Vi
frågar oss också om en biblioteksverksamhet som sedan tidigare utsatts för stora
nerdragningar har resurser att göra dessa undersökningar och har man sedan resurser att följa
upp användarnas önskemål?
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Thorhauge skriver också om att biblioteket kan fungera som barnets samarbetspartner och
medhjälpare. För att detta ska kunna ske måste dock barnen få medbestämmanderätt och
medinflytande över aktiviteterna i biblioteket. Detta leder, enligt Thorhauge, i långa loppet till
ett samhällsengagemang hos användarna. Det är de mänskliga kompetenserna som är de
avgörande i det nya institutionsbegreppet. Biblioteket ska också vara ett rum för olika slags
kulturella aktiviteter, vilket i och för sig sker redan i dag, men Thorhauge menar att
bibliotekarien i sig själv måste bli mer kreativ (2001, s. 23 f.). En av våra respondenter säger i
sin intervju att det krävs av en barnbibliotekarie att hon är kreativ för att få verksamheten att
fungera.

Vid våra besök vid barnavdelningarna tittade vi på om vi kunde se några tecken på barns
medverkan i biblioteket. Några av de barnavdelningar vi besökte hade speciella hyllor där
barn hade gjort egna böcker och dikter. Teckningar som barn gjort fanns också upphängda. På
ett ställe hade man ett slags klotterplank där barn kunde uttrycka sin åsikt och lika snabbt
sudda ut den igen om de ville. Bokrecensioner av barn som gett boktips till andra fanns också
att tillgå på en av barnavdelningarna. Flera av barnbibliotekarierna talade också om att man
under kultur- och barnboksveckor gav barn och ungdomar utrymme för exempelvis dikt- och
högläsning ur egna alster. Årets bästa barn- och ungdomsböcker – bokjuryn, där barn fick
vara med och rösta, var också något vi såg på flera ställen. Just detta med en årlig barnjury ger
Koren som förslag i sin avhandling (1996, s. 473).

Barnbibliotekarie Lisbeth Gisselquist skriver i %DUQVSnUHW om biblioteket som ett forum i
respektive kommun för åsikter och skapande. Miljön i barnbiblioteket tycker hon bör bära
spår av världen, det samhälle och den tid vi lever i. Hon menar också att man i
biblioteksmiljön ska kunna se olika teman som är väl förankrade i barnens värld, till exempel
teman om den egna hembygden. Gisselquist säger att barnbiblioteket är den perfekta platsen
för att visa upp alster som barn i kommunen tillverkat i skolan och förskolan. Barns alster blir
inte färdiga förrän det finns en mottagare, och den mottagaren kan biblioteket vara
(Gisselquist 1994, s. 152). Vid ett av de bibliotek vi besökte fanns ett stort vinterlandskap i
papier-maché som barn vid en skola i trakten gjort och skänkt till biblioteket. Det var både ett
dekorativt inslag i biblioteksmiljön och ett påtagligt bevis på just det som Gisselquist skriver.
Som vi ser det kan bristen på tillräckligt stora bibliotekslokaler göra att det inte finns plats för
utställningar i biblioteket. Som det ser ut idag finns det nätt och jämnt plats för böcker och
datorer. Vi fick vid ett av våra besök uppfattningen att det inte ens verkade finnas plats för
barnavdelningen.

