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Barn frågar – kan biblioteket svara? Ett år efteråt

Inledning

Folkbiblioteken och deras föregångare har ända från början haft en roll i ett formellt, icke-
formellt eller informellt1 utbildningssammanhang. I Sverige antogs folkskolestadgan 1842
och i den förordades att församlingarna skulle inrätta sockenbibliotek för att människorna
skulle kunna uppehålla den läskunnighet som de tillägnade sig i skolan. Avsikten med att
sprida läskunnigheten var att människor skulle kunna läsa katekesen och postillan och
biblioteket var alltså ett redskap för samhällets medborgarfostran. Under andra hälften av
1800-talet byggde folkrörelser som arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen
upp studiebibliotek, som skulle fungera som hjälpmedel för det enskilda och kollektiva
bildningsarbetet, ofta som ett alternativ till eller t.o.m. i motsättning till samhällets
utbildningssatsningar.

På samma sätt har det varit med barnbiblioteken. Skolbiblioteken var de första egentliga
biblioteken för barn och ungdomar. De första barnbiblioteket i Stockholm, Stockholms barn-
och ungdomsbibliotek på Drottninggatan 65 inrättades 1911 för att stimulera barnens fria
läsning och kunskapssökande, men att biblioteket också användes i skolarbetet kan man förstå
bl.a. av att barnbibliotekarien Lizzie Moll i en artikel i Biblioteksbladet 1916 skrev, att hela
klasser kom dit för att söka uppgifter till uppsatsskrivning och att särskilt ynglingar gärna
ville ha lagom mycket material ”fixt och färdigt”.2 De uppsatsämnen som Moll anger är
intressanta att jämföra med nutida motsvarigheter: ”Mina känslor en vårdag” är fortfarande ett
förekommande ämne, även om det kanske formuleras något annorlunda, medan
”Fosterlandskärlek” är helt otänkbart!.

Genom åren har folkbibliotekets anknytning till skolan varit mer eller mindre stark. På en del
skolor har det funnits skolbibliotek och folkbiblioteket då har mest använts för
upplevelseläsning, på andra skolor har det saknats skolbibliotek och då har folkbiblioteket fått
fungera som resurs både för faktasökning och för lästräning. 1974 års statliga kulturpolitik
breddade folkbibliotekens uppdrag till att gälla även andra kulturformer och den fick stort
genomslag, vilket medförde att många barnbibliotekarier i realiteten även blev kommunens
barnkultursekreterare.

Skolbibliotek – folkbibliotek

Just nu har vi i Sverige en livlig diskussion om skolbiblioteken. De gällande läroplanerna
anbefaller ett undersökande och elevorienterat arbetssätt och en sådan metodik förutsätter
tillgång till ett skolbibliotek. Vi har en bibliotekslag som säger att det ska finnas tillgång till
skolbibliotek, men inte att de ska finnas på varje skola och inte vilka resurser de ska ha.
Många skolor bygger upp välutrustade skolbibliotek men för de skolor som saknar bibliotek
får folkbiblioteket fortfarande ofta fungera som skolbibliotek. Och detta ställer folkbiblioteket
upp på, man tar emot klasser för bokprat, man undervisar i informationssökning och man
lånar ut boklådor för temaarbeten. Att det är självklart kan vi nog vara eniga om, men frågan
är om detta är bra? Johanna Hansson på Statens Kulturråd, som har skrivit en utredning om
                                                          
1 I Lena Borgströms avhandling Vuxnas kunskapssökande − en studie av självstyrt lärande (1988) definieras den
formella utbildningen som en av samhället organiserad utbildning, den icke-formella är den utbildning som
organiseras utanför den samhälleliga och den informella är det helt oorganiserade egna lärandet.
2 Moll 1916, s. 66.



3

skolbiblioteken, ifrågasätter folkbibliotekens roll och menar att folkbiblioteket ”går in och
ställer upp med den service och de resurser som egentligen ligger på skolan att svara för”.3

Borde vi inte kräva att skolorna själva tar ansvaret för den materialförsörjning som behövs i
undervisningen? Hindrar vi t.o.m. inte utvecklingen av skolbiblioteken om vi självklart tar på
oss uppgiften som skolbibliotek? Och är det bra för vår egen identitet? Blir inte
barnbiblioteken enbart instrument i samhällets utbildningspolitik och förlorar vi inte vårt
existensberättigande som en självständig kulturinstitution, en plattform för den fria läsningen
och det fria kunskapssökandet?

