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Abstract 
This case study examines three newly renovated children’s sections at the city libraries in Borås, Göteborg 

and Malmö. The aim is to investigate, from a spatial and socio-cultural perspective, what characterizes modern 
children’s sections at public libraries. The research questions look at the intentions behind the constructions of 
the spaces, how concepts like child participation and perspectives on childhood have been used, how the children 
interact with one another and the room itself, and finally how the librarians and other staff members’ work envi-
ronments have been affected by the changes. I have conducted six qualitative interviews with librarians and other 
staff members at the libraries in question and combined the interviews with observations of the children’s sec-
tions.  

The material is analyzed with the theoretical frameworks from several research fields like human geogra-
phy. The main theoretic tool is the four-space model. This is used to place the testimonies and observation find-
ings in four abstract spaces; inspiration space, learning space, meeting space and the performative space.  

The result shows that all three libraries have based their projects heavily on children’s play and child par-
ticipation. The library spaces have all been designed with a child perspective in mind and they are colourful and 
creative for the children to discover. The staffs have had to come to terms with the changes in their work envi-
ronment and maybe we have to revalue what it means to work at a children’s library.  
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Inledning  

Barn och unga har länge varit en prioriterad användargrupp på bibliotek. (Biblio-
tekslag 2013, 8 §.) Detta märks inte minst på de barnavdelningar som byggts om 
på senare år där rummen har förändrats och utnyttjas på innovativa och kreativa 
sätt. I dagens samhälle har barn fått ett allt större agentskap och de blir allt oftare 
delaktiga i olika projekt. Det avspeglas även på bibliotek då de många gånger in-
volverar barn i planeringsprocessen av nya barnavdelningar. Den här studien 
kommer utöver barns delaktighet i biblioteksprojekt undersöka hur förändringarna 
av det fysiska biblioteksrummet på barnavdelningarna påverkar verksamheten i 
stort. Utformningen av lokalerna får olika konsekvenser för användare och biblio-
tekspersonal då rummen sätter stämningen och uppmuntrar, inbjuder eller av-
skräcker till aktiviteter och besök. Det är synnerligen en spännande tid vi lever i 
där det finns stora spänningar mellan traditionella värden och mer progressiva 
trender. Biblioteken balanserar mellan att följa och möta trenderna i samhällsut-
vecklingen och samtidigt värna om bibliotekets traditionella fostrande roll.  

Barnavdelningarna som studeras i fallstudien sticker ut bland större delar av 
landets övriga barnavdelningar, framförallt i utformandet av lokalerna, men an-
vändarnas förändrade beteendemönster märks på bibliotek i hela landet. Folkbib-
lioteket är inte längre enbart en tyst läsesal som lånar ut böcker till kunskapsgiri-
ga. Under de senaste åren har biblioteksmiljön varit ämne för flera debattartiklar 
och ledarsidor, ofta i samband med hur biblioteken blivit allt stökigare. Ljudvo-
lymen har blivit högre och bibliotekarier har vittnat om hur de flera gånger per 
dag får städa undan böcker och annat från avdelningen. Mycket är positivt med 
satsningar på barn och unga, men det finns de som menar att barn och ungdoms-
avdelningarna allt mer kommit att likna öppna förskolor och fritidsgårdar. Det är 
inte bara ungdomsgäng som sägs orsaka stöket, kritik riktas även mot småbarns-
föräldrar som låter barn ”härja fritt” i lokalerna. Samtidigt är biblioteket till för 
alla grupper i samhället och en utmaning för biblioteken är att få alla att känna sig 
välkomna.  

Idag erbjuder bibliotek så mycket mer än böcker. Läsfrämjande arbeten sker 
inte längre uteslutande med fysiska böcker och barn idag växer upp i en värld 
präglad av digitalisering och tillgänglighet till information som skiljer sig markant 
från tidigare generationer. Då måste kanske också biblioteken förändras i takt med 
resten av samhället och där inkluderas barnavdelningarna.  
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Disposition 
Den inledande delen är disponerad på följande sätt: först påbörjas uppsatsen med 
inledningen följt av disposition, syfte och problemformulering. Sedan presenteras 
frågeställningarna och därefter följer ett kort stycke om de avgränsningar som 
gjorts, som val av bibliotek. Därefter kommer bakgrundsavsnittet som utgör en 
kort historik över barnbiblioteket med några nedslag i dess historia från folkbibli-
otekets begynnelse till dagens verksamhet. Detta görs för att visa på utvecklingen 
men också visa på att många tankar som fanns redan på de tidiga barnbiblioteken 
lever vidare än idag. Därpå följer ett avsnitt med tidigare forskning. Här görs ned-
slag i forskning om bland annat användningen av biblioteksrummet, barnbiblio-
tek, barns delaktighet samt hur bibliotek idag använder sig av modern teknik. Se-
dan presenteras de teorier, teoretiska perspektiv och begrepp som använts för att 
analysera källmaterialet. De valda metoder, observationer och intervjuer, samt det 
källmaterial som samlats in redovisas i nästa rubrik. 

Den andra delen av uppsatsen som behandlar den empiriska undersökningen 
inleds med en beskrivning av barnavdelningarna för att sedan gå över till resulta-
tet av observationerna och intervjuerna. Dessa analyseras utifrån den valda teore-
tiska modellen som kallar för fyrarumsmodellen och som placerar in barnavdel-
ningen i olika abstrakta rum so möjliggör olika aktiviteter. 

I den sista delen diskuteras och sammanfattas resultatet i slutdiskussionen där 
dessa lyfts upp och kopplas till annan forskning inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Därefter följer käll- och litteraturförteckningen samt en bilaga 
som utgör den intervjuguide som använts. 

Syfte och problemformulering 
Vad den här fallstudien ämnar problematisera och nyansera är de konsekvenser 
som moderna barnavdelningar kan ha på barn och andra användare, samt vilka 
effekter konstruerandet av de nya barnavdelningarna har på bibliotekspersonalen. 

Utifrån observationer på tre småbarnsavdelningar i Malmö, Göteborg och 
Borås samt intervjuer med verksam bibliotekspersonal undersöks interaktionerna 
mellan användarna i biblioteksrummet, samt hur utformningen av de nya biblio-
teksrummen har påverkat bibliotekspersonalens arbetsmiljö och profession.  

Studiens syfte är att utifrån ett rumsligt och sociokulturellt perspektiv under-
söka vad som kännetecknar moderna småbarnavdelningar på dagens svenska bib-
liotek, samt hur utformningen av lokalerna påverkar användningen av biblioteks-
rummet. Barns delaktighet och leken är i fokus då barn har varit involverade i alla 
tre biblioteksprojekt, om än i varierande utsträckning samt då leken ses som 
grundläggande i barns lärande.  
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Frågeställningar 

Utifrån vilka intentioner är rummen konstruerade? 

Hur har begrepp som delaktighet och barnsyn använts i konstruktionen av biblio-
teksrummen? 

Hur interagerar barnen med varandra, de vuxna och materialet i biblioteksrum-
men? 

På vilka sätt har konstruerandet av nya barnavdelningar påverkat personalens yr-
kesroller? 

Avgränsningar 

Den första avgränsningen gjordes i och med valet av uppsatsämne som från att 
vara tämligen vagt formulerat blev allt tydligare efterhand. Sedan avgränsades 
antalet bibliotek och metodval i samråd med handledare. Tre bibliotek kändes då 
som ett lämpligt och realistiskt antal eftersom det krävs planering och tid för såväl 
förberedelse, genomförande och restid till och från biblioteken som ligger i södra 
Sverige. 

För att möjliggöra en så intressant diskussion som möjligt valdes ett fåtal bib-
liotek hellre än flera så att det fanns gott med tid för bearbetning av källmaterialet. 
Hade fallstudien utförts tillsammans med någon person eller några personer hade 
det krävts ett större antal observationer och intervjuer. Därefter gjordes valet att 
studera barn, vilket i studien kommer att innefatta framförallt de yngsta barnen 
mellan 0-8 år och det som på många bibliotek innefattas i barnavdelningen. Av-
gränsningen innebär att barn från 9 år upp till de som klassas som ”unga vuxna” 
på barnavdelningarna räknas bort. Detta beror främst på att det var lokalerna för 
de allra minsta (0-8 år) som var de senast byggda på de aktuella stadsbiblioteken 
och därför kändes mest relevanta och intressanta att studera. 
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Bakgrund 

Det här avsnittet består av en kortare historik över bibliotekens barnavdelningar, 
eller som det ibland benämns, barnbiblioteket. Det görs framförallt utifrån en 
svensk och nordisk kontext, från dess begynnelse till samtida trender. För att för-
stå samtiden behöver vi känna till historien. Folkbibliotek har alltid varit politiskt 
styrda och rådande styre samt kulturbudget har präglat verksamheten, likaså de 
bildningsideal som dominerat samhället. Även om det ekonomiska och politiska 
läget har förändrats genom åren så finns det även mycket som följt med de tidiga 
biblioteksidealen. Syftet är att genom ett antal nedslag i barnbibliotekets historia 
visa på att mycket har förändrats men att många delar har funnits med sedan långt 
tillbaka. Villkoren för biblioteksverksamheten har ständigt omförhandlats och det 
har lett biblioteksverksamheten att flera gånger ta nya riktningar.  

Historiken över barnbiblioteket är uppdelad i två rubriker, där det första teck-
nar en bild av det tidiga barnbiblioteket och det senare ägnas åt trender på barnav-
delningarna i främst Sverige från efterkrigstiden till idag.  

Det tidiga barnbiblioteket 
Bibliotek var från början något exklusivt som var förbehållet de allra mest privile-
gierade. Stora bibliotekssamlingar fanns även i kloster och kyrkor. I det gamla 
klassamhället var läsning inte något som ansågs passande för de lägre stående 
klasserna. Det här kom dock att förändras längre fram när nya rön påvisade nyttan 
för samhällen att ha en bildad befolkning. De första biblioteken som byggdes lik-
nade ofta antika tempel i sin utformning med pelare, diagonala trappor och hög 
takhöjd. Biblioteken skulle ta över kyrkans fostrande roll och den tanken spegla-
des också i barnverksamheten. Bibliotekets folkbildande uppdrag kan ses ha sin 
uppkomst här. Böckerna skulle utbilda folket till goda medborgare och det rådde 
inga tvivel på att boken stod i fokus. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, 2010.) 

 I Stockholm fanns det kommersiella lånebibliotek där böcker kunde lånas 
mot en avgift redan i slutet på 1700-talet, men de blev allt större under 1800-talet. 
Utöver dessa fanns det kyrkobibliotek som omvandlats från landets sockenbiblio-
tek, de drevs av arbetsföreningar och liberala folkbildare samt den socialistiska 
arbetarrörelsens bibliotek. Det fanns också några specialbibliotek och inte att 
glömma Kungliga biblioteket med anor från Gustav Vasas boksamlingar på 1520-
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talet. Sin nuvarande plats i Humlegården fick biblioteket år 1878. (Svens-
son/Kungliga biblioteket, 2018:11,165.) 

Det går knappast att undvika att nämna pionjären och filosofie doktor Valfrid 
Palmgren, som gift med efternamnet Munch-Petersen, i samband med Sveriges 
bibliotekshistoria, inte minst när det kommer till barn och ungdomsverksamhet. 
Som ung hade hon arbetat på Kungliga biblioteket i Stockholm och uppmärk-
sammat de brister som fanns på landets folkbibliotek. 1907 fick hon ett stipendi-
um för att resa till USA som låg en bra bit före Sverige i biblioteksutvecklingen.1 
Palmgrens syfte var att studera de amerikanska ”public libraries” och hon över-
rumplades av vad hon såg. Palmgren imponerades av mängden resurser som 
kommunerna gav till biblioteksverksamheten. Biblioteksbyggnaderna var ofta 
finansierade genom donationer men verksamheten bekostades ofta genom offent-
liga medel, något Sverige saknade då. De amerikanska folkbiblioteken ansågs 
vara ”folkets egendom” och de var inkluderande för alla samhällsklasser. Palm-
gren önskade detsamma för de svenska biblioteken. Hon tog även med sig tankar 
om hur lokalerna såg ut där det ofta var öppna hyllor, men det som kanske förvå-
nade henne mest var verksamheten gentemot barn och unga. (Atlestam, Berg-
mark, Halász, 1997:21f.) Palmgren var även en stark förespråkare för att biblio-
tekspersonalen skulle vara utbildade och efter ytterligare en resa, den här gången 
till Tyskland för att besöka deras bibliotekarieutbildning, var hon tämligen kritisk:  

Framför allt bör de blivande bibliotekarierna lära sig, att biblioteksverksamhet är en [i] sig 
utåt riktande verksamhet, och att ett biblioteks existensberättigande står i proportion till dess 
allmännyttighet. (Munch-Petersen/Palmgren, 1908g:141; Lundgren et al. 2015.) 

Väl tillbaka på svensk mark startade Valfrid Palmgren Sveriges första barnbiblio-
tek i Stockholm 1911. Det hade inspirerats av hennes resor på flera sätt, framför-
allt vad gäller utformningen av lokaler. Utöver modern biblioteksteknik hade 
barnbiblioteket öppna hyllor, vilket skilde sig från tidigare bibliotek där låntagar-
na beställde fram material över disk. Från början var personalstyrkan enbart kvin-
nor vilka var utbildade men arbetade ideellt. De arbetade läsfrämjande på olika 
sätt, däribland genom sagostunder som lever vidare än idag. Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek låg till grund för landets framtida barnbibliotek och 1927 inför-
livades det i Stockholms stadsbibliotek. Då hade personalen lånat ut nästan 600 
000 böcker så det gick inte att bortse från dess relevans. Det fanns dock flera kri-

                                                
1 De amerikanska biblioteken öppnade sina första barnavdelningar år 1895 och därefter blev de snabbt fler. 
Biblioteken hade ett stort värde, inte minst för de många immigranter som lämnade sina hemländer i hopp om 
en bättre värld i det förlovade landet Amerika. Biblioteket var viktigt både för att öka kunskapen om det nya 
landet men också för att hålla kvar kontakten med hemländerna. USA är fortfarande i framkant vad gäller 
barnbibliotek. På 2000-talet har barnbiblioteket utökats till att inkludera flera olika funktionella koncept för 
att tillgodose barns behov där familjen, upplevelser och hållbar design är några exempel. (Lushington, 
2008:2ff.)    
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tiska röster som var emot att ge barnen ett eget utrymme i biblioteket, men Valfrid 
Palmgren med andra vann över kritikerna och barnbiblioteket var ett faktum. (At-
lestam, Bergmark, Halász, 1997:23.) 

Efterkrigstiden och framåt 
Efter andra världskriget fick biblioteken som byggdes stå för sig själva i egna 
byggnader där barnbiblioteket skildes åt från de vuxna på olika sätt, gärna med en 
separat entré för de minsta. På 1950-talet blev tonåringarna en grupp att räkna 
med i samhället, något som även påverkade bibliotekets verksamhet. På 1960-talet 
lades grunden till det vi idag förknippar med barnverksamhet på biblioteken. Det 
öppnades allt fler bibliotek och kulturpolitiken kom att arbeta för att vara inklude-
rande för alla i samhället där barn blev en prioriterad målgrupp. Flera satsningar 
gjordes, däribland riksdagens kulturpolitiska mål från 1974. Många bibliotek an-
passade sin verksamhet utifrån målen och biblioteket kom på 1970-talet att ha tre 
huvudfunktioner; kulturcentrum, informationscentrum och medieförmedlare. 
(Folkbiblioteksutredningen, 1982;101ff.) Biblioteket började arbeta mer uppsö-
kande för att nå fler och det anordnades olika evenemang på biblioteket som teat-
rar och poesiaftnar. Ledordet för biblioteksarkitekturen på 1960- och 1970-talen 
blev flexibilitet; biblioteken byggdes så att det lätt skulle gå att ändra möblemang-
et, bokhyllor fick hjul för att lättare kunna köras till andra platser. (Ristarp, 
2001:55,100ff.) 1970-talet blev ett viktigt decennium inom barnverksamheten i 
Sverige i och med skolreformen där biblioteket fick en större betydelse. Fler bib-
liotek byggdes och många var integrerade folk- och skolbibliotek. 

1980- och 1990-talen såg en tillbakagång till det centraliserade biblioteket och 
många nya stadsbibliotek byggdes med stort fokus på barn. (Maxwell, 1993.) 
1990-talet präglades av den nya informationstekniken med datorer och Internets 
framfart, men också av finanskrisen som ledde till nedskärningar av många verk-
samheter. I december 1996 kom en ny bibliotekslag som tog upp vikten av att alla 
lån ska vara gratis enligt 3 § och § 10, samt att biblioteken ska rikta särskild upp-
märksamhet till vissa målgrupper som barn och ungdomar vilket tas upp i 9 §. 
(SFS 1996:1596. Bibliotekslagen.) Kerstin Rydsjö och Anna-Carin Elf diskuterar 
barnbibliotekariers status och refererar till Margaret D Fraser i Studier av barn- 
och ungdomsbibliotek - en kunskapsöversikt (2007.). Fraser (1997) skriver att 
barnbibliotekariens roll länge hade låg status. Fraser jämför med skolbibliotekari-
erna som med tydligare mål kopplat till skolundervisningen fick en högre status. 
Hon skriver att barnbiblioteksrollen växte i relation till övrig personal och betonar 
vikten av omvärldsanalys och att verksamheten förankras i lokalsamhället. Även 
om Fraser skrev utifrån en engelsk kontext menar Rydsjö och Elf att det på många 
sätt speglar de svenska barnbibliotekens situation under 1990-talet. (2007:167f.) 

”Framtidens barnbibliotek” var ämnet för ett omfattande nordiskt barnbiblio-
teksprojekt som inleddes 2005 med deltagare från norden där alla hade planer på 
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att bygga nya barnbibliotek. Från Sverige fanns representanter från projektet 
”Rum för barn”, småbarnsavdelningen på Kulturhuset i Stockholm som öppnade 
2005. Forskare Lena Lundgren höll ett föredrag med titeln ”samtidighet – delak-
tighet – ömsesidighet”, vilket kan känneteckna 2000-talets nya barnbibliotek. 
Samtidighet handlar om samspelet mellan biblioteket och barnen i fråga. Delak-
tighet är något av ett buzzword än idag. Barnkonventionen säger att barn ska ha 
möjlighet att påverka sådant som berör dem och få möjlighet att uttrycka sina 
åsikter. (FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989.) Ömsesidighet innefattar i 
det här fallet att samarbetet mellan alla parter ska vara jämställt och präglas av 
ömsesidig respekt. Lundgren skriver att en förutsättning i projektet var barndoms-
forskningens syn på barnet som en ”kompetent samhällsvarelse med förmåga att 
ta in information, tänka, dra slutsatser och agera”. (Lundgren, 2008:3.) I presenta-
tion Lundgren höll i Borås 2008 spaltas fjorton punkter upp vilka ses utgöra en 
kravspecifikation för framtida barnbibliotek. Där lyfter Lundgren att barnperspek-
tivet ska vara genomgående; barn ska kunna påverka och uttrycka sig, möta vuxna 
som behandlar dem med respekt, biblioteket ska vara en trygg och rolig plats och 
fungera som mötesplats. Det ska vara tillgängligt för alla barn, lätt att orientera sig 
i och rummet ska erbjuda utmaningar och väcka barns nyfikenhet samt läslust. De 
sista punkterna handlar om bibliotekets roll som kultur- och kunskapsförmedlare. 
Lundgren skriver även att det för framtida barnbibliotek gäller att ”göra avtryck” i 
barnen. (2008:2ff.)  

I rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn utgiven av danska biblio-
teksstyrelsen diskuteras vad som kan komma att känneteckna det framtida barn-
biblioteket genom ta ett brett grepp om teman som barns framtida kulturvanor. 
Den dåvarande kulturministern Brian Mikkelsen skriver i förordet att biblioteket 
är Danmarks äldsta kulturinstitution för barn och betonar dess betydelse för barns 
bildning. Mikkelsens önskan är att rapporten hjälper biblioteket att stärka sin roll 
som ”en næeværende, relevant og udfordrende institution i børns liv.” (2008:6.) 

Bibliotekets historiska utveckling har enligt biblioteksforskare (se t.ex. Jo-
chumsen, Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen, 2015.) gått från ”collection to 
connection.” Boksamlingarna som förr var bibliotekets hjärta har på många ställen 
fått ta ett steg tillbaka för att ge plats åt nytänkande lösningar, där biblioteket istäl-
let går mot att ses som en viktig mötesplats för människor och olika typer av in-
formation. De danska forskarkollegorna menar att det idag har gått ännu längre 
och att biblioteken har utvecklats ”from collection to creation” där biblioteken 
blivit centrala platser för skapande. (2015:512f.) 
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Tidigare forskning 

Här presenteras ett urval av forskningsstudier som behandlar ämnen som nya bib-
lioteksprojekt, utvecklingen av barnbibliotekariers profession och forskning kring 
biblioteksrummet. En del forskningsprojekt har bedrivits i samband med de stude-
rade biblioteken och barnavdelningarna och dessa presenteras kortfattat innan 
nästa avsnitt tar vid och inleds med en diskussion om metod och källmaterial. 

Forskningsstudierna redovisas under rubrikerna ”biblioteksrummets utform-
ning och användning, ”barns delaktighet” samt ”ny teknik, andra kompetenser och 
flera erfarenheter.” Under den första rubriken samlas forskning som gjorts på 
barnavdelningar och som rör design, marknadsföring, medskapande och hur an-
vändare rör sig och använder folkbiblioteket. Därefter redogörs för några av de 
forskningsstudier som studerat barns delaktighet i olika biblioteksprojekt, där det 
framkommer att delaktighet kan ta sig uttryck och tolkas på olika sätt. Sist samlas 
forskning som berör samtida bibliotekstrender där det inte längre är självklart att 
det endast är bibliotekarier som arbetar på bibliotek, användandet av ny teknik 
samt den kritik som finns mot den enligt kritikerna allt för homogena yrkesrollen. 
I slutet av varje rubrik tas ett antal uppsatser upp för att visa hur studenter skrivit 
om ämnena.  

Biblioteksrummets utformning och användning 
I antologin Barnet, platsen och tiden från 2010 skriver flera framstående forskare 
om barnbibliotekets utveckling utifrån en rad olika områden och perspektiv, där-
ibland hur biblioteksrummet kan studeras. Caspar Hvenegaard Rasmussen och 
Henrik Jochumsen skriver om hur det ”experimenteras som aldrig förr med både 
rummet och nya förmedlingsformer” på de nordiska biblioteken, samt att farhå-
gorna över att Internet skulle leda till bibliotekens död verkar ha gått i kras. 
(2010:213.) 

Den amerikanske biblioteksplaneraren Nolan Lushington betonar i Libraries 
Designed for Kids (2008) vikten av att skilja barnavdelningen från de övriga av-
delningarna. Lushington framhäver också att det behövs både lekfulla och lugna 
platser för barnen, samt hur viktigt det är med skyltning och bilder för att locka 
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barnen till böckerna och avdelningen. Biblioteken bör enligt honom ”celebrate 
reading with displays of words and pictures” (Lushington, 2008:9.)  

De norska forskarna Svanhild Aabø och Ragnar Audunson finner att använ-
darna på de bibliotek i Oslo som de besökte rörde sig snabbt mellan hög- och låg-
intensiva aktiviteter och att biblioteket användes på en rad olika sätt. De skriver 
att biblioteket är en komplex arena, det är på en och samma gång både en offentlig 
och en privat sfär. Aabø och Audunsons studie påvisar också bibliotekets inklude-
rande faktor eftersom alla betraktas som biblioteksanvändare inom bibliotekets 
väggar, oavsett social eller ekonomisk status. (Aabø, Audunson, 2012.) 

IFLA, the International Federation of Library Associations and Institutions, 
publicerade 2011 en antologi bestående av konferensbidrag efter en kongress de 
haft om barnbibliotek. Kathleen R. T. Imhoffs bidrag handlar om hur viktigt hon 
tycker det är att bibliotek använder sig av ”adaptability, acessibility och aesthe-
tics” när det kommer till att designa avdelningar för små barn (anpassningsförmå-
ga, tillgänglighet och estetik.) Imhoffs visar på exempel på bibliotek från hela 
världen hur detta har implementeras på olika sätt. Biblioteken behöver vara flexib-
la för att kunna anpassas till olika aktiviteter, där tar hon bokhyllor på hjul och 
skjutdörrar som exempel. Tillgänglighet är extra viktigt när det kommer till 
barnavdelningar menar Imhoff, då det ska vara lätt för både krypande barn, barn-
vagnar och rullstolar att använda lokalen. Estetiken är viktig för att locka dit bar-
nen och få dem att känna sig trygga på biblioteket. (Imhoff; Bon, Cranfield, & 
Latimer (red.) 2011:131f, 136.)  

Även om dagens bibliotek inbjuder till en mängd olika aktiviteter får inte det 
läsfrämjande arbetet undangås. En rapport där barns läsning är i fokus är Barn 
berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (2011) författad av 
Åse Hedemark och initierad av Svensk Biblioteksförening. Den bygger på inter-
vjuer av ett hundratal tioåringar som gjordes år 2010. Utifrån barnens utsagor fin-
ner Hedemark tre olika förhållningssätt till läsning; den lustfyllda läsningen, den 
instrumentella läsningen och läsning som tvång.  

Det har skrivits en hel del magister- och masteruppsatser som behandlar bibli-
oteksrum och dess användning. En fallstudie, belägen i Uppsala, utfördes av Jo-
hanna Rayner 2013 där hon undersöker ungdomsbibliotekarierna i ”Unggruppen” 
på Uppsala Stadsbibliotek och hur de arbetar med ett vidgat textbegrepp. Rayners 
huvudsakliga fynd är det demokratiska inflytande hon såg hos ungdomar på bibli-
oteket, vilket hon menar möjliggörs av bibliotekariernas kontinuerliga uppfattning 
av nya kulturella redskap. (2013.)  

2010 publicerades Frida Carlgrens och Charlotta Ekmans masteruppsats Det 
älskade biblioteket: en diskursanalys av debatten kring Malmö stadsbiblioteks 
visioner. Där tittar författarna på hur debatten om Malmö stadsbiblioteks om-
byggnation och vision som ”the darling library” såg ut i tidningen Sydsvenskan. 
De anlägger en diskursanalys inspirerad av Michel Foucault och identifierar två 
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huvuddiskurser; bevarandediskursen och förändringsdiskursen som verkade paral-
lellt; det fanns både röster som talade för och mot det stora arbete som biblioteket 
hade framför sig i och med visionen som mer såg biblioteket som en mötesplats 
och gjorde sig av med en stor del böcker.  

Linn Samuelssons magisteruppsats handlar om den då nybyggda småbarnsav-
delningen, Rum för barn, på Kulturhusets bibliotek i Stockholm som byggdes 
2005. Samuelsson undersökte hur avdelningens unika upplägg fungerade i prakti-
ken och tittade närmre på hur användningen av biblioteket ser ut. Hon finner att 
leken är den dominerande aktiviteten på avdelningen och att det endast är ett fåtal 
som besöker Rum för barn för att låna och läsa böcker. (2007:53.)  

Barns delaktighet 
Idag är delaktighet ett buzzword i bibliotekssammanhang, något som Casper Hve-
negaard Rasmussen diskuterar i The participatory public library: the Nordic expe-
rience från 2016. Han motbevisar det tidigare antagandet att delaktighet på biblio-
teken främst ägt rum inom digitala kontexter med de sex manifestationer av delak-
tighet han finner på folkbiblioteken. Dessa är volontärprogram, (som är vanligt 
förekommande på amerikanska bibliotek), interaktiva skyltningar, workshops, 
medskapande, användarorienterad innovation och den mer traditionella bokklub-
ben. (2016.) 

I IFLA:s publikation som tidigare nämnts finns flera bidrag där biblioteken 
arbetat med barns delaktighet för att låta dem påverka bibliotekens utformning. På 
Library of 100 Talents i Nederländerna ser de barnen som bibliotekarien och det 
som började som en skoltävling utmynnade i ett bibliotek där inspiration tagits 
från Reggio Emilia och Howard Garner. Biblioteket betonar de olika sätt som 
barn tar till sig lärande genom de olika sinnena. (Bertrams, Mosch; Bon, Cranfi-
eld, Latimer, (red.) 2011:117f, 120.) Ett annat bidrag handlar om ett forsknings-
projekt från Turkiet där Inci Önal redovisar hur bibliotek kan arbeta med barns 
delaktighet för att skapa bibliotek som de kommer vilja använda. Önal finner att 
barnen önskar en mängd olika saker och att det är svårt att tillgodose alla önsk-
ningar. Forskningens slutsats är att biblioteken behöver både sådant som vi tradi-
tionellt förknippar med bibliotek, såsom bekväma läsplatser, men att biblioteken 
också behöver planera för förändrande behov hos barnen eftersom dagens samhäl-
le och teknologin ständigt utvecklas. (Önal; Bon, Cranfield, Latimer, (red.) 
2011:79,81.)  

En masteruppsats som undersöker just delaktighet bland barn är Att ingjuta 
mod och lust – om barns delaktighet på barnbiblioteket TioTretton författad av 
Linda Gustafsson från 2012. I den undersöks barns delaktighet på biblioteket som 
är till för barn i åldrarna 10-13. Vuxna är inte välkomna på avdelningen och grän-
sen är markerad i golvet. Resultatet visar att barnen till stor del styr verksamheten 
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på biblioteket och är delaktiga till stor del. Genom den strikta åldersgränsen ges 
enligt Gustafsson barn en unik upplevelse av att ha ett eget rum och kan därför 
stärka sin egenmakt. (2012.) Jane Tjeder och Ann-Charlotte Wiker utgår i magis-
teruppsatsen Att se med barns ögon. En undersökning om förändringsarbete på 
barnbibliotek från Barnkonventionen när de tittar närmre på hur bibliotekarier 
förvaltar barns rättigheter när nya bibliotek ska byggas. De undersöker även barns 
delaktighet i processen, något som de intervjuade bibliotekarierna menade var 
viktigt men som dessvärre förbisågs i praktiken. (2011.) 

Carolina Karlsson skriver i sin magisteruppsats från 2006 om hur PUNKT-
medis i Stockholm, ett bibliotek riktat till ungdomar, använde sig av marknadsfö-
ring för att locka till sig målgruppen som inte besökte biblioteket i samma ut-
sträckning som de yngre barnen. Karlsson fann att personalen jobbade med med-
skapande och olika typer av marknadsföring för att närma sig ungdomarna på oli-
ka sätt för att få dem delaktiga i planerandet av verksamheten. (Karlsson, 2006.)  

Ny teknik, andra kompetenser och flera erfarenheter 
Dagens moderna bibliotek kräver andra kompetenser än de traditionella för att 
svara upp mot nya lösningar och krav från användarna. Det finns de som menar 
att yrkesgruppen är väldigt homogen och inte motsvarar det samhälle vi lever i 
idag. Barnbibliotekarien Shahla Karimi som intervjuades i rapporten Folkbiblio-
tekens framtid (2010) efterfrågade en större blandning av bakgrunder och erfaren-
heter bland personalen för att bättre spegla samhället utanför bibliotekets väggar. 
Under de senaste åren har flera olika integrationsprojekt initierats på flera håll i 
landet för att ta till vara på den kompetens som nyanlända personer besitter, där-
ibland språkkunskap, och många bibliotek har idag personal som talar arabiska 
och andra språk som talas av allt fler svenska invånare och som lättare kan hjälpa 
dessa användare att hitta till och använda sig av bibliotekens resurser. (Pilerot, 
Ola, Hultgren, Frances, 2017.) I Malmö har de sedan 2016 ett projekt som heter 
Barnbiblioteken/MaktabatalAtfal, som riktar sig till arabisktalande familjer där 
biblioteket erbjuder sagostunder och annan låntagarservice till barnen och deras 
anhöriga (Projektet Lilla Slottet/Malmö Stadsbibliotek, 2016). 

Det har publicerats ett antal forskningsöversikter och böcker som behandlar 
bibliotekarieyrket som profession. Nyligen publicerades en antologi om bibliote-
karieprofessionens utveckling och innehåll, ”Bibliotekarier i teori och praktik: 
utbildningsperspektiv på en unik profession.” I den kopplar ett tjugotal forskare 
utbildning och forskning med hur det ser ut i praktiken. (Hansson, Wisselgren, 
2018.) Tio år tidigare, 2008, släppte Svensk biblioteksförening ”Bibliotekarien 
och professionen.” Där diskuteras vad en bibliotekarie egentligen är efter flera år 
av nedskärningar och andra förändringar, samt huruvida bibliotekarieyrket är en 
profession där det finns skilda åsikter och där vissa anser i att se bibliotekarieyrket 



 16 

som en semiprofession som karaktäriseras av ”en vagt definierad kunskapsbas och 
att de i hög grad förmedla kunskap istället för att själva producera den.” (Svensk 
biblioteksförening, 2008; Carlsson & Nordell, 2004:2.) Författarna anser att bibli-
otekariens kompetens är bred men otydlig i jämförelse med andra yrkeskategorier 
som lättare kan definieras. Kompetenser som tas upp är informations-, kunskaps, 
service- och pedagogisk sådan. Det är dessutom skillnad på kompetensen bland 
olika kategorier av bibliotekarier. De tar även upp den danske forskaren Anders 
Øroms biblioteksidentiteter vilka är: kulturförmedlare, ämnesspecialist, dokumen-
talist, socialarbetare, informationsorganisatör, informationsförmedlare. Till detta 
har forskaren Trine Schreiber tillfogat en till identitet, den upplevelseförmedlande 
bibliotekarien. (Svensk biblioteksförening, 2008; Ørom 1993:47-30; Schreiber, 
2006:39.)  

Breanne L Kitts avhandling från 2015, Making learning: Makerspaces as 
learning environments, är en fallstudie över tre typer av makerspaces för ungdo-
mar i USA, där hennes fokus ligger på lärande och new literacies. Makerspaces 
grundades i USA och är olika verkstäder där användarna får skapa egna kreationer 
i exempelvis 3D-skrivare eller med hjälp av symaskiner med assistans från exper-
ter. Kitt finner att makerspaces för ungdomars viktigaste funktion är som ”com-
munity spaces” där lärande inte alltid är ett mål för aktiviteterna, men något som 
alltid sker. Samverkan är grundläggande för makerspaces för finansieringen av 
aktiviteterna och för expertis. Makerspaces är även något som Elisabet Edins mas-
teruppsats från 2016 med titeln ”I thought libraries were about books”: Mål och 
funktioner inom kreativa rum på australiska bibliotek diskuterar. Edin finner att 
makerspaces och liknande kreativa rum fungerar som högintensiva mötesplatser 
för lokalsamhället, där bibliotekarierna har en viktig social roll. (2016.) Detta har 
även fått spridning bland svenska bibliotek, där vissa använder sig av 3D-skrivare 
eller erbjuder användarna inspelningsstudios eller uthyrning av prylar som syma-
skiner.  

Forskning i samband med biblioteksprojekten 
Alla tre bibliotek har involverat forskare i något skede av projekten och de har 
även tagit lärdomar från varandras erfarenheter och forskningsresultat, särskilt då 
forskarduon Barbro Johansson och Frances Hultgren var ansvariga för forskning-
en i samtliga städer. (Se: Johansson, Hultgren, 2015, 2018.) 

 Borås och Göteborgs stadsbibliotek öppnade sina nya lokaler samma år, 
2014, och båda bibliotek hade innan flyttarna huserat i tillfälliga byggnader. Ett 
forskarteam bestående av Frances Hultgren, Barbro Johansson och till början även 
Amira Sundin, involverades för att tillsammans med projektansvariga och biblio-
teksanvändare skapa de nya barnavdelningarna. De lät de yngsta barnen testa oli-
ka möbler, material och textilier och forskarna satt med under vissa aktiviteter 
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som biblioteket hade gentemot målgruppen. Forskningsstudien med namnet ”Rum 
för de yngsta” gavs ut av Högskolan i Borås som nummer 32 av deras rapportserie 
Vetenskap för profession. Delaktighet är huvudtemat i rapporten och begreppet 
diskuteras utifrån flera frågeställningar som hur det tolkas och vad för praktiska 
konsekvenser dessa tolkningar av begreppet får i verksamheten. Johansson och 
Hultgren menar att delaktighet är ett komplext begrepp som ofta är svårt att kon-
kretisera. I rapporten presenterar de en modell för delaktighet som bygger på tre 
nivåer; den ontologiska nivån, den ideologiska nivån samt genomförandenivån. 
(Johansson, Hultgren, 2015.)  

2018 utkom ytterligare en rapport, nummer 42, i forskningsserien Vetenskap 
för profession av forskarduon Johansson och Hultgren, den här gången med titeln 
Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: delaktighetsprocesser på 
Malmö Stadsbibliotek. Forskningen var införlivat i projektet med arbetsnamnet 
Lilla Slottet (som efter en omröstning där barn fick ge förslag och rösta på vad 
avdelningen skulle heta resulterade i Kanini) och pågick som följeforskning under 
ett år. Författarna har lagt fokus på delaktighetsarbetet och ger en inblick i hur 
processen med Kanini har sett ut, vad som utmärker Kanini som barnbibliotek och 
hur bibliotekarierollen har utvecklats. Deras delaktighetsmodell från den tidigare 
rapporten utgör den teoretiska inramningen. (Hultgren, Johansson, 2018:14)  

Masteruppsatsen Balagan! Masterexamensprojektet: The Darling Tweens i 
samarbete med Sara Stiber för Stadsbiblioteket i Malmö (2012) skrevs av Eva-
Johanna Sandberg som studerade Child Culture Design på HDK i Göteborg. Ar-
betet var en del i ett projekt med Malmö Stadsbibliotek och deras biblioteksstrate-
gi The Darling Library som betonar biblioteket som mötesplats, där Stiber och 
Sandberg framförallt utvecklade en metod för att finna ut vad barn önskar och 
behöver. De utformade workshops för två skolklasser i Malmö och involverade 
barnen i alla delar av utformningen av avdelningen. (2012.) Formen för barndia-
logerna användes sedan i arbetet med det som kom till att bli Kanini, den barnav-
delning i Malmö som är med i fallstudien. 
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Metod och källmaterial 

Här presenteras de valda metoderna och fallstudiens källmaterial vilka är intervju-
er och observationer som ägde rum i februari 2017 på Borås, Göteborgs och 
Malmös stadsbibliotek. Först presenteras källmaterialet kort. Därefter följer två 
kortare stycken som behandlar fallstudier och kvalitativa metoder, varpå en dis-
kussion följer kring observationer och sedan intervjuer. Avsnittets sista stycken 
ägnas åt forskningsetik, forskarrollen och hur undersökningen står sig mot de 
forskningsetiska principerna.  

