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Barnet, platsen, tiden  
Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld

Forskning är en av förutsättningarna för framgångsrikt utvecklingsarbete. De 
insatser man gör måste vara grundade i teorier, fakta och dokumenterade er-
farenheter. För barnbiblioteken är det ett stort problem att det saknas såväl 
forskning på högre nivå om barnbibliotek som översikter över forskning inom 
andra områden med relevans för barnbiblioteken.

För att ge barnbibliotekarierna verktyg för den nödvändiga verksamhetsutveck-
lingen har Regionbibliotek Stockholm tagit initiativ till denna antologi, Barnet, 
platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Författarna är verk-
samma inom forskningsfält som på olika sätt har betydelse för barnbiblioteken 
och syftet är att deras bidrag ska bredda och fördjupa kunskapsutvecklingen. 
Uppdraget att sammanställa antologin har gått till Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och forskar-
na Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren och Louise Limberg har varit redaktörer.
Resultatet är denna innehållsrika och inspirerande bok. Förhoppningsvis kan den 
bidra till barnbibliotekariernas omvärldsorientering, vara till nytta för utbildning 
och fortbildning och underlätta samverkan mellan olika aktörer, allt i syfte att 
skapa ”samtidiga” barnbibliotek.

Skriften är en uppföljning av Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskaps-
översikt, en tematiserad översikt över den forskning som fanns om barnbib-
lioteken, som Regionbibliotek Stockholm gav ut 2007 med Kerstin Rydsjö och 
AnnaCarin Elf vid Bibliotekshögskolan som författare.

Barnbibliotekskonsulenterna vid Länsbiblioteken i Mellansverige, LIM, har sedan 2001 

drivit flera projekt med syfte att bidra till utvecklingen av barnbiblioteksverksamheten. 

Det började med en målsättningsdiskussion som resulterade i På barns och ungdomars 

villkor, de riktlinjer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet, som Svensk Bib-

lioteksförening antog 2003 och som har FN:s barnkonvention och barnperspektivet som 

grund. De båda böckerna är resultat av konsulenternas samarbete. Kulturrådet har gett 

bidrag till utgivningen.
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1.  Margit Lamm. Pionjär och barnbibliotekarie
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