Undersökningen

− Hur mäter man berg? Hur kom man på det?
− Har ni böckerna om de hemlösa syskonen?
− Har ni skuggserien?
− Har ni en rolig bok?
− Har ni en bra bok om verkligheten?

Jag har gjort en undersökning av vad barn frågar om, hur de frågar och vilken hjälp de får på
två bibliotek i Stockholms län som en magisteruppsats vid BHS.4 Modell var den
undersökning som Birgit Wanting gjorde i Danmark 1977−79.5 Under tre månader 1996
samlades 586 frågor in på två bibliotek i Stockholms län, det integrerade folk- och
skolbiblioteket i Flemingsberg i Huddinge kommun och barn- och ungdomsavdelningen vid
huvudbiblioteket i Täby. (Ovanstående frågor är insamlade för denna undersökning eller för
en frågeinsamling som studenter vid BHS har gjort.) Ett intressant resultat var att mindre än
hälften av barnens frågor var anknutna till skolarbetet, resten var deras egna frågor. Liknande
mindre undersökningar bekräftar detta resultat även om det naturligtvis varierar från bibliotek
till bibliotek. (Barnbibliotekarierna tror i allmänhet att skolfrågorna dominerar kraftigt och
utgör kanske uppåt 80% av frågorna.) Det visade sig också vara stor skillnad på ”egna frågor”
och ”skolfrågor” eller, som de kallas i den engelskspråkiga litteraturen, ”ålagda frågor”, d.v.s.
frågor som hade sitt ursprung i barnens egna intressen, erfarenheter och impulser respektive
sådana som har anknytning till skolan.6

De ålagda frågorna dyker självklart upp i direkt anknytning till skolarbetet. Ett typiskt
exempel är  ”Har ni böcker om Afrika?” och de kompliceras av att de har sitt ursprung i en
annan människas idéer och föreställningsvärld. Läraren har en uppfattning om vad eleverna
ska hinna med under den tid arbetet pågår och formulerar ämnesområden. Tanken är sedan att
eleverna ska välja mindre ämnen eller frågor att specialstudera men på grund av brist på tid
eller omedvetenhet från lärarens sida får eleverna sällan hjälp med val av ämne eller
formulering av frågor, som passar dem. Ämnena kan vara formulerade på ett sätt som är
nästan obegripligt för eleverna, exempelvis frågade en 11-årig flicka efter ”böcker om
avvikande sexuella beteenden”. Typiskt för skolfrågorna är också att de i viss mån är
förutsägbara, skolorna har sina återkommande temaarbeten i olika ämnen.

Barnens egna frågor spänner över mycket breda områden och är i stor utsträckning
oförutsägbara. De är sprungna ur personliga intressen och impulser från alla möjliga håll och
de är uttryck för barnens egna behov. Typiska frågor är: ”Har ni en bok både på franska och
                                                          
3 Skolbiblioteken i Sverige, 1999, s. 29
4 Lundgren 1997.
5 Wanting 1984 och 1987
6 Rydsjö 2000, s. 24 f.
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svenska? Min pappa pratar franska och jag vill lära mig.” och ”Hur bygger man radiostyrda
bilar?” eller ”Hur kastar man med bumerang?”. Men barn vill också ha böcker som ger
upplevelser, ”roliga” och ”spännande” böcker eller ”rysare”. Populära ämnen är roliga
historier, gåtor och pyssel och alla slags djur.

Utmärkande drag för barns frågor

Jag anser att barn frågar på ett annat sätt och om andra saker än vuxna och utifrån de olika
frågeinsamlingar som har gjorts sammanfattas här några av de utmärkande dragen.

1) Barn väljer det konkreta ordet för det abstrakta, vilket ställer till problem när de ska söka i
kataloger. Indexeringtermer är ofta breda, abstrakta ord som är avsedda att täcka in så
många aspekter som möjligt av en företeelse, exempelvis ”familjerelationer” i fall där
barn frågar efter ”familjer” eller ”syskon”.

2) Barn använder processbeskrivande ord, d.v.s. verb, vilket också ställer till problem
eftersom indexeringstermer alltid är substantiv.  De frågar efter ”hur man sköter kaniner”
medan indexeringstermen är ”kaninskötsel”.

3) Barn kan använda okonventionella och målande ord, t.ex. ”gammaldags” om en historisk
berättelse eller ”gåshud” om en spännande bok.