Källmaterial 
Fallstudiens empiri togs fram genom en metodologisk triangulering där flera olika 
metoder används för att samla in material. I den här studien bestod källmaterialet 
utav tre observationer och sex intervjuer. Dessa utfördes på stadsbiblioteken i 
Malmö, Göteborg och Borås där barnbibliotekarier och annan bibliotekspersonal 
intervjuades utifrån en i förhand konstruerad intervjuguide som var indelad i olika 
kluster. Eftersom frågeställningarna även berör rummets utformning var observa-
tioner en given metod och de utfördes i samband med intervjuerna på egen hand. 
Utöver intervjuer och observationer har relevant litteratur och informationsmateri-
al om de tre biblioteken använts för att bredda förståelsen för biblioteksprojekten 
på barnavdelningarna, men är inte att betrakta som källmaterial. Förhoppningen 
var att materialen tillsammans kunde teckna en större bild av både hur användarna 
men också personalen använde rummet.  

Fallstudier 
Fallstudier inriktas på en eller några få delar av ett särskilt fenomen där syftet är 
att ”illuminate the general by looking at the particular.” (Denscombe, 2014:54.)  
Kombinationen av flera metoder är en grundförutsättning till fallstudier där obser-
vationer och intervjuer är bland de mest förekommande. (2014:56.) Två fördelar 
med fallstudier är att forskaren med fallstudier får en mer holistisk bild av det som 
studeras, samt att det är lämpligt på småskaliga forskningsstudier.  En nackdel har 
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att göra med de fynd som görs i studien, vilka kan ses vara för generella och fors-
karen bör därför bara noga med att placera in och jämföra dessa med liknande 
forskning. Fallstudiers resultat är inte att betrakta som absoluta, de visar inget 
exakt resultat utan ska ses som ett av flera potentiella bidrag i en större forsk-
ningskontext, en röst av flera inom ämnet. (2014:61, 63.) Förhoppningen är att 
fallstudien kan nyansera diskussionen om, och utvecklingen kring barnavdelning-
arna i Sverige.   

Kvalitativa metoder 

Fallstudien bedrevs med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder, något som Juste-
sen och Mik-Meyer skriver är bra för studier när fenomen undersöks i deras kon-
text med målet att öka förståelsen för fenomenet i fråga. (2011:13.) Kvalitativ 
forskning har sällan något rätt svar, istället fordras trovärdighet och oftast utgår 
kvalitativa metoder från olika slags analyser, intervjuer och/eller observationer. 
Forskarens delaktighet är generellt större i kvalitativa än kvantitativa forsknings-
metoder. Den kvalitativa forskningen utgår gärna från induktiva metoder, vilka 
baseras på observationer av verkligheten och där mönster och teorier brukar for-
mas med tiden. Kvantitativ forskning utgår traditionellt från en mer deduktiv me-
tod med en redan fastställd teori på den valda studien. (Eliasson, 2013:30.) Det 
går att anlägga olika perspektiv på kvalitativa undersökningar där man har olika 
syn på fenomenets inneboende objektivitet. Här anlades ett sociokulturellt per-
spektiv som likt socialkonstruktivismen betonar kontextens och det socialas bety-
delse för kunskap. Barnbiblioteket och dess anställda är inte oberoende av vad 
som händer utanför bibliotekets väggar och det är i samspelet mellan olika aktörer 
i samhället som förändring sker. (Justesen & Mik-Meyer, 2011:13ff.)  

Observationer  
Observationer har länge använts inom antropologin och sociologin där etnografin 
vuxit sig stor och observationer närmast är en grundförutsättning. Idag är observa-
tioner ett vanligt inslag i flera forskningsfält och förekommer allt oftare inom in-
formationsvetenskaplig forskning. (Arvastson Gösta, Ehn, Billy (red) 2009.) 

Förhoppningen är att forskaren lättare kan förstå den andres perspektiv genom 
att observera den andres miljö. Observationer kan se ut på olika sätt där forskares 
delaktighet kan variera från ett passivt deltagande till en aktiv och mer deltagande 
observation. Vanligtvis hamnar forskare någonstans däremellan. Ska en aktiv ob-
servation utföras gäller det att få tillträde till fältet, något som kan vara besvärligt 
om det är under känsliga omständigheter. Det kan ta tid att bekanta sig med in-
formanter och då kan det underlätta om det finns en eller flera så kallade ”gate 
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keepers”, någon som är bekant med de som rör sig på fältet och kan introducera 
forskaren till nyckelpersoner eller platser. (Lalander, Philip, 2011:83ff.)  

Folkbibliotek är en offentlig plats dit alla är välkomna, men på platser där 
barn vistas är det alltid extra känsligt att som vuxen uppehålla sig för länge. Ge-
nom att i god tid innan observationerna ägde rum kontakta respektive bibliotek 
och rådgöra om hur dessa skulle se ut kan jag ses ha fått tillträde till barnavdel-
ningen. Eftersom observationerna inte var riktade gentemot specifika individer 
kände jag mig relativt trygg i forskarrollen. Mitt val av att göra en mer passiv ob-
servation grundades på det faktum att jag ville studera användarnas naturliga rö-
relsemönster och beteenden och inte göra något som kunde störa dem.  

Det går att utföra observationer på olika sätt, vissa går ut i fältet utan någon 
förberedelse alls. Många gånger kan det vara bra att ha en viss struktur och ha 
fastställt fokusområden eller teman innan observationen börjar, något jag hade i 
och med en intervjuguide som skickades till de personerna som skulle intervjuats 
en vecka innan varje besök. Då kunde de förbereda sig och komma med frågor om 
något var oklart. Justesen och Mik-Meyer skriver att observation är en tidskrävan-
de metod jämfört med en intervju som sker på en fastlagd tid. Observationer pågår 
så länge som forskaren är på plats, vilket kan vara en eller flera arbetsdag/ar. (Jus-
tesen, Mik-Meyer, 2011:83.) Mina observationer ägde rum i samband med inter-
vjuerna och tog mellan två och tre timmar; den inledande tanken var att stanna 
längre men jag märkte snabbt hur energikrävande observationer kan vara. Det var 
aldrig helt tomt på barnavdelningarna när jag utförde mina observationer, men 
under vissa perioder var det väldigt skralt med besökare. Det kändes problema-
tiskt då men i efterhand har jag förstått att även observationer med få deltagare har 
bäring för forskningen. Det gjorde att jag fick tid att reflektera över mina observa-
tioner och ta in rummet mer.  

Ytterligare en faktor att ta ställning till är hur anteckningar ska föras. Många 
menar att de ska göras ute på fältet så att inget viktigt glöms bort. De ska vara 
detaljerade och helst uppdelade i bedömningar och beskrivningar, så att inte sub-
jektiva och objektiva anteckningar blandas. Vanligt är att dela upp anteckningarna 
i fyra olika sorter; ytliga, beskrivande, analyserande och reflekterande anteck-
ningar. De första för att inte glömma bort händelser och de två sista är av en mer 
analyserande karaktär. (Justesen & Mik-Meyer, 2011:88f.) Jag förstod av min 
första observation att det bästa sättet för mig att anteckna på var med min mobilte-
lefon eftersom det då var lättare att smälta in bland användarna. Jag försökte an-
teckna det mesta som jag bevittnade vad gällde interaktioner mellan människor 
samt med materialet i rummen. Det var dock omöjligt att röra sig på avdelningar-
na obemärkt; flera besökare antog att jag tillhörde personalen och jag bidrog syn-
nerligen till de spekulationerna genom att ibland plocka bland böcker och leksaker 
i rummen jag befann mig i. På ett bibliotek assisterade jag personalen under en 
aktivitet för att samtidigt kunna observera interaktionerna i rummet. Efter varje 
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besök lästes observationsanteckningarna igenom och utökades sedan till en mer 
sammanhängande text för att lättare kunna jämföras med det andra materialet.  

Intervjuer 
Inom kvalitativa forskningsstudier är intervjuer den vanligaste metoden och kan 
utföras på en mängd olika sätt och vara mer eller mindre strukturerade. I den här 
studien utfördes semistrukturerade intervjuer som hamnar mellan den ostrukture-
rade och den strukturerade intervjun. Den är inte helt fri och ostrukturerad men 
inte heller avhängig forskarens förberedda frågor som i den strukturerade inter-
vjun. Något som kännetecknar den semistrukturerade intervjun är den intervjugui-
de som ofta ligger till grund för intervjun, där frågor samlas i kluster och där alla 
frågor inte nödvändigtvis behöver ställas. Så länge vissa viktiga frågor täcks kan 
intervjun ta olika riktningar beroende på om personen som intervjuas tar upp nå-
got annat intressant ämne som känns värt att diskutera. För min del var intervjuer-
na starkt präglade av personernas kompetenser då jag inte bara pratade med bibli-
otekarier. Alla hade inte heller varit med sedan projektens början vilket ledde till 
att några inte kunde svara lika väl eller alls på vissa frågor. Eftersom jag intervju-
ade flera personer och även har haft tillgång till följeforskning och liknande do-
kument kände jag ändå att jag hade tillräckligt med material.  

  Intervjuer brukar oftast spelas in och så även här, självfallet med den inter-
vjuades godkännande. Andra sätt att notera vad som sägs är att föra anteckningar 
under intervjun, men det är i princip omöjligt att få med allt som sägs. Det är inte 
enkelt att få med allt i transkriberingen av inspelade samtal heller då människor 
pratar olika högt, fort, noggrant eller med en bred dialekt där vissa ord kan vara 
svåra att urskilja. Då jag inte har gjort en lingvistisk analys togs inte pauser eller 
stakningar med i transkriberingen. I samtal med varandra är det sällan vi pratar i 
helt fullständiga meningar. Transkriberingen har försökt vara så sann till den verk-
liga dialogen som möjligt, men ibland har meningsbyggnad och liknande ändrats 
för att göra texten mer läsbar. I analysen är det sedan viktigt att inte glömma bort 
sådant som räknas in i intervjukontexten och som inte hamnar på inspelningen. 
Hur forskaren och intervjupersonen påverkat situationen får inte förbises då det 
säger mycket om samtalet. Även om det främst är en persons erfarenheter som 
redovisas skapas en gemensam förståelse och berättelse mellan de båda personer-
na menar Justesen & Mik-Meyer. (2011:45ff.) 

Det finns fördelar och nackdelar med alla forskningsmetoder. Svårigheter 
med kvalitativa metoder kan vara att få ihop tillräckligt med material för att kunna 
göra en god analys, när intervjuer används som metod finns det alltid en oro över 
hur de ska fungera. Det gäller att vara väl förberedd och hoppas på att informan-
terna är tillmötesgående och att forskaren kan rädda eventuella misstag eller pro-
blem som kan uppstå på vägen. Det är också bra att vid intervjutillfället fråga om 
det går bra att återkomma med följdfrågor om det är något som skulle vara oklart, 
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vilket alla som intervjuats påpekade. Sedan kan det vara bra om informanterna får 
tillgång till det bearbetade textmaterialet innan publikation så att eventuella fel-
sägningar eller annat kan redigeras, även om det slutligen är forskarens material.  

Vad gäller intervjuer är anonymisering en viktig fråga att ta ställning till, hu-
ruvida det ska ske och i så fall på vilket sätt. Här har valet fallit på att anonymise-
ra deltagarnas namn men inte biblioteken då insatta lätt hade kunnat urskilja de 
olika biblioteken ändå, samt att informationen de gav inte bedömdes vara av käns-
lig karaktär. Personerna har fått fingerade namn som börjar på respektive stads 
inledande bokstav för att underlätta läsningen. Från Malmö intervjuades Maja och 
Malin. I Göteborg pratade jag med Greta, Gudrun och Gunilla och från Borås träf-
fade jag Bodil. Alla utom Gunilla är bibliotekarier i botten, Gunilla arbetar som 
mediepedagog och är utbildad förskollärare. Malin och Gudrun har chefspositio-
ner och arbetar inte ute i verksamheten lika mycket som övriga, men deras ingång 
i projekten är intressant då de kan ses representera biblioteksledningen och ha mer 
koll på projektens olika skeenden från de allra tidigaste spadtagen. 

När jakten på informanter inleddes gjordes ett målstyrt tvåstegsurval (Ahrne 
& Sundin, 2011:42) där biblioteken kontaktades via mail för att finna personer 
som förhoppningsvis bar på kunskap relevant till mina frågeställningar. Först 
skickades mail ut till enhetscheferna för respektive barnavdelning, på så sätt fick 
jag både deras godkännande att besöka biblioteken samt hänvisningar till personal 
som de ansåg vara lämpliga att intervjua. 

Forskningsetik 

Här beskrivs de reflektioner som gjorts angående forskarrollen, hanteringen av 
valda metoder och materialet samt hur forskningen följer Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer. 

Forskarrollen och etik 
Ingen forskning är objektiv. Såväl forskaren som eventuella informanter har olika 
åsikter, erfarenheter och bakgrunder som präglar deras världsuppfattning. Det här 
är något som den feministiska vetenskapsteoretikern Donna Haraway (1944-) i sin 
ståndpunktsepistemologi kallar situated knowledge, situerad kunskap. Det innebär 
att forskning alltid är beroende av forskaren och den kontext forskningen äger rum 
i. Vi bär på olika erfarenheter som präglar vårt agerande och hur vi ser på världen 
samt hur vi blir bemötta av andra. (Haraway, 1988.) Den här fallstudien hade sett 
annorlunda ut om någon annan genomfört den. Ett sätt att försöka närma sig pro-
blematiken med den situerade kunskapen är att redan från början vara medveten 
om sin egen subjektsposition och hur den färgar forskningens alla skeenden. Hade 
jag haft en annan ålder eller kön hade jag troligen blivit bemött på ett annat sätt än 
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vad jag nu blev som en vit kvinna i 25-30års åldern. Det var förhållandevis lätt för 
mig att smälta in då jag tror att jag lätt kunde ses som en mamma eller biblioteks-
personal. Mina tidigare erfarenheter som timanställd på bibliotek och förskolor 
har gjort att jag är van vid både biblioteksmiljön och lekande barn. Bibliotekarie-
yrket har varit och är fortfarande ett kvinnligt kodat yrke, inte minst på folkbiblio-
tek. Kungliga bibliotekets statistik från 2017 visar att andelen kvinnor på folk-, 
sjukhus- och skolbibliotek då var 80 procent. (Kungliga Biblioteket, 2017:8.) En 
förklaring till detta kan vara att de aspekter av yrket som genererar högre status, 
som ledarskap och teknik, generellt är maskulina egenskaper, och traditionellt 
kvinnliga uppgifter som har med service och verksamhet för barn har däremot 
genererat lägre status. (Svensk biblioteksförening, 2008:25; Harris, 1990:1.)  

Eftersom intervjuerna ses som ett supplement till observationerna är inte tan-
ken att de kan eller ska stå för sig själva som källmaterial; de är inte många till 
antalet och skulle behövt vara fler till antalet, mycket längre och djupgående för 
att ens kunna sägas representera generella attityder och hålla hög reliabilitet som 
forskningsmaterial. (Justesen & Mik-Meyer, 2011:33. Ahrne & Svensson, 
2011:44.) Förhoppningen var att personalens utsagor kan bidra till att binda ihop 
materialet och säga något om hur verksamheten förändrats och vad som utmärker 
verksamheten på respektive barnavdelning, men det de sade var och är inte på 
något sätt representativt för all personal. Likaså var observationerna för få till an-
talet för att kunna stå för sig själva, men förhoppningen var att de kunde lyfta 
fram sådant som tas upp i intervjuerna men också sådant som eventuellt skiljer sig 
från utsagorna, samt att ge en förståelse för rummens utformning.  

Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet har utformat ett antal forskningsetiska principer för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning där de presenterar fyra huvudkrav. (Veten-
skapsrådet, 2002 Informationskravet ser jag som uppfyllt då informanterna har 
delgetts information om studiens syfte samt att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. (2002:7f.) Samtyckeskravet kan utöver att deltagarna själva samtycker 
till sin medverkan inhämtas ”via företrädare för uppgiftslämnare och undersök-
ningsdeltagare” om undersökningen inte är av etiskt eller privat känslig natur. 
(2002:9.) Med konfidentialitetskravet menas att alla personuppgifter ska skyddas 
och förvaras oåtkomligt för andra samt att försvåra identifiering av deltagarna, 
vilket jag har försökt åstadkomma i och med anonymiseringen av deltagarnas 
namn. Nyttjandekravet går ut på att uppgifter om personer endast får användas i 
forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002:14.)  Eftersom forskningsstudien är 
en masteruppsats anser jag det vara uppfyllt. Informationen kasserades när upp-
satsen var inlämnad och har dessförinnan varit i författarens ägo.  
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 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de för studien valda teoretiska begrepp och den modell som ligger 
till grund för bearbetningen och analysen av källmaterialet och hur kopplingen 
mellan teorin och materialet är tänkt att förstås. 

Det teoretiska avsnittet inleds med en förklaring av fyrarumsmodellen som 
först presenterades av de danska forskarna Marianne Andersson och Skot-Hansen 
år 1992. Modellen har senare modifierats flera gånger av olika forskare för att 
bättre knyta an till biblioteksutvecklingen och den verksamhet som modellen har 
applicerats på. Under nästa rubrik presenteras det sociokulturella perspektivet och 
dess syn på lärande och på vilka sätt barn tillfogar sig kunskap. Den förståelsen 
återfinns såväl i fyrarumsmodellen som i de begrepp som valts ut därifrån och i 
svaren från informanterna. 

Därefter gås några begrepp igenom, dessa har lyfts ut från fyrarumsmodellen 
och är följande: rummet, syn på barn, delaktighet, empowerment och leken. De är 
hämtade från olika forskningsdiscipliner men de har också mycket gemensamt. 
Förhoppningen är att den teoretiska modellen, begreppen och perspektivet till-
sammans kan lyfta fram intressanta resonemang och tankar kring analysen av 
källmaterialet. 

Fyrarumsmodellen 

Här redogörs för den valda teoretiska modellen, fyrarumsmodellen, som framför-
allt har använts i forskning om folkbiblioteksrummet och då relaterat till funktion 
och profil.  

Fyrarumsmodellen skapades av de danska biblioteks- och informationsveten-
skapsforskarna Dorte Skot-Hansen och Marianne Andersson i mitten på 1990-
talet. (Andersson & Skot-Hansen, 1994.) Sedan dess har den utvecklats och an-
passats till olika studier däribland för att studera barnavdelningar. (Se bland annat 
Joëlsson & Harrysson 2006, Espensen & Samuelsson, 2008). Dorte Skot Hansen 
presenterade år 2012 en reviderad version av modellen tillsammans med forskar-
kollegorna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen. Utifrån olika 
tolkningar av fyrarumsmodellen, framförallt den nyligen nämnda, har jag skapat 
en egen modell vilken presenteras i slutet av det här stycket. Inledningsvis redo-
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görs för originalmodellen från 1994 och därefter följer en kortare diskussion kring 
några senare tolkningar, för att till sist utmynna i den för den här studien modifie-
rade fyrarumsmodellen.  

                            

Figur 1. Anderssons och Skot-Hansens fyrarumsmodell över det danska lokalbiblioteket 
(1994:18.) 

Anderssons och Skot-Hansens fyrarumsmodell delar upp det danska lokalbiblio-
teket (motsvarande folkbibliotek i Sverige) i fyra huvudfunktioner som forskarna 
menar överlappar varandra; biblioteket som socialcenter, kulturcenter, videncenter 
(kunskapscenter, förf. övers.) och informationscenter. (1994.)  

1. Biblioteket som socialcenter. Biblioteket ses som ett vardagsrum och mö-
tesplats och verksamheten bör särskilt arbeta utåtriktat mot andra institu-
tioner. 