Något som upplevs som ett problem är enligt Lundgren-Nelson de stora besparingskraven
som drabbat biblioteksverksamheten under 1990-talet. Hon menar att politikerna inte haft
överblick över biblioteksverksamheten och att detta gjort att ”fel” bibliotek lagts ner, till
exempel i stadsdelar där barnantalet är stort och där man haft en bra barnverksamhet vilket
varit särskilt betydelsefullt i stadsdelar där biblioteket haft en stor social funktion (Lundgren-
Nelson 1994, s.192 ff.). En av våra respondenter menar att det viktiga för barn är att de har
tillgång till bibliotek i sin närmiljö även om de biblioteken inte är så välförsedda när det gäller
litteratur och andra medier. Politikerna i hennes kommun anser i stället att det är bättre med
ett stort bibliotek som har allt. Två av respondenterna menar att det är i biblioteket det bästa
informationsutbytet sker mellan barn och vuxna. En förklaring till varför de tycker detta kan,
som vi ser det, i ena fallet vara att användarna i hennes kommun har flera filialbibliotek att
tillgå, och får därigenom närmare till biblioteket. I det andra fallet säger respondenten att det
är bättre att möta barnen ”öga mot öga” för att därigenom få barnen positivt inställda till
biblioteket. Thorhauge menar att den nya bibliotekarierollen går ut på att interagera med
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användarna i stället för att som tidigare vara en neutral informationsförmedlare.
Bibliotekarien blir en värdeförökare genom att hon med de kunskaper hon besitter bland annat
kan välja ut lämpliga guider på Internet. Det väsentliga i denna förändring är att bibliotekarien
kommer att ha en mer nära dialog med användarna och många målgrupper, till exempel i
förskolor och skolor. Bibliotekarien blir en viktig samarbetspartner när det gäller att ge råd
om litteratur och andra medier (Thorhauge 2001, s. 24).

����6OXWVDWVHU
De slutsatser vi tycker oss kunna dra av vår undersökning är:

Att de av oss valda artiklarna ur Barnkonventionen kan märkas i barnbiblioteksverksamheten
hos de barnbibliotekarier vi har intervjuat. Mycket finns dock kvar att göra som vi ser det. Där
man inte når upp till konventionens mål, till exempel i artikel 3 – barnets bästa, som enligt vår
tolkning bland annat innebär att det ska finnas utbildade barnbibliotekarier i biblioteket, beror
dels på politikernas inställning till bibliotekens ekonomi, dels på hur biblioteken prioriterar
inom verksamheten, men även på att det är svårt att rekrytera bibliotekarier till ett
glesbygdslän. Barnbibliotekarierna har sällan en renodlad barnbibliotekarietjänst, vilket kan
göra det svårt för dem att hinna göra det bästa för användarna. Enligt vår uppfattning hamnar
barnbibliotekarierna i en omöjlig situation när de både vill tillbringa mer tid i
bibliotekslokalen med användarna som kommer dit, samtidigt som de genom den uppsökande
verksamheten bestående av bokprat ute i kommunens skolor arbetar med språkutveckling och
spridning av litteratur. Vikariesituationen är också ohållbar och detta beror bland annat på att
vuxenbibliotekarierna inte går in och vikarierar på barnavdelningen. Vi frågade oss om det
beror på att vuxenbibliotekarierna inte anser sig ha rätt kompetens för arbetet på
barnavdelningen, eller om det tyder på att barnbiblioteksverksamheten inte har samma status
som vuxenverksamheten.

Vi anser att de av oss utvalda artiklarna ur Barnkonventionen borde kunna användas som
analysinstrument för barnbiblioteksverksamhet. Vi tycker oss ha sett i vår undersökning att
barnbiblioteksverksamheten är viktig för barns utveckling bland annat när det gäller språk,
kultur och ur demokratisynpunkt. Genom att ta Barnkonventionen till hjälp kan man visa de
styrande hur viktig barnbiblioteksverksamheten är, och detta kan i förlängningen ge mer
resurser till barnavdelningarna i fråga om budget och personal. Använder man
Barnkonventionen som analysinstrument får man, som vi ser det, med allt som
barnbiblioteksverksamheten ska genomsyras av: Visa barn respekt, tänka på vad som är
barnets bästa, tillhandahålla medier som hjälper barn att utvecklas, ge barn möjlighet att
framföra sina åsikter och bli tagna på allvar, ge barn möjlighet att ta emot information som
inte är skadlig för dem. Barnbiblioteksverksamheten ska även tillhandahålla olika medier och
sprida litteratur. Det ska även finnas medier som är anpassade för barn med funktionshinder
och för barn som talar ett annat språk än svenska. Barn med funktionshinder ska även kunna
vistas i bibliotekets lokaler utan problem för att därigenom bli delaktiga i samhället. Genom
att använda Barnkonventionen bör det också bli enklare att styra verksamheten eftersom all
personal då borde kunna dra åt samma håll.