4) Barn frågar ofta efter en bok som ger en viss upplevelse, ”rolig” eller ”spännande”. Dessa
termer förekommer alltför sällan i katalogposterna eftersom skönlitteratur är mycket
sparsamt indexerad.

5) Barn missförstår ibland ord eller uttrycker sig oklart beroende på att de inte har de exakta
begreppen för olika företeelser. Genren ”fantasy” kan de beskriva som ”böcker om
kampen mellan det goda och det onda”.

6) Barn frågar ofta efter huvudpersonen i en bok.
7) Barn frågar efter serier av böcker och har då ibland egna beteckningar på serien,

”skuggserien” (Gripe) eller ”tvillingböckerna” (Pascal).
8) Barn frågar ofta efter böcker som liknar andra böcker eller serier av böcker.
9) En komplikation är också att vissa barn är blyga och stresskänsliga och beroende av att få

en personlig kontakt med bibliotekspersonalen innan de vågar fråga. Det ”sociala mötet”
är en förutsättning för ”frågemötet”7.

Utveckling av referensarbetet i Flemingsberg och Täby

Detta kan man dra slutsatser av för verksamheten. På de två undersökta biblioteken i Täby
och Flemingsberg startade vi ett projekt som gick ut på att utifrån frågematerialet arrangera
biblioteket på ett sätt som gör det lättare för barnen att hitta det de söker. Arbetet utformades
något olika på de två biblioteken men inriktades på båda främst på mediebeståndets
sammansättning, uppställningen av böckerna, skyltning och kompetensutveckling. Speciellt
för Flemingberg var att man dessutom gjorde enkäter och intervjuer med elever i skolan och
tog stor hänsyn till den multikulturella miljö som barnen lever i. I Täby gjordes en stor
ommöblering och utformades en egen hemsida för barnen.

På båda biblioteken lade man ner ett stort arbete på att hitta ett mera lättbegripligt och
överskådligt sätt att ställa upp böckerna. Det gällde både avdelningarnas inbördes placeringar,
sammanförande av vissa avdelningar, omklassificeringar, nya beteckningar på vissa
avdelningar (inkl. nya skyltar) och genreindelningar, allt utifrån vad barnen frågar om och hur
de frågar. För varje enskild bok tog man ställning till placeringen i biblioteket.
                                                          
7 Kärrö 1998
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Mediebestånden byggdes ut i enlighet med efterfrågan (exempelvis med ytterligare exemplar
av efterfrågade böcker och fler engelska böcker). Resultatet blev att barnen oftare själva hittar
den bok de söker i biblioteket och bibliotekarierna får tid för de svåra frågorna och kan ägna
sig åt de blyga barnen och åt dem som söker kontakt. Om det här projektet har vi skrivit en
rapport, Barn frågar − kan biblioteket svara?8, som också innehåller en sammanfattning av
den första undersökningen och en genomgång av Kerstin Rydsjö vid BHS av hur
referensarbetet för barn och ungdomar behandlas i den engelskspråkiga bibliotekslitteraturen.

Barn har alltså ett informationsbehov som dels är knutet till skolan och dels är deras eget och
har uppstått ur alla möjliga impulser, ur teveprogram och filmer eller sådant som de har hört
och sett och upplevt och som har väckt frågor.

När det gäller båda dessa informationsbehov spelar den vuxna personen, bibliotekarien, en
mycket stor roll för att tolka och vägleda. Det är viktigt att det är en person som känner till
barns utveckling, hur de uttrycker sig, deras intresseområden, vad som rör sig i deras närmiljö
just nu, förutom förstås att de i princip ska ha läst alla böckerna på barn- och
ungdomsavdelningen! Ett viktigt resultat av denna undersökning och projektet är att själva
personen, barnbibliotekariens eller skolbibliotekariens inställning och bemötande av barnen är
en underskattad faktor i referensarbetet för barnen. Kompetensutveckling av den personal som
möter barnen i biblioteket är en förutsättning för ett fungerande referensarbete. Även miljön
på biblioteket spelar en stor roll för barns frågande: Är det rörigt och stressigt och personalen
verkar upptagen frågar barn mindre, liksom om informationsdisken avskärmar bibliotekarien
genom datorer, pärmar och annat. Det är viktigt att om möjligt ha en särskild informationsdisk
för barn. I Falun, där statistik har förts över barnfrågor i flera år, sjönk antalet frågor från barn
med 40% när informationsdisken på barnavdelningen togs bort och barnen hänvisades till
vuxendisken.9

Uppföljning av projektet

I projektrapporten konstaterade vi att inte allt som planerades kunde genomföras av
ekonomiska skäl och tidsbrist men att det fanns tankar hos personalen om hur arbetet skulle
kunna fortsätta efter projektets slut. Eftersom det är ovanligt att projekt följs upp, kunde det
vara intressant att återkomma till biblioteken efter ett år och undersöka vilka effekterna av
projektet blev och om och i så fall hur man hade arbetat vidare.