2. Biblioteket som kulturcenter. Bibliotekets syfte är att erbjuda diverse 
konstnärliga upplevelser i form av aktiviteter i verkstäder och liknande. 
Här betonas användarnas identitetsskapande och upplevelser.  

3. Biblioteket som kunskapscenter. Biblioteket främsta mål är att släcka kun-
skapstörsten bland användarna och att erbjuda goda möjligheter för att un-
derlätta studier och undervisning.  

4. Biblioteket som informationscenter. Bibliotekets grundfunktion är att till-
handahålla den information som användarna, kommuner och näringslivet 
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söker genom diverse service- och referenstjänster. (Rydsjö & Elf, Studier 
av barn och ungdomsbibliotek, 2007:39f.) 

Modellen har använts i flera forskningsstudier för att undersöka bibliotekets funk-
tion och användningen av biblioteksrummet, ofta har forskarna anpassat modellen 
till den verksamhet de undersöker. Två magisterstudenter i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap studerade bibliotekets betydelse hos barn och placerade delak-
tighet i mitten för att få med barnens åsikter, en aspekt som saknades i Anderssons 
och Skot-Hansens modell. De bytte ut danskarnas ”information” och ”kultur” till 
”att fråga och hitta” och ”att låna”. (Joëlsson & Harrysson, 2006:72.) Två år sena-
re användes modellen av ytterligare två magisterstudenter. De studerade använ-
darvänligheten på en barnavdelning och satte användarvänlighet i modellens mitt-
punkt. (Espensen, Sara & Samuelsson, Therese, 2008:27.)  

2012 presenterade Skot-Hansen, Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen så-
ledes en reviderad version av fyrarumsmodellen som enligt forskarna var anpas-
sad till det moderna biblioteket. Där skriver de att den kan vara ett verktyg för 
modern biblioteksutveckling i stort, från projektstadiet till en övergripande dis-
kussion om bibliotekets plats i samhället. Modellen betonar användarnas delaktig-
het i det moderna biblioteket och forskarna lyfter fram hur bibliotekets används på 
andra sätt idag än tidigare, men att det inte på något sätt betyder att biblioteket är 
irrelevant för dagens samhälle. De skriver där att biblioteken idag är kreativa, ak-
tiva mötesplatser. Den här utvecklingen har som tidigare tagits upp benämnts som 
”from collection to connection”. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, Skot-
Hansen, 2012:588.) I den uppdaterade versionen av modellen finns fyra mål som 
de menar att dagens bibliotek bör arbeta mot: upplevelse, medverkan, empower-
ment och innovation. De två första är mer individfokuserade och de sista handlar 
mer om samhälleliga mål. Likt originalmodellen från 1992 är tanken att målen är i 
ständig samverkan med varandra i biblioteksverksamheten. De olika rummen ska 
inte förstås som fysiska rum utan snarare som möjligheter vilka bör uppfyllas i 
bibliotekslokalerna men också digitalt (2012:589f.) Rummen är beskrivna på föl-
jande sätt:  

Inspiration space. Forskarna anser att dagens upplevelsesamhälle kräver att bibli-
oteken svarar upp till användarnas krav på en stor variation meningsfulla upp-
levelser, som olika former av berättande. (2012:590.) 

Learning space. Lärande ska ses som en dialogorienterad process och utgå från 
användarens erfarenheter. Biblioteket har ett prioriterat uppdrag gentemot de 
yngsta användarna och aktiviteterna ska vara lekfulla, innovativa och experi-
mentella och anpassade efter målgruppen. (2012:591f.)  
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Meeting space. Biblioteket ses av forskarna som en öppen offentlig plats mellan 
hemmet och arbetet där människor kan mötas på olika sätt, de kan vara spon-
tana eller mer organiserade och ske mellan ett fåtal användare eller en större 
grupp. (2012:592f.) 

Performative space. I det här rummet menar forskarna att användarna uppmuntras 
att interagera med andra och vara kreativa och skapa med de verktyg som bib-
lioteket tillhandahåller. Det performativa rummet riktas i första hand till grup-
pen ”digital natives”, personer som är födda efter slutet av 1990-talet, som 
förutom att ha växt upp med att konsumera digital teknologi även är vana att 
producera kultur. Biblioteket bör erbjuda tjänster och möjligheter som mot-
svarar medborgarnas digitala informationsbehov samt låter de vara kulturpro-
ducenter och träffa andra likasinnade. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, 
Skot-Hansen, 2015:5.) Dagens unga generation föds bokstavligen in i en digi-
tal värld där internet och digitala verktyg för de flesta i västvärlden är en 
självklarhet (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, Skot-Hansen, 2012:593f.)  

 

     

Figur 2. Den uppdaterade fyrarumsmodellen av Jochumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Ras-
mussen. (2012:589.) 

Med den till ovan beskrivna modell som inspirationskälla har jag skapat en egen 
version. I mitten står barnavdelningen eftersom den är central i forskningsstudien. 
En annan skillnad är att ”excite/excitera” bytts ut till ”leka”, då det bättre överens-
stämmer med fallstudiens material och empiri då leken har en central roll i plane-
ringen av de tre barnavdelningarna och i den dagliga verksamheten. Modellen från 
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2012 visar på trender och tendenser i biblioteksvärlden som går igen i de resultat 
som fallstudien påvisar som delaktighet och empowerment. De med flera presen-
teras med början på nästa sida.  

Fallstudiens analys använder sig av modellen för att placera in de utsagor och 
observationer som sagts och gjorts, samt för att urskilja skillnader men också lik-
heter bland de tre biblioteken. För att få en större förståelse för begreppen och hur 
de kommer att användas senare kommer de att redovisas längre ned i detta avsnitt, 
efter att kort ha beskrivit det sociokulturella perspektivet och hur det användes på 
materialet.  

 
Figur 3. Den för fallstudien använda fyrarumsmodellen (Halling, Fanny, 2017-05.) 

Det sociokulturella perspektivet 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, menar att människans förmåga att 
lära bottnar i en större fråga om hur kunskaper konstrueras i samhället. Mycket av 
den kunskap vi erövrar kommer från skolbänken men mycket kunskapsinhämt-
ning sker på mer osynliga platser som i hemmet och i interaktioner med andra. 
Säljö skriver att det finns olika typer av lärande och urskiljer två slags socialisa-
tioner, den primära och den sekundära. Den primära socialisationen finns i famil-
jer och andra mindre gemenskaper, den sekundära hittas i diverse institutionalise-
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rade miljöer som skolan där pedagogiken har en tydligare framtoning. (Säljö, 
2014;12ff.)  

Lärandet sker individuellt och kollektivt, det är samspelet däremellan som är 
intressant inom det sociokulturella perspektivet där gruppers och individers sam-
spel är intressant samt hur dessa tillägnar sig kognitiva och fysiska resurser. Inom 
perspektivet används begreppen verktyg eller redskap för att beskriva de resurser 
som människan har till förfogande för att förstå sin omvärld. Genom resurserna 
och samspelet med andra kan vi dra nytta av tidigare generationers lärdomar sam-
tidigt som vi bildar oss en uppfattning om vår samtid. (Säljö, 2014:12ff.) Redska-
pen eller verktygen kan vara såväl fysiska som språkliga. Berättandet är enligt 
Säljö ett sådant kulturellt redskap som ses forma vårt kollektiva minne och berät-
telsen är något som alla tre undersökta bibliotek utgår från i sin verksamhet. (Säl-
jö, 2012, intervjuer 2017-02.)  

Kommunikation och interaktion är grundläggande för att kunskaperna vi eröv-
rat ska få spridning, som från vuxna till barn. Den ryske psykologen Lev Vygots-
kij (1896-1934) som ses som grundare till det sociokulturella perspektivet har 
skrivit att barns utveckling förändras under uppväxten från en biologisk natur till 
en sociohistorisk sådan. (Vygotskij, 1986:94.) Katherine Nelson (1930-), ameri-
kansk utvecklingspsykolog, menar att det här äger rum hos barnet när det är mel-
lan två och tre år. Det är då som barnets förståelse för samhället runtom dem bör-
jar formas. (Nelson; Säljö, 2014:36.)  

Människan utvecklas genom delade erfarenheter och dessa blir medaktörer i 
vårt lärande om världen vi lever i. Omvärlden medieras eller förtolkas för barnet i 
leken eller andra typer av samspel med omgivningen. Barnet lär sig vilka beteen-
den som premieras och leder till beröm, på så sätt lär de sig hur de förväntas agera 
i olika miljöer, som på biblioteket. Säljö anser att kommunikation föregår tänkan-
de som han menar alltid sker inom ramen för den samhälleliga kontext individen 
befinner sig i. (Säljö, 2014:66f.) Mening och meningsskapande är centrala be-
grepp inom det sociokulturella perspektivet där Vygotskijs definition av mening 
är att det är vad som finns mellan tanken och ordet, det värde som läggs i den ak-
tuella handlingen. (Björklund/red. Rydsjö, Hultgren, Limberg, 2010:54.) 

Biblioteket kan ses ha en roll som ett rum mittemellan den mer styrda skolan 
och det mer privata hemmet, den primära och sekundära socialisationen. Barnet 
kan utvecklas på biblioteket och erövra kunskap genom att leka, utforska och lära 
utifrån de berättelser som biblioteket erbjuder. Genom att interagera och kommu-
nicera med barnen kan bibliotekspersonalen hjälpa barnen med kunskapsinhämt-
ningen samt ge dem möjligheter att utforska världen runtom dem.  
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Teoretiska begrepp 
Här beskrivs de olika teoretiska begrepp som senare kommer att användas för att 
analysera källmaterialet. Begreppen berör olika teorier kring rummet, barnsyn, 
barns delaktighet samt leken.  

När det kommer till rummet som teoretiskt begrepp har kulturgeografiska 
termer använts för att det inom den traditionen har forskats mycket kring hur 
rummet som plats används och vilka känslor rum kan ge människan, samt vilka 
som får tillgång eller stängs ute från vissa rum.  

I stycket om barnsyn presenteras olika tolkningar av det som kallas barnper-
spektiv eller barns perspektiv, samt en kortare översikt över hur forskning om 
målgruppen har utvecklats till att idag innefatta en åldersmaktsordning där vuxna i 
mångt och mycket har och alltid har haft ett maktövertag gentemot barn. 

Det här leder in på nästa stycke där teorier om barns delaktighet och empo-
werment diskuteras.  

Slutligen följer ett stycke som berör leken, som forskare menar är en livsvik-
tig del i barns liv där de får ikläda sig olika roller och ge sig hän till fantasin och 
pröva sådant som de observerat och funderat på. Leken har också varit en stark 
grogrund för de tre barnavdelningarnas projekt, något som både personalen tryck-
te på och som observerades i lokalerna.  

Rummet 
Kulturgeografi är en bred disciplin som kombinerar samhällsvetenskap och geo-
grafi och studerar både det lilla lokalsamhället och den stora vida världen. Ett van-
ligt perspektiv är det rumsliga där det finns olika rumsuppfattningar. I den sociala 
rumsuppfattningen anses rum vara konstruerade av människor genom sociala 
praktiker och rum kan således både skapas och förstöras men också förändras. 
(Gren & Hallin, 2003; 16.) I den kommande analysen används det här perspekti-
vet på rummet genom att undersöka interaktioner mellan barn, vuxna och personal 
i rummet men även hur användarna, framförallt de yngsta, använder sig av rum-
met i sig och de möbler och funktioner som rummet ger upphov till. Det är ett mer 
abstrakt synsätt på rum som praktiseras; i rummet finns oändliga användningsmöj-
ligheter beroende på utformning men också på de individer som är där samt vilka 
sociala praktiker och normer som präglar det specifika rummet. Biblioteket är ett 
rum som ständigt förändras vilket beskrivits tidigare, särskilt då det inte stänger 
ute någon utan är öppet för alla. Det är trendkänsligt då folkbiblioteket är beroen-
de av kommunens resurser vilka kan förändras beroende på politiskt styre eller 
hur god ekonomi en kommun har. De besökta barnavdelningarna i Malmö, Borås 
och Göteborg var bland de nyaste i landet när fallstudien inleddes och alla hade 
tagit inspiration från andra nordiska och europeiska biblioteksprojekt. (Intervjuer, 
2017-02.) 
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Inom kulturgeografi finns det de som framhäver den emotionella rumsupp-
fattningen, topofili, vilket den kinesamerikanske geografen Yi-Fu Tan beskriver 
som ”the affective bond between people and place”. Tan menar att människor 
skapar emotionella band till platser i grupp och som individ. Vissa platser får 
människor att känna sig tryggare medan andra platser väcker helt andra känslor; 
ett fängelse och ett bibliotek ger för de allra flesta olika känslor av trygghet. (Gren 
& Hallin, 2003; 144f.) Den franska filosofen Henri Lefebvre (1901-1991) mynta-
de begreppet rummets trialektik i vilken han delar in olika internt relaterade 
aspekter av det sociala rummet: 

1. Först är det den rumsliga praktiken som innehåller rutiner skapade av männi-
skor. 

2. Sedan kommer representationer av rum som är föreställda rum eller representa-
tioner av rum som kartor och atlaser.  

3. Sist hittas det representationsskapande rummet som Lefebvre ansåg vara allt 
som relateras till det levda rummet som symboler, bilder eller upplevelser av 
rummet. Idag menar många att de sociala rummen mer och mer utmanas av 
kapitalistiska och abstrakta krafter där det visuella premieras över det sinnes-
erfarna. (Gren & Hallin, 2003;159-161.)  

Kulturgeografer menar att platser hjälper oss att strukturera vår vardag där de fy-
siska aspekterna som utformning och material i rum inkluderas i platsens sceno-
grafi. De kan hindra eller möjliggöra aktiviteter i lokalerna och det materiella kan 
ses som medaktörer i vardagen. Som barn har vi lärt oss att anpassa vårt beteende 
till olika platser som sedan sitter kvar när vi besöker samma platser igen. Beroen-
de på vem du är tar du till dig platser på olika sätt och alla platser är inte lika in-
kluderande för alla. Vissa platser är bara tillgängliga för en viss grupp människor 
utifrån kategorier som ålder, kön eller något annat. Feministisk geografi växte 
fram under 1970-talet som en kritik mot att människor i kulturgeografisk forsk-
ning framställdes som könslösa varelser, där det mellan raderna nästan alltid gick 
att läsa ”vit man”. Det här har enligt förespråkare av kritiken lett till att forskning 
om kvinnor, eller andra maktordningar som ålder, etnicitet eller människor med 
funktionsvariationer har fått lägre status. Feministiska geografer menar även att 
rum könskodas genom att vara mer eller mindre heteronormativa. (Gren & Hallin, 
2003; 143, 150, 162-165.) 

Diskussionen kring vilket rum biblioteket är och bör vara är ständigt pågåen-
de. Ett begrepp som ibland används när det kommer till bibliotek idag är det tred-
je rummet eller thirdspace som urbansociologen Ray Oldenburg skriver om i ”The 
great good place” från 1999. Det tredje rummet är något extra utöver hemmet och 
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arbetet som utgör första och andra rummet. Oldenburg menar att människan i alla 
tider har haft behov av dessa platser som han menar är ”people’s own remedy for 
stress, loneliness, and alienation” (1999:20.) I dessa rum kan människor från hela 
samhället mötas på ett informellt sätt och ”bara vara”, lite som ett offentligt var-
dagsrum. Att se biblioteket som ett ställe för människor att mötas tar Skot-
Hansen, Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen upp när de diskuterar bibliote-
kets nya roll som en offentlig mötesplats. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, 
Skot-Hansen, 2012:592f.) Urbanteoretikern Edward W. Soja skrev att det tredje 
rummet är platser där allt kommer samman. (1996.) Ett senare exempel på biblio-
teket som ett tredje rum kommer från den nederländska arkitekten Aat Vos som 
bland annat har designat ungdomsbiblioteket Biblo Tøyen i Oslo. Han sade föl-
jande i en intervju av Helen Andersson publicerad i Kultur i Västs tidskrift noll27: 

Vi behöver alla det här tredje rummet utanför våra hem och våra arbetsplatser, en plats där vi 
kan känna oss trygga och bekväma. Och vi kan göra så mycket mer med biblioteksrummet för 
att det ska bli vårt tredje rum. (Voot, Aat; Andersson, Helen, 2018-11-09.) 

Barnsyn  
Hur barn har definierats och studerats har förändrats över tiden. Barn sågs länge 
som små vuxna utan makt eller agentskap och en del av det finns kvar än idag 
även om majoriteten av världens barn har fått utökade rättigheter, inte minst ge-
nom Barnkonventionen som blir svensk lag år 2020. (FN/UNICEF, 1989, Riksda-
gen, 2018.) Idag ses barn ofta innefatta individer under 18 år, men gränserna för 
när barndomen slutar och vuxenlivet påbörjas är inte definitiv utan överlappar 
varandra. Många menar att ungdomstiden har blivit allt längre vilket kan relateras 
till biblioteksvärlden genom kategorin ”unga vuxna” där böckerna läses av allt 
från tonåringar till vuxna. I fallstudien har barnavdelningar och framförallt de rum 
som är till för de mellan 0-8 år studerats. Det är en vanlig indelning inom biblio-
teksvärlden; det som brukar kallas för Hcf i SAB-systemet och innefattar allt från 
pekböcker till kapitelböcker som med fördel läses högt för barnen. Det är en stor 
skillnad på barn även i det här åldersspannet: 

Ålderspannet 0-8 år inrymmer många utvecklingsfaser och därmed olika behov av bemötan-
de, utbud, stimulans och miljö. Alla dessa är viktiga faktorer som den nya barnavdelningen 
måste ta hänsyn till och finna lösningar för att tillgodose. (Johansson, 2013:5.)  

I observationsanteckningarna användes kategorierna ”bebisar”, ”småbarn” och 
”äldre barn”, till en början omedvetet men för läsbarhetens skull kommer dessa 
användas i fortsättningen för att åtskilja barnens ålder. Gränsdragningen mellan 
kategorierna är subjektiv, eftersom jag inte fastslagit barnens åldrar är de gjorda 
utifrån generella uppfattningar där bebisar är de spädbarn och barn som kryper 
eller precis lärt sig att gå och äldre barn är de som jag uppfattar vara minst 4 år. 
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Småbarn hamnar däremellan och när det står ”barn” ska det tolkas som alla barn 
som vistas på barnavdelningen eller barn i en generell bemärkelse.  

Barndomsforskare fastslog på 1990-talet att det finns en åldersmaktsordning 
vilket de kallade för ”generationssystem/generationsordning” (Johansson, Barbro 
2010:35.) De menade att trots ansatser till att bemöta barn som ”human beings” 
blev barn istället behandlade som ”human becomings”, människor i vardande. 
Med detta ville de visa på hur barn är aktiva meningsskapare i vår kultur och del-
aktiga i samhället. Ett nytt barnparadigm växte fram och präglade all barnrelaterad 
forskning där uttrycket ”det kompetenta barnet” fick fäste. (Johansson, 2010:35.) 

Något som är vanligt inom barndomsforskning och som också används på in-
stitutioner som bibliotek är att anlägga ett barnperspektiv, där den vuxne försöker 
se saker från barns perspektiv. Barnperspektiv skiljer sig från barns perspektiv 
som står för när vuxna försöker göra det bästa för barns intressen. Det första per-
spektivet innefattar ofta en större delaktighet av barnen själva, där det andra utgår 
från de vuxnas erfarenheter om barn ofta utan att ha rådfrågat barn. Barbro Jo-
hansson, etnolog och barndomsforskare, problematiserar användningen av barn-
perspektiv då det gör ”barn” till en markerad kategori som behövs för att markera 
avståndet till det normativa som här är ”vuxen”. Ett annat exempel är särskiljandet 
på bibliotekarier och barnbibliotekarier och litteratur och barnlitteratur där det 
som rör vuxna användare inte har något prefix. Johansson skriver att det finns 
risker med perspektiv som barn-, eller kvinnoperspektiv då det bekräftar gruppens 
underordnande maktposition samt döljer de multipla kategorier som individer 
inordnas i. (Johansson, 2010:24f.)  