Angående artikel 12 – åsiktsfrihet och rätten att bli hörd, frågar vi oss om det är bristen på
biblioteksresurser som saknas för att möjliggöra användarnas delaktighet i – och åsikter om –
biblioteksverksamheten, eller om det är som länsbarnbibliotekskonsulenten säger, att det är
struktur och verksamhetsplanering som krävs för att utveckla barnbiblioteksverksamhet. Vi
menar att om man inte ger barn möjlighet att komma med åsikter om vad de vill att biblioteket
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ska innehålla så finns det risk för att bibliotekets barnavdelning förlorar sina framtida
användare genom att de söker sig till andra aktiviteter vilket kan innebära att
barnavdelningarna därigenom får svårt att vara en del i barns utveckling.



68

8 Sammanfattning
Syftet med vår uppsats är tudelat. Dels vill vi tolka artiklar ur Barnkonventionen ur ett
folkbiblioteksperspektiv, dels vill vi använda dessa när vi undersöker hur barnbibliotekarier i
Norrbottens glesbygd ser på sitt arbete i relation till användarna. Syftet leder fram till
problemformuleringen: Hur beskriver barnbibliotekarier och länsbarnbibliotekskonsulenten
nuläge och framtid för barnbiblioteksverksamheten i Norrbottens glesbygd, och hur kan denna
problematiseras utifrån relevanta artiklar ur Barnkonventionen?

Utifrån denna problemformulering ställer vi följande frågor

• Vilka artiklar ur Barnkonventionen är mest relevanta för barnbiblioteksverksamhet?
• På vilka sätt märks Barnkonventionen i barnbibliotekariernas arbete mot användarna i

dag?
• Vilken del av barnbiblioteksverksamheten anser barnbibliotekarierna och

länsbarnbibliotekskonsulenten är viktigast att arbeta för?

I inledningen till undersökningen ger vi bakgrunden till vårt val av uppsatsämne. Här tar vi
bland annat upp hur beslutet om Barnkonventionen växte fram. Vi tar även upp orsaken till
varför vi blev intresserade av att undersöka barnbibliotekariernas arbete gentemot användarna.

Den metod vi använde oss av var kvalitativa respondentintervjuer med sju barnbibliotekarier
och länsbarnbibliotekskonsulenten i Norrbotten. Vi gjorde också fältundersökningar vid de sju
barnavdelningar vi besökte. Det empiriska materialet från intervjuerna och
fältundersökningarna ligger till grund för analys och diskussion som görs i uppsatsens sjunde
kapitel tillsammans med våra tolkningar av relevanta artiklar ur Barnkonventionen.

När det gäller tidigare forskning och genomgång av relevant litteratur för uppsatsen har vi valt
sådant som beskriver barnbiblioteksverksamhet av olika aktörer inom biblioteksfältet. Andra
aktörer inom fältet är två danskar, Drotner och Thorhauge, som beskriver framtidens
barnbiblioteksverksamhet. Språkutveckling och informationssökning är två stora delar när det
gäller arbetet med användarna för barnbibliotekarier. Koren förklarar vikten av en god
språkutveckling, bland annat för att barn ska kunna bli goda informationssökare. Vidare går vi
igenom litteratur om hur Barnkonventionen har implementerats, främst i folkbibliotek. Sedan
följer vår egen tolkning av utvalda artiklar sett ur ett folkbiblioteksperspektiv. Vi avslutar med
en diskussion där vi motiverar och jämför vår tolkning med de övriga som tolkat
Barnkonventionen.

Vi presenterar de kommuner som vi har besökt när vi gjorde intervjuerna och visar även
kartor för att förtydliga Norrbottens förhållande till övriga Sverige.

Resultatredovisningen inleds med en presentation av bibliotekens barnavdelningar där vi gör
en beskrivning utifrån våra observationer vid fältundersökningarna. Sedan redovisas svaren på
de kvalitativa intervjuerna med barnbibliotekarierna och länsbarnbibliotekskonsulenten.