Under januari 2001 gjorde jag alltså besök på de två projektbiblioteken och gjorde intervjuer
med bibliotekarierna. Tillsammans gick vi igenom vad som hade hänt under året och hur det
genomförda projektet har påverkat det fortsatta arbetet. Jag gjorde anteckningar under
samtalen och bibliotekarierna i sedan fått läsa igenom min sammanfattning av dem.

Flemingsberg

Ändrade förutsättningar
Biblioteket i Flemingsberg arbetar nu under helt andra förutsättningar än då undersökningen
och projektet genomfördes. Flemingsbergsskolan (år 7–9), i vilken biblioteket tidigare var
integrerat, har ombildats till friskola och flyttat till andra lokaler och en näraliggande skola,
Annerstaskolan (år 0–9), har tillfälligtvis flyttat in. Det sedan länge väl etablerade samarbetet
med Flemingsbergsskolan har upphört och kontakterna med den ”nya” skolan måste byggas
                                                          
8 Barn frågar, 2000
9 Wennerholm 2000
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upp från början. Det har naturligtvis även tidigare funnits ett samarbete men folkbiblioteket
fungerade då inte som skolbibliotek för den skolan. Hela denna förändring föregicks av en
livlig diskussion och stor turbulens. En annan skolkultur gör att det är svårt att få till stånd en
professionell dialog med skolledningen och det f.n. finns inga förutsättningar att diskutera
bibliotekets roll i skolarbetet. De personliga kontakterna fungerar dock bra med många lärare.
Den IT-inriktning som successivt införs på skolan är också en positiv utveckling som redan
har medfört att biblioteket har fått medel för bl.a. prenumerationer på flera IT-tidskrifter.

Bibliotekspersonalen konstaterar, att biblioteket inte längre är ett integrerat bibliotek, den
beteckningen är irrelevant. Det finns ett fungerande men inte så utvecklat samarbete på olika
nivåer med alla skolorna i kommundelen Eftersom det är viktigt att biblioteket verkligen är ett
folkbibliotek och ett bibliotek för hela kommundelen är en tänkbar utveckling att man tar upp
diskussioner med samtliga skolor, inkl. den nya friskolan, och träffar överenskommelser om
vad som ska definieras som en basservice och om den fortsatta utvecklingen av samarbetet.

Ytterligare en fråga som diskuteras, är ett kommande IT-gymnasium i skolans lokaler. Ska då
biblioteket även bli gymnasiebibliotek och vad innebär det i så fall?

Flemingsberg får del av regeringens s.k. storstadssatsning och i den är ett nyckelbegrepp
”delaktighet”. Medborgarservice ska därför inrättas i biblioteket i en ny, angränsande lokal
bemannad med särskild personal. Detta ser bibliotekspersonalen som en positiv utveckling i
linje med den inriktning på arbetet som man har haft i många år. Ett läsprojekt bedrivs också
tillsammans med två skolor inom storstadssatsningens ram. Föreläsningar om språkutveckling
för personal och föräldrar samt författarbesök för eleverna har arrangerats. För särskilda
medel köps böcker och varje klass får en boklåda med ett väl sammansatt bokurval speciellt
anpassat till årskursen. Detta har mötts av mycket god respons av både lärare och elever och
bibliotekspersonalen tycker sig se att det lilla genomtänkta urvalet ger eleverna tips om nya
författare som de inte har känt till tidigare. De kommer och frågar om fler böcker av samma
författare. Lärarna har sagt att de är mycket nöjda med bokurvalet. De har fått en djupare
insikt om vad biblioteket kan erbjuda och hur bibliotekarier och lärare kan arbeta tillsammans.
Varje klass erbjuds också bokprat.