Eftersom den här fallstudien ämnar undersöka både barns och vuxnas per-
spektiv kommer jag framöver att använda mig av prefixen barn och vuxna för att 
försöka att inte falla in i de normativa tankebanorna, men även för att synliggöra 
maktordningen som de facto existerar mellan vuxna och barn. Alla sex personer 
som intervjuats säger att biblioteken försöker arbeta utifrån ett barnperspektiv fast 
på lite olika sätt; ett bibliotek benämner det barnens perspektiv med innebörden 
att det alltid ska finnas något för, med och av barn i alla aktiviteter som riktar sig 
till barn. I planeringsstadiet försökte alla tre bibliotek involvera barn direkt eller 
indirekt. (Intervjuer, 2017-02.) 

På bibliotek finns en tydlig åldersmaktsordning och gränsdragning i och med 
åtskillnaden mellan vuxen- och barnavdelningar. Ofta finns det även indelningar 
inom barnavdelningen, där böckernas signum skiljer sig beroende på ålder. De 
bibliotek som besökts i fallstudien har olika åldersindelningar på sina barnavdel-
ningar beroende på vilka grupper som fått egna rum, men vanligt är att ha minst 
tre olika rum för de minsta, de äldsta och de mittemellan. Gränserna är inte defini-
tiva men är något som såväl personal som besökare förhåller sig till då de fungerar 
likt sociala koder som markerar var du bör vara. De under 18 år får inte låna hem 
vuxenmedia medan vuxna har tillgång till allt. Däremot har vissa bibliotek regler 
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som säger att personer över en viss ålder inte får vara på avdelningen för de mins-
ta utan medföljande barn.  

Barns delaktighet och empowerment  
Ett barnperspektiv eller barns perspektiv innefattar alltid delaktighet på ett eller 
annat sätt då det handlar om att sätta sig in i barnens värld. Delaktighet kan tolkas 
olika, deltagandet kan vara stort eller litet och innefatta barn eller andra personer i 
barns närhet som föräldrar eller pedagoger. En risk som finns med trendord som 
”delaktighet” är att det kan klistras på projekt för att det ser bra ut, utan att riktigt 
reflektera över vad det innebär och hur det kan användas på bästa möjliga sätt för 
verksamheten.  

 Nationalencyklopedins definition betonar att delaktighet innefattar ”aktiv 
medverkan” och ”ofta med tonvikt på känslan av att vara till nytta, ha medinfly-
tande o.d.” (Nationalencyklopedin, delaktighet.) Ett engelskt begrepp som står för 
allt det här samt egenmakt, egenkontroll och bemyndigande är empowerment som 
inte har någon bra svensk motsvarighet. Empowerment förknippas vanligtvis med 
feminism där det ses som en essentiell del i kvinnans frigörelse från de patriarkala 
bojorna, men begreppet kan användas i en vidare kontext. Empowerment syftar på 
processen där en person tar eller får chans att med ett ökat inflytande påverka de 
sammanhang hen existerar i, utifrån en positiv människosyn där människan antas 
göra sitt bästa bara hon får chansen. (Johansson, 2010:26, Askheim, 2007:19.) 

När projekt involverar barn och ger dem inflytande och makt sker det på de 
vuxnas initiativ och utifrån deras förutsättningar; det är de vuxna som bestämmer 
vad och hur mycket barnen får säga till om. Inte sällan finns det hos de vuxna 
redan uttänkta visioner om vad de vill att barnen ska säga och kan via ledande 
frågor få dem svar de önskat. Hur barns tankar bäst tas tillvara på är också det en 
fråga som behöver ställas och undersökas eftersom det är viktigt att barnen känner 
sig trygga i miljön och att de, om de är så pass gamla, är medvetna om projektet 
och godkänner sin medverkan. Barns deltagande kräver alltid målsmans godkän-
nande och när studier undersöker småbarn är vårdnadshavarnas tankar oerhört 
viktiga då de känner sitt/sina barn bäst. En metod som har använts på biblioteken i 
Malmö, Borås och Göteborg är barndialoger, där barnen på olika sätt fått tycka till 
om vad ett bibliotek är och vad de tycker ska finnas där genom olika workshops 
där de fått rita, fotografera och skapa kring utvalda teman.  

Ett annat tillvägagångssätt kopplat till barns delaktighet är att släppa kontrol-
len helt och låta barnen styra över projektet fullt ut. De vuxna finns till hands med 
den information som barnen behöver för att kunna ta beslut, men allt är upp till 
barnen. Det här har lett till vad forskare kallar för medforskning där de deltagande 
barnen är med och bestämmer över alla moment, alltså ses vara medskapare till 
forskningen likt de vuxna. (Hillén, Sandra, Johansson, Barbro & Karlson, Mari-
Anne, 2013.) Ett tredje perspektiv på empowerment är att lyfta blicken från indi-
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vider till samhällsstrukturer och särintressen hos de missgynnade grupperna, i det 
här fallet barn och på så sätt stärka dem gentemot de vuxna eller biblioteket som 
institution. (Johansson, 2010:27.)  

Empowerment och delaktighet handlar om att ge individer makt över sina 
egna liv och ett sätt att se på makt är enligt den franske sociologen Bruno Latour 
(1947-) som något som konstant förhandlas och skapas vid varje situation beroen-
de på de inblandade parternas, som utöver människor kan vara organisationer, 
texter och andra aktörer och instanser. (Johansson, 2010:28/Latour, 1998.)  

Leken 
Det är i leken som barnet skapar sin kulturella identitet och erövrar kunskaper om 
omvärlden. Dessa tolkas, prövas och utmanas i leken tillsammans med andra eller 
individuellt. (Drottner, Kirsten; Enemark, 2008:32.) Bibliotekens barnavdelningar 
strävar efter att erbjuda barnen och deras familjer en kreativ och uppmuntrande 
lärandemiljö där de kan utvecklas och alla är ense om att leken är barnens sätt att 
lära. (Intervjuer, 2017-02.) 

Forskning visar att leken är en viktig beståndsdel i en människas utveckling 
då det inte bara påverkar barnet utan också har konsekvenser för barnet senare i 
livet. De som lekt mycket låtsaslekar som små är tryggare som vuxna än de som 
lekt mindre sådana lekar (Lindö, 2009.) Låtsaslekar, där barn antar olika roller 
som djur, yrken eller andra karaktärer, ger barnen möjlighet att omsätta kunskaper 
de fått i praktiken genom att härma sådant de sett eller hört - eller testa gränserna 
genom att göra tvärtom. En berättelse som en saga eller film kan utgöra grunden 
till dessa lekar och på bibliotek finns det en uppsjö av berättelser att ta del av, inte 
endast i bokform.  

Idag har både vuxna och barn tillgång till flera olika slags medier där de digi-
tala blir allt fler. Den lärandevärlden som sker från flera olika medier brukar 
benämnas som multimodalt. (Selander, Kress, 2017.) Barn idag växer upp i en 
värld där de digitala verktygen är lika självklara, om inte mer så, som de analoga 
och låtsaslekarna har fått konkurrens av de berättelser som finns på digitala platt-
formar som tv- och dataspel. Där sker också en slags lek men till skillnad från 
låtsaslekar måste den som spelar förhålla sig till spelets ramberättelse; det finns 
gränser för vad som är möjligt. Den leken kan därmed ses som begränsande och 
ofta är den mer stillasittande än låtsasleken. En fördel är att barn i många tv- och 
dataspel kan möta andra barn och hjälpa varandra, vilket ökar individens sociala 
kompetens då hen utvecklar sin kommunikationsförmåga och tar del av sociala 
koder samtidigt som barnen övar upp såväl ordförråd som att samarbeta med 
andra. (Selander, Kress, 2017.)  

Folkbiblioteken i Göteborg hade vid tiden fallstudien ägde rum en pågående 
högläsningskampanj, ”Staden där vi läser för våra barn” där stadens folkbibliotek 
erbjuder färdiga bokkassar med utvalda barnböcker att låna. Högläsning är viktigt 
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för att stimulera barnens fantasi men också för att utöka deras ordförråd och väcka 
en nyfikenhet på världen men i synnerhet för att bygga relationen mellan barnet 
och den vuxna. (Stadsbiblioteket, 2017.)  

För att möta dagens multimodala värld har många bibliotek så kallade ma-
kerspaces som är verkstäder där användare får skapa själva enligt devisen ”DIY” 
(do it yourself) eller kan låna hem olika föremål. Det kan röra sig om allt från 
fysiska verktyg till symaskiner. En del bibliotek har 3D-skrivare och på andra kan 
användare lära sig programmera spel, spela in musik eller skapa egna filmer. De 
sistnämnda är exempel på aktiviteter på flera av biblioteken i fallstudien som rik-
tar sig mot barn och unga. I Malmö hade de en aktivitet där barnen fick tillverka 
egna filmer och i Göteborg berättade Greta om att barnen fick skapa egna spel. 
(Malin, 2017-02-17, Greta 2917-02-23.) Genom att låta barnen programmera egna 
spel får de makten över spelet och dess berättelse samt förståelse för hur pro-
grammering fungerar. Det ligger i linje med det uttalade målet att minska den di-
gitala klyftan samt satsningen på barn och ungdomar då de uttryckligen är en prio-
riterad grupp i bibliotekslagen och i respektive biblioteks styrdokument.2 (Biblio-
tekslag 2013:801:8§.) 

                                                
2 Aktuella biblioteksplaner för Borås, Göteborg och Malmö för år 2017 finns att hitta på Kungliga Bibliote-
kets biblioteksstatistik: https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/  
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Presentation av biblioteken 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av de olika riktlinjer, lagar och dokument 
som biblioteken hade att förhålla sig till, därefter följer en kortare presentation 
och bakgrund av biblioteken och de nya barnavdelningarna för att lättare kunna 
följa nästa kapitel som är analysen.   

Riktlinjer och lagar 

Det finns ett antal förordningar och direktiv för svenska folkbibliotek men också 
internationella riktlinjer för barnbiblioteksverksamheten.  

The International Federation of Library Associations and Institutions, (IFLA), 
har gett ut flera publikationer om barn- och unga. Senast kom rapporten Guideli-
nes for Children’s Libraries Services år 2015. Där framhölls vikten av biblioteket 
för barns livslånga lärande där de möter ”the multicultural riches of the world” 
(2015:3.) 

Unescos folkbiblioteksmanifest arbetades fram tillsammans med IFLA redan 
1949, den senaste versionen utgavs år 1994 och är översatt på fler än 20 språk. 
Manifestet har tolv punkter, där det under nummer fyra står att biblioteket ska 
”stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet.” (2006:10.)  

2003 gav Svensk Biblioteksförening ut rekommendationer för folkbibliote-
kens barn- och ungdomsverksamhet i rapporten På barns och ungdomars villkor. 
Den utgår från artiklar ur barnkonventionen och består av tolv punkter, där det 
exempelvis står att biblioteket ska vara en fristad för barn och ungdomar och sti-
mulera till nyfikenhet och läslust.  

Den svenska bibliotekslagens senaste version publicerades 2013 och i 8 § står 
det att folkbibliotek särskilt ska uppmärksamma barn och ungdomar. Andra prio-
riterade målgrupper är personer med funktionsvariationer, de nationella minorite-
terna och de med annat modersmål än svenska. Barn innefattas även i 10 § där det 
står att alla i grundskolan har rätt till ett skolbibliotek. (Bibliotekslag 2013:801.)  

Biblioteken har egna biblioteksplaner som gäller för kommunen, länet eller 
staden de tillhör. Dessa förändras beroende på den rådande kulturpolitiken. Bib-
lioteksplanerna för Borås, Göteborg och Malmö har inte använts som analysmate-
rial mer än som komplement till bakgrunden till barnavdelningarna och för att i 
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vissa fall förankra de intervjuades uttalanden. De lästes dock igenom innan biblio-
teksbesöken som en del i förberedelsen för intervjuerna och observationerna.    

Beskrivning av biblioteken och barnavdelningarna 

De tre besökta barnavdelningarna öppnades på nytt mellan år 2014 och 2016. In-
för ombyggnationerna hade förstudier bedrivits där inspiration tagits från olika 
håll; studiebesök, forskning, observationer och inte minst dialoger med barn och 
vuxna i barnens närhet. 

Malmö Stadsbibliotek har på senare tid byggt om två av sina barnavdelningar. 
De började med avdelningen för 9-12 åringar som fick namnet Balagan och in-
vigdes i juni 2012. I september 2016 öppnades sedan dörrarna till Kanini som är 
avdelningen för barn mellan 0-8 år och den avdelning som besökts i den här fall-
studien. Borås Stadsbibliotek öppnade i mitten av april 2014 en ny barnavdelning, 
Knacka På! som är utformad efter den klassiska småbarnsboken med samma 
namn av författaren och illustratören Anna-Clara Tidholm från 1992. Stadsbiblio-
teket i Göteborg renoverades under två år och invigdes på nytt i april 2014. 
Barnavdelningarna fick i och med ombyggnationen dubbelt så stor plats sen tidi-
gare med nytillkomna avdelningar för de minsta, Miini, och Dynamo som är ung-
domsavdelningen. Eftersom studien är avgränsad till barn upp till 8 år är det Miini 
och den kringliggande barnavdelningen som studerats.  

 De intervjuade personerna har fått fingerade namn som har presenterats tidi-
gare; Bodil, Greta, Gunilla, Gudrun, Maja och Malin. Jag har valt att enbart an-
vända förnamn för att betona samtalens ofta informella karaktär samt underlätta 
för läsare då det förhoppningsvis är enklare att binda samman namnen till respek-
tive bibliotek då första bokstaven i namnen är detsamma som stadens.  
 

Borås stadsbibliotek & Knacka På! 
Biblioteket låg en trappa ned från stadsbiblioteket i Borås kulturhus som invigdes 
2011 som förutom bibliotek huserade stadsteatern, stadsmuseet, kulturkontoret 
samt ett kafé. Under tiden byggnaden renoverades höll stadsbiblioteket till i en 
gammal textilfabrik och samtidigt (2010) påbörjades ett forskningsprojekt som 
undersökte möjligheterna för kommunen att skapa ett ”kulturrum för barn”, där 
biblioteket var en av flera inblandade aktörer. Forskarna och bibliotekspersonalen 
använde tiden i de tillfälliga lokalerna i fabriken för att experimentera och obser-
vera barnens interaktion med olika medier och material. Projektet fick sedan läg-
gas på is då det saknades resurser efter att arbetet med Kulturhuset tog längre tid 
än förväntat, men tankarna fanns kvar och ledde till att det några år senare togs 
upp igen och då bar frukt. Slutresultatet blev ett slags kulturrum för barn inspirerat 
av den populära bilderboken Knacka På! av Anna-Clara Tidholm som gav sitt 
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godkännande till biblioteket. Lärdomar och tankar som uppkommit från det tidi-
gare projektet togs tillvara på och våren 2014 öppnade lokalerna för allmänheten. 
(Boel, 2017-02-17, Johansson, Barbro & Hultgren, Frances: 2015:20.) 

 

Figur 4. Bänkar och puffar i ”lekrummet” i Knacka På!, Borås stadsbibliotek. Foto: Karin Fors-
gren Anderung.  

Knacka På! utgjorde ett helt våningsplan där det tidigare var kontorslokaler. Varje 
rum var utformat efter ett uppslag i pekboken. Färgerna var desamma och de hade 
brutit ut vissa illustrationer och placerat dem på väggarna för barnen att upptäcka 
som träd, djur och en tvättlina med kläder. (Boel, 2017-02-17.) 

Knacka På! nåddes antingen genom bibliotekets barnavdelning en trappa upp 
där de gjort ingången som ett litet hus likt de som finns i pekboken, eller från ga-
tan där entrén var tillgänglighetsanpassad. I hallen fanns en barnvagnsparkering 
samt toaletter. De andra rummen utgjordes av en skaparverkstad, ett bokrum, ett 
kök och ett större rum som av barnen och Boel kallades för ”lekrummet”. I ska-
parverkstaden hölls det ofta olika aktiviteter, ibland med utomstående aktörer eller 
samarbetspartners som museum, men en del material fanns alltid tillgängligt när 
Knacka På! är öppet så att barnen kan skapa fritt. Knacka På! hade vid observa-
tionstillfället begränsade öppettider; 3-4h per vardag plus lördagsöppet 3h en gång 
i månaden. Personalen på barnavdelningen fick själva välja om de ville förlägga 
arbetspass på Knacka På! då arbetet skilde sig markant från det i det övriga biblio-
teket. (Boel, 2017-02-17.) I bokrummet i Knacka På! fanns ett urval av pek- och 
bilderböcker exponerade på hyllor längs väggarna så att framsidorna frontas. Den 
bok som avdelningen inspirerats av, Knacka På!, fanns tillgänglig på flera språk 
utöver svenska. Då bibliotekets mer traditionella barnavdelning fanns en trappa 
upp hade beslut tagits om att inte ha för många böcker nere i Knacka På! eftersom 
det var lätt att gå upp i biblioteket och hämta eventuellt efterfrågade exemplar. I 
bokrummet fanns en mjuk matta, istället för sittmöbler var mattan utformad som 
en trappa med två steg, även kallad gradäng där man likväl kunde sitta som att öva 
på att gå. Ett annat rum var köket där medhavd matsäck kunde förtäras och vär-
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mas upp och de vuxna kunde köpa kaffe för en liten peng. Utöver vitvaror och 
diskbänk fanns ett stort avlångt bord som hade plats för många. (Boel, 2017-02-
1.)  

 
 

Figur 5. Bilderboken Knacka På! i förgrunden och interiör från köket med illustrationer från 
boken. Foto: Lena Andersson. 

Lekrummet var en stor öppen yta med mjuk matta på golvet. Här ägde många 
aktiviteter rum, annars lade personalen fram olika lekmaterial varje dag som kud-
dar, kuber, utklädningskläder och bänkar som barnen sedan fick leka fritt med. 
Något som både föräldrar och personal saknade var en barnanpassad toalett i 
mindre storlek, det fanns önskemål om en sådan men det saknades resurser. (Boel, 
2017-02-22.) Väggarna på toaletten var prydda med citat från välkända ramsor 
som skulle uppmana de vuxna till att kommunicera dessa och andra ramsor med 
barnen. På toaletterna fanns det också illustrationer från Knacka På! för barnen att 
upptäcka.  