I undersökningen framkommer att de artiklar ur Barnkonventionen som vi anser vara de mest
relevanta för barnbiblioteksverksamhet är 2, 3, 6, 12, 13, 14, 17, 23, 28/29, 30, 31 samt 42. I
barnbibliotekariernas arbete mot användarna märks Barnkonventionen på flera sätt.
Barnbibliotekarierna arbetar med uppsökande verksamhet och sprider därigenom litteratur till
användarna i kommunerna. Bibliotekarierna säger alla hur viktigt det är att barn känner sig
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välkomna i biblioteket och att de behandlas väl av all personal. Vid flera barnavdelningar såg
vi barns delaktighet främst genom teckningar och egentillverkade böcker. Flera av
barnavdelningarna var små till ytan, men vi uppfattade det som att barnbibliotekarien ändå
försökt göra det bästa av situationen. För barn med minoritetsspråk fanns litteratur och andra
medier att tillgå. Intervjusvaren visar också att barnbibliotekarierna har mindre tid till att ägna
sig åt barnbiblioteksverksamhet, mycket beroende på nedskärningar i den offentliga
verksamheten. Det administrativa arbetat har ökat liksom arbetet i informationsdisken.

Barnbibliotekarierna anser att det bästa för användarna är att de finns i biblioteket för dem
som kommer dit, samtidigt som bibliotekarierna anser att det bästa är att alla barn får tillgång
till litteratur oavsett var de bor. Vad barnbibliotekarierna anser vara viktigast att arbeta för är
arbetet med språkutveckling och litteraturförmedling. Detta sker mest genom uppsökande
verksamhet. Barn kan visas respekt på barnavdelningen bland annat genom att de tas emot på
ett bra sätt av all personal och att medierna placeras på ett sådant sätt att de är lättillgängliga.

Biblioteket kan hjälpa barn att utvecklas idag och i framtiden bland annat genom att
tillhandahålla information av olika slag och genom att ge barn möjlighet till medbestämmande
och medinflytande i biblioteksverksamheten. Internetanvändningen är en stor fråga för alla
barnbibliotekarier i vår undersökning. Det är ett relativt nytt verktyg i biblioteket, som
användarna många gånger behärskar bättre än bibliotekarierna. De två bibliotekarier som
nämner den stora betydelsen av Internet för användarna idag och i framtiden är också de som
senast gått sin utbildning. Endast tre av sju barnavdelningar har hemsidor för användarna.

Länsbarnbibliotekskonsulenten menar att det krävs mål och handlingsplaner för att utveckla
barnbiblioteksverksamheten och för att barnbibliotekarierna ska kunna strukturera sitt arbete,
bland annat för att de ska bli säkra på vilken målgrupp de ska arbeta mot. De
barnbibliotekarier som upprättat mål och handlingsplaner säger att de arbetar mindre
efterfrågestyrt och mer strukturerat.

De slutsatser vi kan dra av vår undersökning är bland annat att:

Barnkonventionen kan märkas i barnbiblioteksverksamheten även om mycket finns kvar att
göra, bland annat att göra användarna mer delaktiga i denna.

De utvalda artiklarna ur Barnkonventionen borde kunna användas som analysinstrument för
all barnbiblioteksverksamhet.
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%LODJD��

Agneta Krohn Strömshed Ingela Nilsson
Patastigen 7 Snövägen 91
974 41 Luleå 976 33 Luleå
tel: 0920-66832 tel: 0920-267270
e-post: agnetakrohn@hotmail.com e-post: ingella@hotmail.com

����������

0$*,67(58336$76

Vi läser biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås och har nu påbörjat
arbetet med vår magisteruppsats. Den ska handla om er, barnbibliotekarier i Norrbottens län.
Vårt syfte med uppsatsen är att försöka beskriva Norrbottens barnbibliotekariers
arbetssituation, vilka arbetsuppgifter, glädjeämnen och svårigheter ni har i dag, sett ur ett
glesbygdsperspektiv. De sju kommuner vi avgränsat undersökningen till är Arvidsjaur,
Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Övertorneå. Vi vill också jämföra om det är några
skillnader på hur man arbetar beroende på om man arbetar i en glesbygdskommun, en
tätortsnära landsbygdskommun eller i en tätortskommun.