Allmänt sett har biblioteket nu en stark ställning i kommundelen och är aktivt delaktigt i
utvecklingen genom att bibliotekschefen är med i ledningsgruppen. Biblioteket har fått en
förstärkning med ytterligare en halv bibliotekarietjänst, vilket innebär att man nu har fyra
bibliotekarietjänster (ingen assistenttjänst). Kommundelsorganisationen ifrågasätts dock i en
pågående utredning och frågan är om vad en eventuell ändring i denna organisation kommer
att innebära för biblioteket. Två nya relativt nyutbildade medarbetare har också påverkat
arbetet den senaste tiden. De kräver mycket handledning, ”försenad praktik”, men tillför
också nya kunskaper, bl.a. IT-kunskaper, till personalgruppen.

Arbetet under året
Den nya frågeinsamling, som planerades i slutet av projektet, har inte blivit av. Det är svårt att
hinna med ett så stort arbete med två nya medarbetare. Personalen har dock märkt att
boklådorna som nämns ovan har medfört frågor på ”nya” författare och frågor från ett bredare
fält. Under året har man endast gjort mindre förändringar i uppställningen av böckerna
eftersom den fungerar bra. Cd-romanvändningen har kommit igång och är rolig både för barn
och personal. Dock planerar man att bredda den tidigare ganska snäva inriktning mot enbart
kunskapsprogram av god kvalitet till bl.a. skivor med skönlitterärt innehåll. För barnen i
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kommundelen är det viktigt att få tillgång till dessa ganska enkla program, det är många som
inte har datorer hemma.

I projektet ingick att arbeta med ämnesord på barn- och ungdomsböcker i katalogen. Det nya
biblioteksdatasystemet Book-it förhindrade detta. Ämnesorden är det fortfarande problem
med i Book-it och någon lösning har inte hittats.

Att lyfta fram material om barns rättigheter, ett mycket efterfrågat ämne, var en annan idé från
projektet. Nu har man utvidgat det goda samarbete, som finns med Rädda Barnen om
läxhjälp, och fått bidrag därifrån till en särskild hylla för sådant material.

Några nya skyltar har ännu inte kommit upp. Biblioteket har dock samarbetat med en
inredningsarkitekt och fått viss ny inredning, bl.a. vackra bilderbokslådor och några nya
hyllor. Lokalerna ska också renoveras under 2001. Mycket tid har ägnats förändringarna inom
skolan och läsprojektet.

Det fortsatta arbetet
En fråga som diskuterades i referensarbetsprojektet men inte fick någon lösning var att i
själva biblioteket ge uttryck för den mångkulturella miljö som finns i Flemingsberg. Detta har
man diskuterat vidare och planerar att göra något av både i samband med renoveringen och
den nya inredningen och i det fortsatta arbetet med utvecklingen av klassifikationssystemet
och uppställningen. Avsikten är att komma ifrån etnocentriciteten och lyfta fram mångfalden,
gärna ihop med något annat bibliotek.

Att ytterligare utveckla och komplettera mediebeståndet ingår också i planerna. Under
projektet sågs alternativt material som en lösning på problemet med brist på material inom
vissa områden, men det är tidsödande att hitta alternativt material och internetanvändningen
har gjort att behovet av tryckt material om exempelvis organisationer inte är så stort längre.
Överhuvudtaget är det intressant att diskutera Internet ur ett förvärvsperspektiv. Hur påverkar
det inköpen? Referensrummet är fortfarande ett problem men man köper flera lätta
faktaböcker, som ej lånas ut för att de ska finnas tillgängliga i biblioteket. Tankarna om en
”forskningsavdelning” känns inte längre aktuell, ”hela biblioteket fungerar som en
forskningsavdelning” efter projektet. IT-profileringen märks redan i biblioteket och kommer
att påverka mediebeståndet och datoranvändningen ännu mer i fortsättningen. En
ungdomshylla, som kan underlätta övergången från barn- till vuxenavdelningen, kan bli en
lämplig uppgift för de nyanställda bibliotekarierna.

Några nya intervjuer med barn har inte gjorts (se ovan om samarbetet med skolan) men inför
renoveringen diskuterar personalen att be elever skriva uppsats om ”mitt önskebibliotek”.