Malmö stadsbibliotek & Kanini 
I början på 2000-talet antog Malmös folkbibliotek en ny biblioteksstrategi, the 
darling Library, där biblioteket skulle utgå från stadens användare och biblioteks-
rummet betonades som en viktig mötesplats i staden. Stadsbiblioteket går att se 
som en pusselbit i ett större pussel som tecknar det nya Malmö. (Carlsson, 2013.) 
Bibliotekets rumsliga förändring skedde gradvis och när det kom till barnavdel-
ningen började de med Balagan, avdelningen för barn i mellanåldern (9-12), där-
efter inleddes projektet med utformningen av avdelningen för de yngsta barnen, 
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Kanini, som öppnades 2016 och som hade en yta på 800 m2 (Brorström i Hult-
gren, Johansson, 2018:9.) Eftersom man redan i projektet med Balagan hade eta-
blerat en kontakt med barndesigners på HDK (Högskolan för Design och Konst-
hantverk, Göteborg) var det lätt att kontakta dem även i projektet med Kanini som 
startade 2012 och samarbetet inleddes med två studenter i Child Design. Förutom 
kunskap om barndesign hade de erfarenheter av att arbeta med barns delaktighet 
och de utformade ett koncept som de övriga projektanställda sedan tog över när 
samarbetet med studenterna avslutades. I samband med projektet startades en 
blogg för projektet där personal och en nyfiken allmänhet kunde följa projektets 
gång kallad ”Projektet Lilla Slottet”. Utöver inblickar i projektets olika skeenden 
fanns även ett bemötandemanifest som författades av en manifestgrupp efter att 
hela enheten diskuterat vad det skulle innehålla i en workshop. De taggade varje 
mening i manifestet med olika ämnesord för att säkerställa att manifestet var för-
ankrat i de tankar de arbetade med från början. (Projektet Lilla Slottet, 2015.)3 

Vi vill: 

… erbjuda en trygg plats fri från bedömning 

… arbeta utåtriktat, samarbeta och lära av varandra 

… att varje möte är en möjlighet till påverkan 

… ge barnen berättelser som de kan ta till sig på sitt eget sätt 

… att barnens berättande och skapande ska ge dem makten över sina egna liv 

… spränga samhällets normer och göra varje möte förutsättningslös 

… låta barnen inta rummet för att leka och utforska 

… att barnen blir lyssnade på och respekterade i hela biblioteket4 (Projektet Lilla 
Slottet, 2015-06-14.) 

Rummets utformning och arkitektur har utgått från diskussionerna som uppkom ur 
barndialogerna samt bibliotekspersonalens erfarenhet. Anpassningen till barnen 
märktes redan på väg in till avdelningen då barnen hade en separat ingång till 
kapprummet där skåpen hälsade besökarna välkomna på ett av de många olika 
språk som talades av malmöborna. Hela Kanini täcktes av en mjuk matta som 
ändrade färg beroende på rum. Kanini centrerades kring mittenrummet Bokskogen 
som var det första som mötte en efter kapprummet. Färgtemat gick i grönt för att 
                                                
 3 Ämnesord som användes var: trygghet, fri, prestationsfri, tredje vuxen, inte skola, inte föräldrar, respekt, 
bedömningsfritt, normfritt, lära av varandra, delaktighet, ständig utveckling, mötet, fantasi, empowerment, 
skapande, litteracitet, läsutveckling, språkutveckling, kreativitet, individanpassning, alla sinnen, lärande, lek, 
pedagogik, jämlikhet, HBTQ, antidiskriminering, normkritik, interkulturalitet, barns perspektiv, tolerans, 
olikhet är något bra, spontanitet, experimenterande, lekfullhet, välkomnande, jämlikhet, få ta plats.  
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knyta an till naturtemat som var en återkommande önskning bland barnen. I Bok-
skogen fanns en informationsdisk, en köksdel och en del av boksamlingen, främst 
facklitteratur och medier på andra språk än svenska. Böckerna var uppställda efter 
kategorier som barnen själva hade kommit på och kombinerat. Här fanns ett klät-
terträd och trädstammar som fungerade både som bänkar och som tunnlar för bar-
nen att krypa genom. Härifrån gick det att ta sig till de andra rummen på avdel-
ningen som exempelvis sagogrottan som var ett mörkt rum med kuddar formade 
som stenar. Hit gick det också för barnen att ta sig via en hemlig lönndörr som 
gömde sig bakom en låg bokhylla i det avgränsande rummet som användes som 
förråd av personalen.  

     

Figur 6. Interiörer från bokskogen på Kanini, Malmö stadsbibliotek. Foto: Testbedstudio Arkitek-
ter, Projektet Lilla Slottet. 

De övriga avdelningarna på Kanini var åldersindelade, såväl böcker som möbler 
var anpassade efter barnens olika åldrar och de önskemål som hade framkommit i 
dialogerna biblioteket fört med barn och föräldrar. Gryningen som var rummet för 
de allra yngsta hade lägre bokhyllor och tråg där flera gick att krypa igenom vilket 
möjliggjorde lekar och möten, något som noterades i observationerna då en bebis 
och en vuxen lekte tittut med varandra bland dessa. I rummet fanns också en vul-
kan, en slags grop som det gick att sitta och läsa i, eller som av vissa hoppades 
ned i. Gryningen hade även olika höjder på golvet för att barnen skulle kunna lära 
känna sina kroppar, men som också uppmuntrade de äldre barnen till en mer rörlig 
lek. Rummet för de i mittenspannet, Skymningen, hade olika höga bokhyllor där 
en var formad som ett torn där barnen kunde sitta i ett litet gömme och läsa. En 
möbel som helt och hållet var framtagen utifrån barnens önskemål var den cirkel-
formade soffan som hade plats för många barn. Utöver det fanns det utklädnings-
kläder och ett litet hus med en spegelvägg samt kulisser som barnen kunde leka 
med i form av berg och träd. De äldsta barnens rum, Skuggan, var mörkare och 
hyllorna högre. Här fanns ett undanskymt läsrum med en stor hörnsoffa och en 
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koja där taket var av nät som barnen kunde klättra upp till och hänga och läsa av-
skilt och undangömt från de andra på avdelningen.  

 

Figur 7. Den cirkelformade soffan i Skymningen, rummet för barnen i mittenspannet, var ett direkt 
resultat av barnens önskemål. Foto: Testbedstudio. 

Kanini hade också de en skaparverkstad vid namn Regnbågen vars material var 
tillgängligt för användare även när det inte pågick någon organiserad aktivitet. På 
borden fanns förslag på pyssel som kunde göras och barnens alster gick att hänga 
upp och skylta med, eller så kunde de lägga in teckningen i krumelurmaskinen. 
Den var ett exempel på hur Malmö stadsbibliotek arbetade med tekniska lösning-
ar. Krumelurmaskinen omvandlade barnens teckningar eller figurer till rörliga 
bilder som projicerades på en vägg i Bokskogen. Där hade bokhyllorna skärmar 
som visade illustrationer från böcker eller barns egenskapade filmer. En del tek-
niska redskap var inte i bruk än men ambition fanns att inkorporera teknik ännu 
mer, ett sådant var något de kallade för ”sagokompisar” vilka var figurer som 
kunde läsa sagor med eller tillsammans med barnen genom ett chip där någon 
hade läst in en berättelse. Det här skulle möjliggöra för barnen att lyssna på berät-
telser på olika språk och av olika röster utöver att arbeta med läsfärdigheten.  
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Figur 8. Gryningen, de minstas rum på Kanini och ”vulkanen”. Foto: Testbedstudio.  

Göteborgs stadsbibliotek & Miini 
Stadsbiblioteket Göteborg renoverades och byggdes ut vilket ledde till att biblio-
teket på Götaplatsen var helt stängt mellan 2012-2014. Under tiden fick persona-
len arbeta på och användarna besöka de olika stadsdelsbiblioteken samt de speci-
albibliotek som öppnades. Ett av dem riktades till de allra yngsta (0-3år) och pla-
cerades på textil- och designmuseet Röhsska museet. Den tiden fungerade som en 
experimentverkstad där olika material testades på och med de besökande barnen 
och vuxna eftersom biblioteket tidigare beslutat att prioritera de yngsta. För att 
marknadsföra flytten till museet skapades en figur, Miini, som även blev namn på 
avdelningen och en kort film spelades in där Miini tog sig från stadsbiblioteket till 
museet. Namnet var inte fastslaget från början men etablerades hos både personal 
och besökare så det blev naturligt att det följde med när stadsbiblioteket öppnade 
igen i april 2014. (E Gustafsson Information AB/Göteborgs Stad Kultur, 2014.) 

Fallstudien har inriktats på småbarnsavdelningen Miini även om observatio-
ner utfördes på hela barnavdelningen (ålder 0-12) på plan 1, men biblioteks priori-
tering på de yngsta barnen har lett till att Miini också var den mest besökta delen 
så observationerna centrerades kring den ytan. Intervjuerna med personalen på 
barnavdelningen kom även de att mestadels beröra arbetet med och på Miini. 
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Figur 9. Interiör från Miini när verksamheten låg på Röhsska museet. Den mjuka mattan fick följa 
med till stadsbiblioteket. Foto: Krister Engström, SENAB 

Ungdomar var också en prioriterad målgrupp i och med renoveringen av biblio-
teksbyggnaden och ungdomsavdelningen Dynamo låg avskild från resten av 
barnavdelningen en trappa ned på källarplan. Göteborgs stadsbibliotek hade blivit 
mycket större efter renoveringen och barnavdelningen tog upp en stor del av en-
tréplan. Avdelningen var indelad efter ålder där de minsta hade en tydligare av-
gränsning eftersom deras utrymme Miini var beklätt med en mjuk matta som ra-
mar in ytan. Förutom bilder- och pekböcker fanns det puffar att sitta på och längs 
ett hörn stod en stor hörnsoffa. I mitten av rummet låg en rund matta i galon per-
fekt för de allra minsta då det blev extra mjukt där och mattan var lätt att torka av. 
På Miini fanns också liknande boktråg som på Kanini och även ett par som barnen 
kunde krypa under och igenom. Likt de övriga biblioteken fanns det även här ni-
våskillnader på golvet, som en backe som utmynnade i en ”bokpool” som perso-
nalen kallar den. Utanför Miini låg en barnvagnsparkering och personalen kunde 
öppna ytterligare ett rum för vagnar om det blev fullt. 

Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning hade vid observationstillfället ett 
större bokbestånd på småbarnsavdelningen än de övriga biblioteken vilket också 
syntes på Miini där bokhyllorna ramade in avdelningen. Många böcker exponera-
des med framsidan utåt i bokhyllor och sorterades på olika sätt; vissa böcker var 
uppställda efter författare, andra efter barnens favoritfigurer där figuren också satt 
bredvid böckerna för att barnen lättare skulle hitta böckerna om Pippi Lång-
strump, bävern Castor eller prinsar och prinsessor.  
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[…] Det är det som är unikt med vår avdelning, att vi har så nära till media. Så det blir ingen 
lekplats på det sättet, det är ju boken som allt utgår ifrån. […] (Gunilla, 2017-02-23.) 

 

 
 

Figur 10. På Miini och barnavdelningen i Göteborg utgår verksamheten från boken. Foto: Press-
medelande Stadsbiblioteket Göteborg. 

Ytterligare en välbesökt del på barnavdelningen i Göteborg var skaparverkstaden 
där det alltid är fri tillgång till material. När observationen ägde rum användes 
bordet både som en verkstad där några barn ritade men även som matbord för 
mellanmål. Resten av barnavdelningen var kantad av bokhyllor i olika höjder och 
vinklar som ramar in de olika åldersgrupperna. I ena hörnet av avdelningen fanns 
det en upphöjd scen där barnen kunde leka med de möbler och leksaker som är 
framtagna för dagen. Dessa kopplades ofta till det aktuella temat som avdelningen 
arbetar med för stunden eller något större arrangemang i Göteborg som konstut-
ställningar och liknande. (Intervjuer, 2017-02-23.) Vid tiden kring observationen 
(februari 2017) hade Göteborgs konstmuseum en exposé över Tove Janssons 
konstnärskap, något som biblioteket anknöt till genom att pryda barnavdelningens 
scen med fikande mumintroll. Ett speciellt rum på Göteborgs stadsbiblioteks 
barnavdelning var den runda teatern Tellus. Här ägde olika aktiviteter rum, allt-
ifrån teatrar till bokdramatiseringar. Övrig tid fungerade rummet som ett tyst läs-
rum, något som personalen märkte behövdes då ljudvolymen stundtals var hög på 
avdelningen och de menade att det måste finnas en möjlighet för användarna att 
gå undan och läsa i en lugnare miljö. Eftersom hela biblioteket och så även 
barnavdelningen bestod av stora öppna ytor var det svårt att förhindra att ljud 
sprider sig, men Tellus är ljudisolerat och har glasdörrar så det bildades ett (tysta-
re) rum i rummet.  
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Figur 11. Teatern Tellus på Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning som också används som tyst 
läsrum. Foto: Hundven Clements Photography. 
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Leka, utforska, delta och skapa 

Här presenteras den analys som har gjorts av utsagorna och observationerna på de 
tre biblioteken utifrån fyrarumsmodellen, de teoretiska begreppen samt den tidiga-
re forskningen. Strukturen är tagen från de olika rum som återfinns i den teoretis-
ka modellen; inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och det perfor-
mativa rummet. Till de olika rummen kopplas begreppen leka, utforska, delta och 
skapa vilka säger mycket om de aktiviteter och interaktioner som sker i rummen. 
Återigen vill jag poängtera att det inte rör sig om fyra separat åtskilda rum i loka-
lerna, rummen är att betrakta som tämligen abstrakta men som går att finna i och 
placera på de verkliga fysiska bibliotekslokalerna.  

Till att börja med förs diskussioner kring inspirationsrummet där leken är den 
stora aktiviteten som förknippas med rummet och något som alla bibliotek hade i 
åtanke när de planerade för lokalerna. Därefter kommer läranderummet där det 
utöver det faktiska lärandet är utforskandet som är centralt. Där de riktigt minsta 
utforskar lokalen genom material, färg och form är andra inslag mer anpassade till 
de lite äldre. Sedan följer mötesrummet där deltagandet är i fokus, främst barnens 
men även deras vårdnadshavare och personalens delaktighet i projekten. Sist 
kommer det performativa rummet och skapandet, där interaktionen med andra och 
rummet betonas. 

Inspirationsrummet – att leka 
Leken är central på de tre barnavdelningarna och inspiration till lek finns med 
som ett uttalat mål hos alla tre bibliotek, dock är det den lugna leken som efterfrå-
gas. Som tidigare nämnts är leken ett grundläggande element för barns lärande 
(Lindö, 2009, Säljö, 2014) och tidigare forskning visar även att leken var den do-
minerande aktiviteten på småbarnsavdelningen Rum för barn i Kulturhuset i 
Stockholm som öppnade i mitten på 2000-talet. (Sundin, 2007.) Boel och Maja 
höll med om att leken även var den mest framträdande aktiviteten bland barn på 
deras arbetsplatser:  

Om jag jämför med hur det var i biblioteksrummet häruppe innan ”Knacka På!” öppnade och 
innan småbarnsavdelningen gjordes om så är barnen mycket mer lekfulla och upptäckande 
och inspirerade skulle jag vilja påstå. De rör sig runt mycket mer och hittar på saker, det är 
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inte bara så att de springer runt i lokalen utan de blir, det ser ut som att de blir mycket mer in-
spirerade att göra saker. (Boel, 2017-02-22.) 

De leker mer, rör sig mer och så. Definitivt. Är mer högljudda men är också mer kreativa. 
Gör mycket mer avtryck, alltså liksom alla barn som har varit på barnavdelningen har för-
modligen gjort något sorts avtryck genom att skicka iväg en krumelur i alla fall.(Maja, 2017-
02-17.) 

Avdelningarna är färgglada och utformade för barnen utifrån ett tydligt barnper-
spektiv. Det finns en mängd gömslen och vrår samt för att inspirera barnen till att 
utforska miljön genom leken. Lefebvres tankar om det representationsskapande 
rummet går att urskilja på barnavdelningarna då biblioteken arbetat mycket med 
det visuella i utformandet av lokalen med hjälp av estetik som färg, form, symbo-
ler, arkitektur och design för att få barnen att känna att det är deras plats. (Lefebv-
re; Gren & Hallin, 2003;159-161, Imhoff), 2011:136.) Det är extra tydligt i 
Malmö eftersom Kanini dels är så stort, men också på grund av den till stora delar 
specialritade arkitekturen där barnens önskningar har fått gehör. (Malin, 2017-02-
17.)  

Leken var även central i de observationsanteckningar som gjordes under be-
söken. En anteckning som sammanfattar upplevelserna från alla tre bibliotek ly-
der: ”det är en stor skillnad på ljudnivån hos små trippande barnfötter och äldre 
barns löpsteg.” På Kanini finns ett särskilt rum för de minsta, Gryningen, där gol-
vet sluttar in till närliggande rum, samt en vulkan som är en grop i marken med 
kuddar där barn och vuxna kan sitta och läsa. Så länge det var småbarn med vuxna 
i rummet var stämningen relativt lugn där de små barnen eller sprang upp och ned 
längs sluttningen vid vulkanen, men så fort äldre barn kom in blev det livligare 
och de hoppade ner i vulkanen och sprang runt på avdelningen och jagade var-
andra. De mindre barnen stannade upp och vissa tog efter de äldre och började 
springa runt. (Malmö stadsbibliotek, 2017-02-17.) Det här var också något som 
gick igen i informanternas utsagor, som här av Greta som arbetar i Göteborg: 

Sen är det vissa saker i rummet som den här lilla, på Miini den här rampen där de springer, 
som först (och främst är till för) småbarn som vill springa på och röra sig. I leken hittar man 
liksom utvecklingen. Men där är det ju många stora barn som kommer också, och när stora 
barn springer så låter det väldigt mycket än när små barn springer så det är kanske inte den 
optimala lösningen. Så det är klart att hur man använder rummet och hur man möblerar på-
verkar ju jättemycket om man kan om man har mobila möbler eller inte. (Greta, 2017-02-23.) 

Allt som oftast var det liv och rörelse någonstans på barnavdelningarna och det 
dröjde inte länge innan det smittade av sig på de andra barnen och fler involvera-
des i leken, eller blev inspirerade och härmade beteendet. Miljöerna kan ses upp-
muntra till spring då det på alla tre biblioteken finns olika höjdskillnader och ram-
per. De är utformade på det sättet för att de små barnen ska öva upp sin motorik 
och för att rullstolar lättare ska kunna ta sig fram(Boel, 2017-02-17), men de utgör 
samtidigt till bra ansatser till spring.  
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Vi var tvungna att bygga så att det blev tillgängligt också, vi har inte byggt för att man ska 
springa utan vi har byggt för tillgänglighet och att ett sluttande plan är viktigt för kroppen. Så 
ibland får man förklara det lite mer, men en del är inte intresserade av att höra förklaringarna. 
(Boel, 2017-02-22.) 

I Göteborg berättade Gunilla om ett tillfälle där hon lyckades få barnen att läsa i 
bokpoolen längst ut på rampen på Miini, efter att två barn tagit sats längs med 
rampen och hoppat ner i bokpoolen: 

Den här bokpoolen på Miini, har du sett den? Man sitter i en pool, du får titta på det sen. Där 
är det en ramp upp och jag sade till mina kollegor att ”hur har ni tänkt här? När ni har en upp-
försbacke och sen så är slutet på den en liten hopphåla? ”Va? Det är ju jättebra” sa dem. ”De 
kan gå där och känna på kroppen och hur den känns och gå ner för den lilla trappan och sätta 
sig…” ”Alltså, de kommer att springa uppför rampen och sen poff hoppa ner i poolen.” ”Jaha, 
tror du det?” ”Ja, vi måste sätta något stopp där annars kommer de göra det direkt”. Ja och så 
sade vi till slut att vi testar först.  

Jag stod där inne i rummet (och hälsade de välkomna) och sen gick barnen en runda och 
sen bara ”vroom” och ”poff” så var de i poolen. […] Men nu har vi den här poolen och vi 
måste hitta en lösning, så jag sade såhär: ”Okej, jag ser att ni har hittat poolen. Vad bra, visst 
är den cool” och de bara ”Ja!” ”Men det är ingen vanlig pool” sade jag. ”Nej, vad då?” sade 
barnen. ”Nej, det är en bokpool och vet ni vad man gör i en bokpool?” ”Nej” sade dem. ”Man 
går ut i biblioteket och tar en bok som man tycker ser bra ut, sätter sig i bokpoolen och läser 
eller tittar på bilderna.” Och då sade de ”okej!” och så stack de iväg och hämtade varsin bok 
och satt där i poolen. (Gunilla, 2017-02-23.) 