Vi önskar att genomföra intervjuer med er som är barnbibliotekarier i de kommuner som är
uppräknade enligt ovan, under perioden januari/februari. Dessa intervjuer kommer att ta ca
1,5 till 2 timmar. Vi hoppas verkligen att ni ställer upp och hjälper oss med detta. Ni som
ställer upp på dessa intervjuer kommer att bli kontaktade per telefon inom de närmaste
dagarna för inbokning av intervjuer. För att öka vår egen förståelse för avstånden i
Norrbottens glesbygd så görs intervjuerna på er hemort. För att få en så tillförlitlig
dokumentation som möjligt hoppas vi att ni går med på att vi använder bandspelare vid
intervjuerna

Med vänlig hälsning

Agneta och Ingela
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%LODJD��

,QWHUYMXIUnJRU�WLOO�EDUQELEOLRWHNDULHU

%DNJUXQG
1. Var är du uppvuxen?
2. När gick du ut bibliotekshögskolan?
3. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie i den här kommunen?
4. Vad var orsaken till att du sökte som barnbibliotekarie i just denna kommun?

*OHVE\JG�/DQGVE\JG�7lWRUW
5. Hur långt avstånd har du till ditt arbete?
6. Behöver du körkort för att kunna arbeta som barnbibliotekarie i den här kommunen?
7. Hur stort är bibliotekets upptagningsområde?
8. Hur ser tillgången till vikarier ut för barnbibliotekarier i kommunen?
9. Har du möjlighet att delta vid den fortbildning som bjuds barnbibliotekarierna i länet?
����Påverkar avstånden i kommunen ditt arbete som barnbibliotekarie. Om de gör det, på

vilket sätt?
����Har kommunen bokbussverksamhet och är du i så fall engagerad i denna. Om du är

det, på vilket sätt?

$UEHWVVLWXDWLRQ
12. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
13. Hur uppfattar du din arbetssituation som barnbibliotekarie idag?
14. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats under dina år som barnbibliotekarie?
15. Har kommunen sökt pengar från Kulturrådet för inköp av litteratur eller till

läsfrämjande åtgärder? Om så är fallet hur har det påverkat din arbetssituation?
16. Är du nöjd med den fortbildning du får eller saknar du något?
17. Tycker du att du får gehör för dina idéer när det gäller barnbiblioteksverksamheten på

din arbetsplats?
18. Vilket stöd tycker du att du får från barnbibliotekskonsulenten i länet?

$QYlQGDUQD��EDUQ��I|UlOGUDU�RFK�YX[QD�VRP�DUEHWDU�PHG�EDUQ��RFK
YHUNVDPKHWHQ

19. Har du varit med och utformat mål och handlingsplan för
barnbiblioteksverksamheten?

- Om inte,  vem har i så fall utformat dem?
- Klarar du av att uppnå målen, om inte, varför?

20. På vilket sätt når du ut till användarna i din kommun?
21. Hur når du ut till de användare som inte har nära till biblioteket? Förekommer någon

uppsökande verksamhet?
22. Samarbetar du med några andra institutioner?
23. Vilken del av verksamheten anser du vara viktigast? Varför?
24. Är det någon del av verksamheten du anser vara mindre viktig? Varför?
25. Prioriterar du någon särskild åldersgrupp bland barnen? Varför?
26. Har användarna tillgång till Internet i biblioteket?
27. Vilken betydelse tror du att Internet har och kommer att ha för din kommun?
28. Hur tror du barnbiblioteksverksamheten kommer att se ut i din kommun i framtiden?
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%LODJD��

,QWHUYMXIUnJRU�WLOO�OlQVEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHQ

%DNJUXQG
1. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekskonsulent i Norrbotten?
2. Har du någon egen erfarenhet av barnbiblioteksarbete?
3. Har du en renodlad barnbibliotekskonsulenttjänst eller har du några andra uppdrag?

$UEHWVXSSJLIWHU
4. Vilket är ditt ansvarsområde som barnbibliotekskonsulent?
5. Vad anser du vara det viktigaste i ditt arbete med länets barnbibliotekarier?
6. På vilket sätt stöttar du barnbibliotekarierna i ditt arbete som konsulent?
7. Hur tycker du att barnbibliotekariernas arbete förändrats under de år som du arbetat

som konsulent?