Kompetensutvecklingen under projektet var mycket positiv och olika sätt att fortsätta den
efteråt är att göra studiebesök och avsätta särskild ”lästid” (förberedelsetid för bokprat) och
”lärotid” (läsning av litteratur för kompetensutveckling) i personalens arbetsscheman. Ett
önskemål är att Länsbiblioteket hjälper biblioteken att bilda små nätverk eller arbetsgrupper
inom Stockholms län utifrån vissa ämnesområden. De grupper, som var basen i den
pedagogiska utbildning som två av bibliotekarierna har gått, erbjöd en mycket stimulerande
miljö för diskussion och erfarenhetsutbyte och att skapa nya sådana sammanhang skulle vara
en bra uppgift för Länsbiblioteket.
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Täby

Mindre förändringar
Först menar bibliotekarierna att det inte har skett några stora förändringar under året på barn-
och ungdomsavdelningen i Täby. Sedan visar det sig att det ändå har hänt en hel del.
Barnavdelningen har fått några extra personaltimmar, vilket förmodligen är en följd av den
uppmärksamhet och ”good-will” som den fick genom projektet, och som underlättar betydligt.
Möblerna har rustats upp genom omklädsel och vissa nyförvärv. Biblioteket har ganska god
ekonomi och är inte drabbat av några nerskärningar just nu. Flera pensionsavgångar förestår
de kommande åren men för närvarande är personalsituationen stabil.

Arbetet under året
Personalen har arbetat vidare i i stort sett samma riktning som under projektet.
Mediebeståndet utvecklas efterhand. Fler engelska böcker efterfrågas och har köpts in.
Man har gjort flera utbrytningar av bilderböcker i enlighet med efterfrågan. Kapitelböckerna
för mindre barn har delats in i flera nivåer: ”Mycket enkla börja läsa”, ”Börja läsa”, ”Lätt”
och vanliga kapitelböcker. ”Lätt” är insorterade bland de vanliga kapitelböckerna. Det finns
många roliga lättlästa böcker nu och det är massor av frågor om detta både från barn, föräldrar
och lärare så indelningen underlättar verkligen.

De enkla boktips som ställdes samman under projektet, och som blev mycket uppskattade, har
utvecklats till att omfatta alla årskurser upp till år 6. På listorna för de mindre barnen har en
avdelning med Börja läsa-böcker lagts till. Boktips för år 7−9 ska också göras på motsvarande
sätt. Man köper flera exemplar av dessa böcker eftersom de blir mycket efterfrågade.
Boktipsen fungerar i själva verket som tips om författare och man väljer alltid författare som
har skrivit flera böcker. Med hjälp av boktipsen hittar barnen själva nya titlar och nya
författare.

Bokpraten fortsätter i samma eller snarare utökad omfattning, trots vissa försök att begränsa
dem, eftersom de tenderar att ta så mycket tid att det inte ges tid för annat nödvändigt arbete,
exempelvisutvecklingsinsatser. Det är stor efterfrågan på bokprat och liten förståelse hos
lärarna och biblioteksledningen för hur stort arbete det är med bokpraten och hur mycket kraft
de tar trots väl fungerande praktiska rutiner. Det har ett särskilt värde att klasserna kommer
tillbaka en eller ett par gånger, men kanske måste man begränsa besöken så att de inte får
komma varje termin eller hitta någon annan lösning. Bokpraten har redan förändrats till sitt
innehåll. Bibliotekarierna pratar nu mera om hela boken, d.v.s. ganska kort om innehållet men
dessutom om omslag och illustrationer, tar upp lättlästhet och visar typografin och jämför
med andra böcker. Utvecklingen mot åldersblandade klasser är ett problem eftersom det är
svårt att bokprata för barn i så varierande åldrar. Spännvidden blir för stor mellan den
lässvagaste yngsta eleven och den mest läsvana äldsta. Det är också mycket olika hur mycket
läraren engagerar sig och hjälper till. Bokprat om teman begärs ibland av lärare men det är
ofta svårt att hitta böcker med olika svårighetsgrader och det känns konstruerat. Stor omsorg
läggs ner på ett bra, allsidigt urval för varje klass. Den bokpool som finns är en nödvändig
förutsättning för bokpratsverksamheten och hålls ständigt aktuell, bl.a. genom inköp av
användbara titlar från En bok för alla. Bokprat fordrar koncentration och fokusering och
mycket stor och bred bokkunskap. Barnbibliotekarierna frågar sig om hur det kommer att bli
med bokpraten i framtiden? Kommer de nya barnbibliotekarierna att vilja och orka bokprata
på detta sätt eller måste vi hitta nya modeller? Bokprat är en mycket effektiv läsfrämjande
metod och det är viktigt att alla barnbibliotekarier som arbetar med bokprat tar upp
diskussionen och hjälper varandra att hitta fungerande lösningar.
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Barnbibliotekarierna framhåller att bokpraten och servicen till skolan inte får ta alla resurser i
anspråk. Det är något av en ”baby-boom” i Täby och många föräldrar med både spädbarn och
lite större barn kommer till biblioteket, liksom mor- och farföräldrar med barnbarn och
dessutom måste sådana grupper som särskolegrupper alltid känna sig välkomna. Det kommer
också en hel del barn på eget initiativ på eftermiddagarna och enkla tävlingar och uppgifter
som att rita och måla självporträtt måste också finnas.