Samma barn återkom till bibliotek vid ett senare tillfälle och då frågade de henne 
igen om hon kunde läsa för dem i poolen. De hade också sagt till andra barn som 
hoppat i poolen att det där minsann var en bokpool, inget som man hoppar i. Bar-
nen som kände att avdelningen är deras agerade nästan som ambassadörer för av-
delningen och kände sig ansvariga för att upprätthålla de regler som fanns i rum-
met. (Gunilla, 2017-02-23.) Genom att möta och bekräfta barnen istället för att 
hyscha och avvisa dem kan de lära sig något av situationen och lära sig vilket be-
teende som är passande för biblioteksmiljön. (Säljö:2014.) Lärandet sker här kol-
lektivt eftersom barnen påminner varandra om vad som gäller och då Gunilla inte 
avhyste dem direkt utan förde en dialog med barnen, Gunilla, 2017-02-23.) 

Alla sex personer förespråkar den “lugna leken”. Lugna platser är något som 
forskningen också framhåller som ett viktigt element på barnavdelningar (Lu-
shington, 2008:9.) Hur den lugna leken ser ut eller ska definieras eller var gräns-
dragningen går hade ingen informant svar på. De hade heller inga tydliga svar på 
när personalen bör ingripa eller på vilket sätt det ska informeras till barnen, men 
flera sade att det var något som de skulle ta upp och diskutera med personalen. Å 
ena sidan är ett lekande barn ofta ett glatt sådant, men å andra sidan var flera in-
formanter noga med att betona att biblioteket inte är en lekplats utan en lekfull 
plats och att det finns barn som inte klarar av höga ljudvolymer och stimmiga mil-
jöer. Det gick att urskilja en viss trötthet gentemot arbetsmiljön i flera intervjuer, 
men samtidigt betonade flera att leken var inbyggd i rummet redan från början. 
Alla var medvetna om problematiken med den (stundom alltför) lekfulla miljön på 
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avdelningarna, men det gick att urskilja en viss skillnad i svaren beroende på vil-
ken position de hade på barnavdelningen. Malin, som var projektledare för Kanini 
när besöken och intervjuerna ägde rum resonerar kring lekens intåg på barnavdel-
ningen och inser att personalen behöver diskutera fram gemensamma arbetssätt 
för att hitta en balans i verksamheten för användarna, men också för personalen.  

Vi har ju aktivt byggt en lekfull plats som vi brukar säga, vi har byggt in leken i rummet. Jag 
kanske naivt inte hade trott att det skulle bli, att de här sakerna vi byggt in inte var så fysiskt 
aktiverande. En liten backe, alltså… Det är inte byggt som en lekplats, men knoppar som man 
ska hänga upp utklädningskläder på ser barnen som klätterknoppar. Alltså, det är ju också så 
att barnen ser andra saker än vad man tänker att man har byggt […] Vi som personal jobbar 
mycket nu med hur vi kan hitta en bra balans i detta. (Malin, 2017-02-17.) 

Det brukar jag poängtera när människor undrar varför vi byggt en inom situationstecken ”lek-
plats”, så säger jag att ”det är ingen lekplats men vi har lyssnat in våra besökare, både barn 
och vuxna.” Man tänker att det bara är barnen, och det brukar folk säga att ”Ni kan väl inte, 
vissa grejer får man inte lyssna på barnen” men att det är de vuxna där och också det här att 
barn lär sig genom leken. Det är barnens sätt att lära […] Sen kan man tänka då att det kanske 
inte är den fysiska leken som ska vara på biblioteket, vilken typ av lek – vi brukar prata om 
någon slags lugn och utforskande lek och då säger någon tredje att ”Ja, men vad betyder det 
då?” Ja, jag vet inte än. Det är ett begrepp vi håller på att jobba med nu. (Malin, 2017-02-17.) 

Vikten av att kunna erbjuda lugna miljöer för barnen framhölls som viktiga av 
informanterna. Alla barn trivs inte i livfulla och högljudda miljöer och det fanns 
lugnare utrymmen på alla avdelningar, även om det var de lekfulla och högljudda 
aktiviteterna som tog störst plats i och med det ljud och liv som barnen förde. I 
Malmö berättade Malin och Maja att de har märkt att många barn och vuxna går 
upp till Balagan (barnavdelningen för mellanåldern) en trappa upp när de tycker 
att det är för stökigt på Kanini. På Knacka på! var det vid observationstillfället 
väldigt lugnt i läsrummet. En pappa och ett barn sågs sitta där och läsa en bok vid 
ett tillfälle. Dock fanns det inga dörrar till rummet, men eftersom stadsbiblioteket 
med en mer traditionell barnavdelning finns en trappa upp bör det vara lätt att gå 
undan dit om det blir för stimmigt på Knacka på! I Göteborg har teatern Tellus, 
där många aktiviteter äger rum, blivit ett tyst läsrum när det inte pågår någon akti-
vitet därinne. Personalen märkte snabbt att det behövdes någonstans för barnen 
och de vuxna att kunna gå undan och läsa i lugn och ro: 

Tellus som vi har fått strida för att det är tyst läsrum är också ofta väldigt populärt för det är 
den enda platsen på barnavdelningen där det ska vara helt tyst. Så där går vi alltid in och sä-
ger ”Nej, här får man inte klättra, här får man inte springa, här får man inte spela teater. Här 
är en tyst läseplats.” Nu börjar det sätta sig, så den är också uppskattad. (Gunilla, 2017-02-
23.) 

Malin resonerade kring ljudvolymen och det faktum att det finns barn som inte 
klarar av att vistas i för högljudda miljöer: 
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Det är för mycket plotter. Ja, för mycket ljud (för vissa), för mycket intryck så att det är en 
grupp som vi behöver jobba med mer. Hur vi liksom kan göra plats för dem också. Så det är 
väl i så fall det jag kan tänka på nu. (Malin, 2017-02-17.) 

Någon sa ”behöver ni bygga ett lekland för att hitta nya målgrupper?” […] Men du kan 
också vända på det och säga att de här barnen som aldrig fått plats på biblioteket, för att de är 
av sin natur högljudda eller de som har tre barn och det är svårt att ha styr på alla samtidigt, 
de har ju inte sett biblioteket som sin plats. Så man stänger ju ute olika grupper. (Malin, 
Malmö, 2017-02-17.)  

Det är inte bara andra barn och vuxna som kan irritera sig på den ökade ljudvoly-
men, även personal har ibland uttryckt en viss kritik. Gudrun, dåvarande chef för 
barnavdelningen på Göteborgs stadsbibliotek, var hårdare i sin tongång och me-
nade att det nya arbetssättet och arbetsmiljön var här för att stanna. Gudrun hade 
inga timmar ute på avdelningen, vilket gör att jag misstänker att hennes svar lig-
ger i linje med den som biblioteksledningen har fastslagit då hon inte själv befun-
nit sig ute i verksamheten och kunnat ta in arbetsmiljön mer än vad personalen 
berättat för henne. De som var mest kritiska var enligt henne bibliotekspersonal 
från andra enheter som jobbade enstaka pass på barnavdelningen och därmed inte 
var införstådda eller vana vid avdelningens miljö och ljudvolym: 

Grunden i det materialet vi tog fram handlar om att barn lär sig genom lek. Så det är ju leken 
som är i fokus här, väldigt starkt kopplat till boken och läsningen. […] det är en lång väg att 
gå, att få medarbetare att acceptera att barnet och leken är i fokus. Vi vänder på det mesta i 
arbetssättet och utmanar biblioteksmåsten som jag säger och så att ja, arbetsuppgifterna har 
förändrats. […] Det är mycket barn, det är mycket ljud, det är mycket plock och det är myck-
et städ. Och man säger att ”jag har inte gått och utbildat mig för att städa på en barnavdel-
ning”. ”Nej, men du har valt ett jobb där du jobbar på en barnavdelning och så ser den ut” sä-
ger ju jag då. Så både arbetsklimat och arbetsmiljön har förändrats väldigt mycket och det är 
tungt och tufft men så är det, vi ändrar inte verksamheten för det. Vi har liksom hittat rätt. 
(Gudrun, 2017-02-23.) 

Greta och Gunilla i Göteborg antydde en viss frustration över det ökade springet 
även om de var införstådda med läget och närmast verkade ha vant sig vid den 
lekfulla miljön: 

Det handlar också mycket om att beskriva vilken verksamhet det här är. […] För rummet sig-
nalerar kanske att det är en plats där man får göra vad som helst, men så är det inte. Det här är 
ett bibliotek och det handlar om att berätta det för användarna som inte förstår riktigt hur vi 
har tänkt. Så det är jättemycket kommunikation och man märker också att finns man på de 
platser där barn och vuxna är så har man möjlighet att svara på frågor men också stoppa jage 
till exempel eller hopp i poolen, som ju inte är en pool utan en bokpool där man ska sitta och 
läsa. (Gunilla, 2017-02-23.) 

Man måste se vad är det för ett bibliotek vi har, vad är det vi tillför, vad är det vi vill göra, 
varför gör vi det här? Man kan inte se det här som att det här är bara skräp eller stökigt utan 
man måste se varför det har blivit så. Vi har väldigt många besökare, de har väldigt roligt här 
men man måste tänka att vi kanske inte kommunicerar rätt att det här är allas bibliotek.  (Gre-
ta, 2017-02-23.) 
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Läranderummet – att utforska 

The strength of library is that learning is seen as a dialogue-oriented process that takes its 
point of departure in the users’ own experiences and their wish to define their own learning 
needs and, not least, that it takes place in an informal environment. However, the library of 
today is also challenged by particularly young people’s needs of a more experience-oriented 
learning through playful, interactive and social learning patterns. (Jochumsen, Hvenegaard 
Rasmussen, Skot-Hansen, 2012:591.) 

I citatet ovan tar forskarna upp hur bibliotekens lärandeuppdrag idag är utmanat 
av ungas behov av ett upplevelseorienterat lärande som utgår från dem själva. 
Idag är ungas lärande inte endast förbehållet böcker utan de tar till sig kunskap 
genom en rad olika medier, där de digitala tar allt större plats, det som tidigare 
tagits upp som multimodalt lärande. (Selander, Kress, 2017.) Det här finns det 
exempel på i källmaterialet, vilket kommer tas upp senare.  

Tanken på biblioteket som ett rum för lärande och kunskap lever kvar sedan 
folkbibliotekets begynnelse, men nu handlar det desto mer om att dels låta barnen 
utforska bibliotekets skatter, men också sig själva genom att utmana kroppen och 
hjärnan att lära sig nya saker och närma sig boken eller berättelsen. Boel menade 
att det är via utforskandet och leken som ett förtroende kan byggas upp: 

Ja, och det finns ju en del som ifrågasätter det här och liksom ”Är det ett bibliotek”? Och det 
hävdar vi att det är ett bibliotek, det är ingen förskola, ingen öppen förskola – det är ett biblio-
tek. Och för att få små barn intresserade av böcker och läsning så måste man gå via deras 
kropp, alltså deras lek och utforskande av världen. Och jag måste skapa ett förtroende hos det 
barnet genom att kanske rulla en boll ibland med det barnet, eller leka lite med några tyger 
och kuber och bygga koja. Och så småningom så sitter vi och läser tillsammans. (Boel, 2017-
02-22.)  

Utforskandet av biblioteksrummet kan barnen göra individuellt, tillsammans med 
andra i egna lekar eller genom innovativa, experimentella och lekfulla aktiviteter 
som biblioteken anordnar där barnen får sammankoppla berättelsen med fantasin. 
Sagostunden är en aktivitet som följt med sedan barnbibliotekets födelse och idag 
har den kompletterats med andra aktiviteter där barnen ofta ges möjlighet att själ-
va gå in i eller tolka berättelsen på olika sätt, antingen under sagostundens gång 
eller efteråt genom att skapa något utifrån berättelsen. Det här överensstämmer 
med det sociokulturella perspektivet på lärande som något som sker kollektivt, 
tillsammans med andra. (Säljö, 2014.) I Göteborg berättade bibliotekspersonalen 
om något de kallade för bokdraman, en uppdaterad version av den klassiska sago-
stunden, där barn och ofta skolklassen ges uppdrag och får agera ut delar ur berät-
telsen eller utforska den på något kreativt sätt: 

[…] jag tar emot klassvisningar både [från] förskolor och lågstadiet och då gör vi något som 
vi kallar för bokdrama. Vi skuttar in i en bok och låter barnen uppleva den genom drama och 
högläsning och det kan vara skattjakter eller lite olika saker men vi kallar det bokdrama. (Gu-
nilla, 2017-02-23.) 
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[…] det här som vi har nu heter ”Monsterglasögonen” som inspirerats efter en bok som heter 
”Lokas monsterglasögon” (Lisa Moroni, 2013) och då får man låna monsterglasögon och ska 
man ge sig ut på jakt efter monsterspår. Då är det också att man blir en del av, får ta plats och 
sen får de dramatisera i sagorummet och klä ut sig. Då är det ju det att vi berättar en berättelse 
som sedan ska inspirera dem till att skapa egna monster som de sedan får bli och dramatisera 
som de själva får hitta på. Då blir ju de en del av visningen så det inte är bara är vi och sitter 
och gör någonting för dem. (Greta, 2017-02-23.) 

I Borås går användarna de facto in i en bok när de kliver in i Knacka på! och det 
förstärks genom de illustrationer och färgteman som finns på väggarna och som 
återgår i pekboken. Genom att förse lokalen med saker från boken är det aldrig 
långt till berättelsen, även om det som på de andra biblioteken främst är leken och 
lekrummet som är mest välbesökt, på andra plats kommer skaparverkstaden.. De 
yngre barnen närmar sig böckerna med hela kroppen; de bläddrar i boktrågen, 
bläddrar i böckerna och smakar gärna på den: 

Om det är hit man går första gången så är det här en fantastisk introduktion till att faktiskt gå 
in i en bok och man ser böckerna och man ser hur barnen använder böckerna som vuxen när 
de kommer hit; de sorterar dem och äter på dem och leker med dem och så kanske de blir in-
tresserade av dem.  

De som inte har varit här, de som är här för första gången och inte känner igen boken de 
tycker att det är väldigt fint. ”Å vad roligt, man ser att ni har tänkt på barnen” och då kan vi 
introducera boken och visa att så här ser den ut och då kan vi få in läsning och litteratur. 
(Boel, 2017-02-22.) 

Att få kontakt med de vuxna och på så sätt närma sig barnen och få de att känna 
sig trygga på avdelningen är något de uttalat arbetar med i Borås. Boel berättade 
att de försöker möta alla som kommer i tamburen och hälsa de välkomna för att på 
så sätt bygga en relation med barnet och presentera verksamheten för de vuxna. 
Detta noterades även under observationstillfället och en anteckning beskriver att 
det liknar sättet förskolor och liknande verksamheter tar emot barn. (2017-02-22.) 

Vi jobbar med forskningen då från KUMBA5 och barns delaktighet, den inflytandemodellen 
som de har, delaktighetsmodellen de tagit fram så är (bemötandet) en av tre ben kan man säga 
i deras forskning. Så det har vi jobbat mycket med och tränat oss på och tänkt på hur vi är och 
agerar och hur vi bemannar. Vilka som bemannar. 

Det är bara de som vill vara här nere som arbetar här. För att det kräver då att man vill job-
ba med bemötandet på det här sättet; att man står ut med att kanske bara sitta ner och vara 
med ett barn och observera barnet och titta på barnet och känna in vad det barnet vill, försöka 
liksom få barnet att skapa eller leka eller vara på ett visst sätt och känna sig välkommen. 

 (Boel, 2017-02-22.) 

Projekten med barnavdelningarna har gjorts med tanke på barns rörelsebehov och 
utforskarglädje. Det finns möbler och färgladda inslag som väcker barns och vux-
nas intresse, den mjuka mattan som återfinns på alla tre bibliotek gör att barnen 

                                                
5 Forskningsprojektet KUMBA är en förkortning av ”Kultur med barn – barns och föräldrars delaktighet i 
utformningen av Barnens kulturrum” (det som sedan blev Knacka på!) Forskningsprojektet löpte från 2011-
2013 och leddes av Frances Hultgren och Amira Sofie Sundin. 
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och de vuxna lättare interagerar med varandra då de fysiskt kommer närmre var-
andra eftersom de vuxna ofta ses sittandes ned med barnen. De yngsta barnen 
kunde tumla runt fritt och flera interagerade med miljön genom att leka med och 
använda vardagliga möbler som pallar och nycklar som leksaker för att utforska 
dem istället för de barnanpassade möblerna och leksakerna som mer lockade de 
äldre barnen. En förälder påpekade för sin lilla bebis att pallen hen lekte med inte 
var en leksak, men för barnet var det helt klart det. Genom att vrida, vända och 
klättra på pallar och annat upptäcker barnet inte bara föremålet utan också sin 
egen kropp. Alla avdelningar är anpassade för att kunna erbjuda spontana aktivite-
ter genom olika scener eller hyllor som går att flytta. Det faller i linje med ett av 
de tre ord som Imhoff skrev var nödvändiga för framgångsrika barnavdelningar, 
nämligen ”adaptability”, anpassningsmöjlighet. (2011.) 

Planeringen utav rummen har anpassats till målgruppen i den mån det har va-
rit möjligt. I Malmö finns det många krypin, vrår och skrymslen för barnen att 
utforska och redan innan barnen kommit in på Kanini hälsas de välkomna på ett 
av de talade språken i Malmö då det sitter små högtalare i skåpen där de hänger in 
sina kläder och värdesaker.  

Men sen har vi väl sådana inslag, digitala inslag som vi inte hunnit sätta igång än som våra 
mjuka sagokompisar som vi kallar dem. De kan man ju fylla med vilka ljud man vill och då 
vilka språk man vill så de är ju ganska, de kan man laborera med. Tanken är att vi ska jobba 
lite med dem. Och att våra språkskåp har olika språk. Så det är väl mer ett sätt att normalisera 
Malmös språk. (Malin, 2017-02-17.) 

Det märks att Kanini är barnens rum då det är anpassat till barnens kroppar, något 
som Hultgren och Johansson också noterar (2018:96.) Det finns en särskild entré 
till biblioteket som endast nås av barn då vuxna är för stora och får ta den ”vanli-
ga” ingången bredvid. Väl inne på avdelningen finns det mängder av små kojor, 
krypin och trädstammar för barnen att gömma sig i, vilka är alldeles för trånga för 
vuxna kroppar. Det finns dock flera utrymmen där både barn och vuxna kan um-
gås och läsa, äta eller leka med varandra. Det här fanns det bevis på även från de 
andra biblioteken, men inte lika tydligt. Känslan av att Miini, Kanini och Knacka 
På! är barnens utrymme vittnade flera av informanterna om när de berättade om 
hur de ansåg att barnen tog in rummet nu jämfört med tidigare: 

Den stora skillnaden tycker jag om man bara ser hur barnen reagerar är att […] innan stanna-
de de i dörren och stod och tittade i öppningen […] ”Var ska jag ta vägen, var ska jag börja?” 
lite blygt, men nu är det som att föräldrarna inte hinner med ofta, de stormar in och de ser väl 
olika saker men olika ställen att upptäcka. Ett väldigt direktinbjudande liksom och den stora 
skillnaden tänker jag är att det har skapats många olika platser att upptäcka; olika små kojor 
och krypin och höjdskillnader och digitala inslag som bjuder in till att utforska.  