8. Vad prioriterar du högst inom länets barnbiblioteksverksamhet?
9. Hur bedömer du barnbibliotekariernas prioriteringar av verksamheten, vad prioriterar

de högst enligt din uppfattning?
10. Upplever du några skillnader i hur barnbibliotekarierna arbetar i de olika

kommunerna?
11.  Är det något som barnbibliotekarierna gör som du anser vara mindre viktigt?

-Varför?
12. Tycker du att barnbibliotekarierna använder kulturrådspengarna för läsfrämjande

åtgärder på rätt sätt?

*OHVE\JG�/DQGVE\JG�7lWRUW

13. Varför finns det inte barnbibliotekarie i alla kommuner i Norrbotten?
- kan du göra något för att påverka kommunerna?

14. Är det svårt att rekrytera barnbibliotekarier till Norrbottens kommuner? Om så är
fallet, varför tror du att det är så?

15. Hur vill du göra barnbibliotekarietjänsterna mer attraktiva?
16. Hur tror du barnbiblioteksverksamheten kommer att se ut i Norrbottens län i

framtiden? Om du fick önska, hur skulle den se ut då?
17. Vilken betydelse tror du att Internet har i dag och kommer att ha i framtiden för

Norrbotten?
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%LODJD��

)1�V�NRQYHQWLRQ�RP�EDUQHWV�UlWWLJKHWHU
Antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989

I denna bilaga förekommer endast de artiklar vi har tolkat.

$UWLNHO��
�� Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som
anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller
sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

�. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av
diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning,
verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

$UWLNHO��

�. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner,
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

�. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess
välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare
eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

�. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller
skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa,
personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.

$UWLNHO��
�. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.

�. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

$UWLNHO���
�� Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa
i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad.

�. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare
eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla
domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

$UWLNHO���
�. 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.

�. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är föreskrivna i lag och
som är nödvändiga

a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller
b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre public) eller folkhälsan eller

den allmänna sedligheten.
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$UWLNHO���
�. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

�. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och, i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och
skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar
sin rätt.
�. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag
och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och
rättigheter.

$UWLNHO���
Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall säkerställa att barnet har
tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till
att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall
för detta ändamål,

a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barnet
och i enlighet med andan i artikel 29;

b) uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte och spridning av sådan information
och sådant material från olika kulturer och nationella och internationella källor;

c) uppmuntra produktion och spridning av barnböcker;
d) uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en

minoritetsgrupp eller en urbefolkning;
e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som

är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.

$UWLNHO���

�� Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och
anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets
aktiva deltagande i samhället.

�. Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, inom ramen för
tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess
omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden
eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.

�. Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som lämnas enligt punkt 2 i
denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller
ekonomiska tillgångar hos andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att det handikappade
barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering,
förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga
integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.

�� Konventionsstaterna skall i en anda av internationellt samarbete främja utbyte av lämplig information på
området för förebyggande hälsovård och medicinsk, psykologisk och funktionell behandling av handikappade
barn, innefattande spridning av och tillgång till information om habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, i
syfte att göra det möjligt för konventionsstaterna att förbättra sina möjligheter och kunskaper och vidga sin
erfarenhet på dessa områden. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.

$UWLNHO���

�. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på
grundval av lika möjligheter skall de särskilt,

a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla;
b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen,

innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för
varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt
stöd vid behov;

c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel;
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d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn;
vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott.

�. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på
ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga  värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.

�. Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte
att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till
vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till
utvecklingsländernas behov.

$UWLNHO���

�. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att
a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga;
b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer

som uppställts i Förenta nationernas stadga;
c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna

värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig
från barnets egen;

d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans,
jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och
personer som tillhör urbefolkningar;

e) utveckla respekt för naturmiljön.

�� Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkningar i den enskildes och
organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning att de i punkt 1 i
denna artikel uppställda principerna iakttas och att kraven uppfylls på att undervisningen vid dessa anstalter skall
stå i överensstämmelse med vad som från statens sida angivits som minimistandard.

$UWLNHO���
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning
skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra
medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda
sitt eget språk.

$UWLNHO���
�. Konventionsstaterna erkänner barnet rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder
samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
�� Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga
livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig
verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

$UWLNHO���
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och
principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.