Det fortsatta arbetet
Den planerade nya broschyren med information och låneregler för barn har inte blivit av,
målgrupp och vilken information som ska tas med måste tänkas igenom. Inte heller
samarbetet med en klass för att utveckla bibliotekskunskapen har kommit igång och känns
kanske inte aktuellt längre. Klasserna får en biblioteksintroduktion vid första besöket och en
del klasser får undervisning på begäran. Det vore dock intressant att försöka hitta på någon
rolig form av mer eller mindre självinstruerande material av typ ”mysterium” eller ”rollspel”,
gärna tillsammans med något annat bibliotek. Boktips av barn med bokutställning på en
särskild hylla och namn och bild på barnen fortsätter och ska utvidgas.

Arbetet med hemsidan fortsätter, nya länkar läggs in efterhand, men personalen tycker inte att
den används så mycket av barnen i biblioteket. Men man delar ut bokmärken med adressen i
samband med bokpraten och har ett intryck av att den används en del av barn hemifrån, när de
gör sina skoluppgifter. Hemsidan har inte högsta prioritet just nu och uppgiften om att
Barnens bibliotek ska byggas ut under 2001 mottas med intresse.

Långsiktiga effekter av projektet
Projektet medförde, som nämnts, uppmärksamhet, positiv respons och därmed större
förståelse inom biblioteket. Vuxenavdelningen har också fått idéer från barnavdelningen, som
de nu arbetar med.

För barnbibliotekariernas del innebar projektet framförallt en större medvetenhet. De tänker
nu på varje ny boks placering och gör små justeringar av uppställningen. Hela projektet
”fungerade som en lång utbildning”, säger bibliotekarierna. Det medförde en större öppenhet
för förändring och insikt om vad ett utvecklingsarbete kan tillföra, vilket t.ex. visar sig i
funderingarna angående förändringarna av bokpratsverksamheten. På samma sätt som man
som en del av projektet avskaffade musikavlyssningen och på det sättet beredde både
utrymme i lokalen och tid för utveckling av andra verksamheter, funderar man nu över hur
bokpratsverksamheten ska kunna förändras på ett konstruktivt sätt.

Ett år efteråt − sammanfattning

Efter ett år fortsätter projektarbetet i mindre utsträckning på de två biblioteken. Några av de
ytterligare förändringar som diskuterades för ett år sedan har ännu inte blivit av, ibland av
tidsbrist, ibland därför att frågan inte känns aktuell längre. Det som kvarstår är dock grunden i
projektet, nämligen insikten om hur viktigt det är att utifrån behoven, uttryckta i de frågor
som besökarna ställer, i olika avseenden anpassa biblioteket till den omgivning det verkar i.
Personalen på de två biblioteken hade redan vid projektets början en pågående diskussion och
en god beredskap för förändringar. Bibliotekarierna säger ändå själva att medvetenheten har
höjts och att de nu varje dag funderar över mediebeståndet, uppställningssystemet och hur de
ska göra biblioteket lätt att hitta i. De förändringar som nu planeras har också helt denna
inriktning.
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Kvar finns också medvetenheten om behovet av ytterligare kompetensutveckling. Projektet
kallades ”ett lärande projekt” i projektbeskrivningen och det är uppenbart att både den
formella utbildningen som erbjöds (10-poängskursen i pedagogik) och den icke-formella
(studiebesöken och studiedagen) har spelat en stor roll för det fortsatta arbetet och att man nu
vinnlägger sig om att skapa utrymme för fortbildning.

Tyvärr har inte förändringarna kunnats mätas statistiskt eftersom introduktionen av Book-it
medförde att biblioteket inte fick någon barnstatistik under förra året. Detta är mycket
beklagligt, eftersom statistiken, även om den inte är bra som enda mätare av verksamheten,
ändå säger något om både hur besökarna hittar i biblioteket och hur väl anpassat
mediebeståndet är till verksamheten. Intervjuer med barn hade också kunnat ge information
men det har inte funnits möjlighet att genomföra sådana i Flemingsberg, vilket hade planerats.

Detta visar mycket tydligt både hur ett projekt påverkas inte bara av lägre projektanslag utan
också av en mängd faktorer i och utanför själva biblioteket. Jag har nu följt dessa två bibliotek
sedan 1996, då undersökningen gjordes, och det är slående vilka konsekvenser stora
förändringar både inom biblioteksverksamheten men också utanför den har för biblioteken.
Den största förändringen inom biblioteken gäller bytet av biblioteksdatasystem, som först
berörde Flemingsbergs och sedan Täby bibliotek. Att biblioteken skulle byta system var känt
men inte i hur hög grad detta skulle påverka projektet. Bytet  tog mycket tid i anspråk för
själva övergången men också för att Book-it var outvecklat och dels inte innehöll alla
funktioner (t.ex. statistik), dels krävde ett stort, oförutsett, utvecklingsarbete av biblioteken. I
Huddinge hade biblioteken påbörjat ett arbete med inläggning av ämnesord i katalogposterna,
men detta visade sig dessutom ha varit mer eller mindre meningslöst eftersom denna funktion
i Book-it inte var tillräckligt utvecklad.

Även ekonomiska besparingar och omorganisationer påverkar naturligtvis verksamheten.
Särskilt påtagligt är detta i Flemingsberg där förändringar bl.a. inom skolan helt har förändrat
förutsättningarna för bibliotekets insatser, slagit sönder ett fungerande samarbete som
utvecklats under flera år, och medfört att biblioteket delvis måste ompröva inriktningen på sitt
arbete. Besparingskrav på båda biblioteken har också i olika omgångar stört projektet.

I dessa sammanhang är biblioteket aldrig huvudaktören i kommunen eller kommundelen utan
starkare samhällssektorer styr och biblioteket har att anpassa sig. Detta betyder att det är
viktigt att ha en långsiktig målsättning, där verksamheten kan anpassas ganska fritt efter
ändrade förutsättningar och en hög medvetenhet och kompetens hos personalen så att den kan
göra det bästa av de nya situationer som uppstår. (Att biblioteket skulle vara den institution
som styr utvecklingen är väl en utopi!) I denna målsättning måste formuleras både
folkbibliotekets egen identitet och uppgift som kulturinstitution, som social mötesplats och för
det informella lärandet i vid mening och folkbibliotekets uppgifter i förhållande till andra
institutioner i samhället. På det sättet kan uppgifterna särskiljas och konsekvenserna av
förändringar som påverkar verksamheten belysas bättre.

För att klargöra de olika intressenternas uppgifter när det gäller verksamhet för barn och unga
kan man alltså ifrågasätta, om inte de behov som skolarbetet föranleder i första hand borde
tillfredsställas av skolan. Skolan bör själv ta ansvaret för materialförsörjningen i det
undersökande arbetssättet och folkbiblioteket bör vara ett självklart komplement till
skolbiblioteket men inte ersätta detta. Gränsdragningen här blir naturligtvis olika i olika
kommuner men principen bör vara denna. Men folkbiblioteket har också en egen uppgift. Den
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fråga vi måste ställa oss är: För vem arbetar barn- och ungdomsavdelningarna? Är de enbart
instrument i den formella utbildningen och för samhällets socialisering av barnen och för
vuxna som arbetar med barn eller är de till för barnen på barnens egna villkor? En ny
målsättningsdiskussion behövs för barn- och ungdomsverksamheten.

Jag tror t.o.m. att det är en överlevnadsfråga både för skolbiblioteken och för folkbiblioteken
att vi klargör vars och ens ansvars- och arbetsuppgifter. Ett samarbete är självklart och
nödvändigt, bl.a. ur resurssynpunkt, men inte på bekostnad av att våra respektive identiteter
utplånas. Skolbibliotekets uppgift är att vara ett verktyg för skolans pedagogiska arbete medan
folkbibliotekets egen nisch är utrymmet vid sidan av skolan, ett frirum för barns och
ungdomars eget kunskapssökande, deras egna behov och uttrycksbehov, ett alternativ.
Biblioteken i Täby och Flemingberg arbetar båda i denna riktning och verksamheten speglar
på ett intressant sätt samhällsutvecklingen. En uppföljning av verksamheten bör göras även på
längre sikt.

Lena Lundgren
Konsulent vid Länsbiblioteket i Stockholms län
Box 6533
113 83 Stockholm
Tel 08-50831276
E-post lena.lundgren@kultur.stockholm.se
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