(Malin, 2017-02-17.) 

Om jag jämför med hur det var i biblioteksrummet häruppe innan Knacka På! öppnade och 
innan småbarnsavdelningen gjordes om så är barnen mycket mer lekfulla och upptäckande 
och inspirerade skulle jag vilja påstå. De rör sig runt mycket mer och hittar på saker, det är 
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inte bara så att de springer runt i lokalen utan de blir, det ser ut som att de blir mycket mer in-
spirerade att göra saker. […]  

Men att man också bygger mycket och skapar och kreerar olika miljöer och hittar på, 
mycket mer lek. […] För man ser att de går in i det rummet direkt eller skaparrummet, de 
flesta av barnen. En del barn väljer att gå in och klappa katten i läsrummet, det beror lite på 
vilken ålder man är i eller hur mycket vana de är vid att läsa sådär. Men jag tycker ändå att 
miljön, möbleringen och färgerna och allting funkar så att barnen direkt vill göra saker. (Boel, 
2017-02-22.) 

[…] det är mycket som väcker nyfikenhet. Man går runt sagorummet på baksidan och så hit-
tar man en till del av barnavdelningen och det är det som är tanken också, vi vill ju väcka, vi 
vill att man ska röra sig på barnavdelningen och hitta nya saker. Vi behöver som vi säger… 
Vi behöver inte ha aktiviteter varje dag, man hittar något att aktivera sig med ändå, något man 
kan göra tillsammans med sin vuxne. Det är så vi vill se att man kommer hit, man har en vux-
en med sig och tillsammans kan man skapa, läsa, leka. (Greta, 2017-02-23.) 

I Göteborg har böckerna större plats än på de övriga biblioteken och för att locka 
de yngsta till böcker använder personalen figurer och leksaker:  

[…] jag märker att det har stor betydelse för hur vi exponerar media i biblioteket, och just för 
de yngsta barnen som inte kan läsa så får man ju fundera över hur man ska få barnen att hitta 
sina favoriter. Då har vi byggt upp Miini-avdelningen på ett sådant sätt att vi har en figurut-
brytningshylla där favoritfigurerna har varsin hylla så Alfons sitter fysiskt på sin hylla där Al-
fonsböckerna står, Grodan sitter fysiskt på sin hylla och de kan hoppa ner och leka med bar-
nen de här figurerna och när de inte leker med barnen så sitter de på hyllan. På så sätt så får ju 
barnen en visuell hint om var böckerna står. (Gunilla, 2017-02-23.) 

Något som alla biblioteken har gemensamt är att golven på barnavdelningarna är 
klädda med mjuka mattor. I Borås var en del av barnavdelningen i biblioteksloka-
len en trappa upp från Knacka På! mjuk och det var även en mjuk matta i flera av 
rummen på Knacka På! I Malmö hade hela Kanini förutom verkstaden Regnbågen 
ett mjukt golv och i Göteborg var hela småbarnsavdelningen, Miini, beklädd med 
en mjuk matta. På en fråga om mattan har förändrat de små barnens rörelsemöns-
ter svarade informanterna följande: 

Ja, det är ju helt och hållet avgörande skulle jag säga till hur små barn, då tänker jag främst på 
barn upp till två år, möter böcker. För de kan krypa på mattan, de kan ligga på mattan, de kan 
röra sig på mattan på sitt sätt utan att det gör ont. […] de kan stå vid trågen och dimpa ner på 
rumpan utan att skada sig, de kan lyfta i böckerna och plocka med dem och bläddra i dem och 
sitta en stund och sen gå vidare. […] Men när vi lade in den mjuka mattan så testade vi ju den 
och såg att det blev en helt annan interaktion mellan vuxna och barn så att det är ju en väldig 
skillnad. (Gunilla, 2017-02-23.) 

Allt är helt annorlunda och det är, vi fick ju förmånen då efter att vi hade gjort en teoribas att 
labba och testa på Miini på Röhsska museet. Där kunde vi pröva möbler, vi kunde pröva lek-
saker, vi kunde pröva den mjuka mattan och så vidare. (Gudrun, 2017-02-23.) 

Det blir krypa och det blir framförallt de vuxna som förändrar sitt mönster för de satt alltid på 
stolar eftersom det var ett hårt, tråkigt golv så då sätter sig inte vuxna på det. Men när vi lade 
in den mjuka mattan så testade vi ju den och såg att det blev en helt annan interaktion mellan 
vuxna och barn så att det är ju en väldig skillnad. (Boel, 2017-02-22.) 
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Observationsanteckningarna vittnade även dem om hur vuxna och barn interage-
rade med varandra på mattan; de vuxna satt ofta ned vid barnen eller lekte med 
dem på golvet och de små barnen kunde tumla runt bäst de ville utan att landa för 
hårt. Alla tre bibliotek hade boktråg för de minsta som var lättillgängliga för ål-
dersgruppen, i Göteborg och Malmö såg jag hur bebisar tog stöd mot och hävde 
sig upp mot tråget och då kunde bläddra eller kasta runt böcker därifrån. Den 
mjuka matten gjorde att föräldrarna inte behövde stå precis bakom beredda att ta 
emot barnen om de skulle förlora balansen. I Malmö och Göteborg fanns även 
boktråg som var lite högre och ihåliga undertill, lagom för ett litet barn att krypa 
igenom. I Göteborg sågs två barn mötas under ett sådant tråg och de skrattade nöjt 
när de såg varandra. I Malmö lekte en pappa tittut med sitt barn genom att låta hen 
krypa runt under trågen. (Observationsanteckningar, 2017-02.) 

I Malmö gav personalen varandra läxor för att själva kunna utforska biblio-
teksrummet och försöka tänka nytänkande även när det kom till arbetssätt och hur 
de rörde sig på avdelningen. De skaffade sig verktygsbälten och arbetade mer 
uppsökande ute i lokalen istället för att stå bakom informationsdisken. En läxa 
hette ”inte nudda disk” och bestod i att personalen inte skulle stå bakom disken 
under hela passet, eller åtminstone minimera tiden där. (Malin, 2017-02-17.) Det 
uppsökande arbetet är även något som de andra biblioteken arbetar med, i Borås 
på Knacka På! fanns en sökdator, men ingen ordentlig informationsdisk. Istället är 
det meningen att personalen ska röra sig bland barnen och de vuxna och fånga upp 
frågor och samtal under tiden. (Boel, 2017-02-22, observationsanteckningar.)  

Mötesrummet – att delta 
En viktig punkt i fyrastensmodellen är delaktighet, användarnas deltagande på 
biblioteken. Det är inget nytt påfund, vilket Hvenegaard Rasmussen (2016) påpe-
kade och tog upp bokklubben och workshops som exempel. Vad som däremot är 
relativt nytt är att arbeta med barns delaktighet under hela projekt, något som alla 
tre bibliotek har gjort men på lite olika sätt.  

Barns delaktighet var ett ämne som engagerade alla informanter eftersom det 
var något som alla arbetade med och som låg i tiden då medborgare involveras allt 
mer i olika projekt som rör samhället de lever i. Bibliotek har allt oftare aktiviteter 
som debatter och liknande där användarna uppmanas delta och inte bara lyssna 
eller ta in information. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, Skot-Hansen, 2012.)  

Tanken på biblioteket som mötesrum är något som återfinns såväl i forskning 
kring biblioteksrummet men även i källmaterialet för fallstudien. På biblioteken 
möter användarna inte bara böcker, information och de olika tjänster som finns 
tillgängliga utan även andra människor, barn och erfarenheter. Oldenburgs be-
grepp det tredje rummet, (Oldernburg, 199X) ett mellanting mellan hemmet och 
arbetet/skolan/förskolan, går att urskilja från materialet då flera informanter 
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nämnde biblioteket som en viktig kostnadsfri, lågintensiv och kravlös mötesplats 
där barnen och de vuxna kan möta andra familjer från hela staden och delta i olika 
spontana eller organiserade möten i rummet. (Intervjuer, 2017-02. ) Barnen som 
observerades lekte inte bara med sina syskon eller medföljande vuxna, utan tog 
ofta och lätt kontakt med varandra. Anteckningarna visade även hur vuxna var 
kontaktsökande med andra vuxna och hur samtal inleddes genom barnen. En 
mormor/farmor med ett barnbarn i Gryningen på Kanini började prata med ett par 
vars barn satt bredvid barnbarnet. (Observationsanteckningar, Malmö, 2017-02-
17.) 

Biblioteket är ju en av de få platserna där du kan komma och vara i ett socialt sammanhang 
helt kravlöst, men vill du ta kontakt så gör du det. Du behöver inte köpa någonting, du behö-
ver inte betala något för att komma in och du behöver inte som när du kommer till öppna för-
skolan kanske du förväntas vara mer social. Här är det väldigt tydligt, ja människor tar kon-
takt med varandra väldigt spontant och kravlöst. Men de kommer ibland också i grupper och 
umgås men en del sitter helt själva och bara är inne med sitt barn. Så man kan säga att det 
nästan är en tredjedel av varje. (Gunilla, 2017-02-23.) 

Alla tre bibliotek har involverat barn i planeringsprocessen samt betonat att de 
arbetat med delaktighet, men hur delaktiga barnen var under projekten varierade. 
Kanini och Malmö involverade barn tidigt i processen och träffade dem flera 
gånger under projektets gång på olika workshops och de involverade barndesig-
ners tidigt för att få till utformningen av lokalen på ett sätt som tilltalar barn. I 
intervjuerna med Maja och Malin diskuterades delaktighetsarbetet och där fram-
höll båda barnens delaktighet i projektet Lilla Slottet/Kanini, men även hur perso-
nalen och utomstående aktörer deltagit, däribland två studenter i barndesign från 
Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg:  

Ja men det är ett hopkok av tre års input från massa olika människor, så inspirationen är ju en 
del, väldigt stor del barnen som varit med i olika barndialoger. Men det är också input från 
vuxendialoger, vana och ovana besökare. Det är olika dialoger vi haft, vi har haft olika grup-
per. Men sen är det också då de olika kompetenserna som kommit in, som arkitekt, interak-
tionsdesign, barndesigner och såklart vi som bibliotekspersonal och vår kompetens kring vad 
som är viktigt. Så att det är alla dem och också den forskning vi tagit del av som vi som per-
sonal har liksom… Och följeforskningsprojektet har också gett en del input kring det. Så att 
en stor mischmasch av många kompetenser och många personer och grupper kan man säga. 
(Malin, 2017-02-17.) 

Gudrun uttryckte sig följande om hur de arbetade med delaktighet i projektet vars 
resultat blev Miini och barnavdelningen: 

Delaktighet är nöten att knäcka och en svår nöt att knäcka för när man gör, alltså all min erfa-
renhet av att jobba med fokusgrupper och inte vara superduktig på hur barn är, vilket biblio-
tekarier inte är för det har man inte i sin utbildning… Barnens önskelista var att de ville ha 
bio, de ville ha vatten i rörelse, de ville ha eldstäder, de ville ha djungelmiljö, de ville trapet-
ser, de ville ha teater och rymdrum och karuseller. De ville ha ett Liseberg! Att få de att lik-
som koka ner och förstå vad ett bibliotek är blir väldigt svårt så ja, jag har inte sett något ex-
empel på när det har funkat väldigt bra.  
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Det är ju mycket enklare när barnen kommer upp lite i ålder och kan verbalisera lite och vi 
försöker ju jobba med barns delaktighet i programmen – vi tänker” för, med och av”, alltså 
för barnen, med barnen och av barnen. Men för att kunna nå dit så är det väldigt mycket 
kompetensförsörjning som behövs och därför har jag anställt fyra mediepedagoger för de kan 
pedagogik. Så de kan jobba med barnen på ett väldigt bra sätt; två förskolepedagoger och en 
dramapedagog och en bildpedagog. (Gudrun, 2017-02-23.) 

En fråga gällde hur biblioteken arbetade med delaktighet i den dagliga verksam-
heten. I Malmö medgav både Maja och Malin att de inte hade något delaktighets-
projekt med barn just då men att det fanns planer på att införskaffa ett barnråd och 
på sätt få med barnens tankar om den nuvarande verksamheten. Enligt Harts del-
aktighetstrappa skulle Malmö hamna högst, då de arbetat med barn längs med 
hela projektets gång och vid flera tillfällen. De arbetade med barndialoger som 
studenter från HDK som läste barndesign hade utformat inför arbetet med avdel-
ningen för de lite äldre barnen, Balagan, några år tidigare. Barndialogerna (Sand-
berg, 2012. ) I Malmö hade de också ett närmre samarbete med arkitektfirman 
vilket resulterade i en väldigt färgglad och kreativ miljö. 

 Gunilla pekade på vikten av observation och kontakt med föräldrarna. 

Det finns en höjd medvetenhet i personalen då vi har hållit på med massa olika processer där 
vi lärt oss mer om delaktighet och vi har gjort vissa moment, små laborerande i miljön – allt 
ifrån en älsklingsbokhylla där barnen får sätta upp sina egna böcker och Maja kanske nämnde 
detta, men småexperimenterat och satt fram namntavlor där alla barnen får skriva sitt namn 
och sådant. Men det är ganska mycket en utmaning framåt, men vi har ju också byggt in det i 
miljön eller vårt arbetssätt genom att ta fram ett underlag för oss själva och vikarier liksom 
vad ska du tänka på när du har pass. Och det är alltifrån att låta barnen hjälpa till att blippa 
och låna ut böcker till att de faktiskt får följa med ner i magasinet.  (Malin, 2017-02-17.) 

Alltså det är ju utgångspunkten för hela verksamheten och då handlar det om barns delaktig-
het och då får man ju fundera över vad är barns delaktighet? Jag har ju i första hand fokus på 
de minsta barnen och där handlar det om att ha kontakt med föräldrarna men också vara inne 
och observera. Observera hur barn rör sig, vad barn har för behov, vad barn söker för någon 
media, vad barn frågar efter. (Gunilla, 2017-02-23.) 

Något som syntes i observationerna på alla biblioteken var hur lätt barnen verkade 
ha för att kliva in i bibliotekslokalen, det var glada miner på nästan alla och de 
verkade se biblioteket som deras:  

[…] det känns som att barnen är mer självgående i miljön. Egenmakt och delaktighet kan 
handla om rummets fysiska möjligheter att ta plats och förstå vad man kan göra. Och jag tän-
ker att det här rummet, i och med att barnen springer in direkt, är ju då min egna lilla analys 
att jag som barn ser vad jag kan göra. Jag behöver inte min vuxna följeslagare för att förstå 
och hantera miljön. Jag kan förstå krumelurmaskinen av mig själv, kojan förstår jag att jag 
kan klättra upp i och nästa passage leder vidare till någonting jag kan upptäcka och jag vågar 
göra det utan min vuxne. (Malin, 2017-02-17.) 

Den här känslan av att rummet är deras och att barnen springer in själva och hittar 
sina favoritställen utan de vuxnas hjälp går att koppla till det som innefattas i det 
engelska begreppet empowerment, där förutom delaktighet också egenmakt in-
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kluderas i termen. När barnen känner sig trygga och vågar utforska rummet själva 
och ta egna beslut praktiserar de en form av empowerment genom att de gör saker 
på egen hand och förhoppningsvis känner sig stärkta av det. (Johansson, 2010:26, 
Askheim, 2007:19.) 

I Malmö delades personalenheten in i tvärgrupper med olika fokus där Maja 
var med i två stycken. Hon berättade att det var givande, men att många kollegor 
hade svårt att åsidosätta tid till möten då de till skillnad från henne inte hade 
öronmärkt tid för projektet (2017-02-17.) Tidsbrist och att inte ha varit med från 
projektets början kan ha bidragit till att annan bibliotekspersonal kan ha tett sig 
kritiska gentemot barnavdelningarnas nya utformning. Känner man sig inte delak-
tig och inte har informerats om projektets utveckling är det säkert svårt att slängas 
in i de nya arbetsförhållanden och uppgifter som dessa barnavdelningar gett upp-
hov till. Om inte personalen känner sig delaktiga och hörda på riskerar verksam-
heten att bli lidande då engagemanget kan svikta.  

I Göteborg och Borås involverades personal, men inte i lika stor grad som i 
Malmö i arbetet med barnavdelningarna. I Göteborg hade satsningen på de yngsta 
med Miini på Röhsska museet varit så lyckad så det prioriterades när stadsbiblio-
teket skulle renoveras.  

Miini var ju ett väldigt lyckat projekt eller experiment och det var ju därför det fick komma in 
här också. Tanken var från början att vi inte skulle kalla det för Miini, för det hade ju varit på 
Röhsska men det är ju Miini för alla. Så vi vill ju ha lika bra verksamhet för de små och de 
stora barnen och nu har vi fått möjlighet att fokusera kanske mer på de stora barnen också. 
(Greta, 2017-02-23.)  

Det performativa rummet – att skapa 

In the performative spaces the users, in an interaction with others, can be inspired to create 
new artistic expressions in the meeting with art and culture. (Jochumsen, Skot-Hansen, Hve-
negaard, 2012:593.)  

De danska biblioteks- och informationsforskarna skriver att det funnits få perfor-
mativa rum på de nordiska folkbiblioteken sedan 1960-talet, men att de på senare 
tid blivit allt fler och att bibliotek idag ofta har ledord som ”doing, making, pub-
lishing, working, playing and experience” vilket påvisar den performativa vänd-
ningen som de anser kulturen har tagit. (Jochumsen, Skot-Hasen, Hvenegaard 
Rasmussen, Skot-Hansen, 2015:517.) Tankar om performativa rum har spridits till 
allt fler bibliotek och efterspeglats i såväl biblioteksstrategier som i bibliotekslo-
kalerna. (2015:517.) Johansson och Hultgren skriver liknande om det de kallar 
”upplevelsebibliotek” och som de menar beskriver bibliotek som Knacka På!, 
Kanini och Miini där utforskandet och upplevelsen är det centrala. (2018.) Jo-
chumsen, Skot-Hansen och Hvenegaard Rasmussen ser det performativa rummet 
som en del i vad de kallar för ”culture 3.0”:  
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The characteristics of the 3.0 revolution are, on one side, the transformation of audience intro 
practitioners within active, engaging reception patterns, and on the other side the pervasive-
ness of culture, which is no longer used as entertainment, but has become an essential ingre-
dient of everyday life. (Jochumsen, Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen, 2015:515.) 

Forskarna delar upp det performativa rummet i det kreativa rummet och det inno-
vativa rummet där det första stöttar användarnas kreativitet, framförallt barn, och 
det andra relaterar mer till en skaparkultur med hackerspaces och liknande mer 
tekniska aktiviteter. (2015:513.) I Göteborg berättade Greta om hur de arbetade 
med makerspaces där de låtit barnen göra egna spel men där hon poängterade be-
rättelsens betydelse även inom spelifiering: 

Men det har ju tydligt visats med hur stort makerspace har blivit, så har det visat att bibliote-
ken och makerspace kan samverka, eller samexistera och vinna saker av varandra. Vi har ju 
jobbat ganska mycket med berättande när vi har haft programmering och jag vill ju hela tiden 
berätta att ”Ni vet väl att man inte bara kan göra spel och ni vet att spel är en form av berättel-
se?” och sådär. Sen vet jag inte om de ser det på det sättet, men att man någonstans när man 
skapar ett spel måste ha en berättelse framför sig och att man då har möjlighet att tänka hur en 
berättelse ser ut och tänka på det. Det är barnperspektivet och barnens perspektiv, de två. Man 
är ju vuxen. (Greta, 2017-02-23.) 

”Digital natives” (de som är födda från 1960-talets slut och framåt) har andra krav 
på kulturinstitutionerna än tidigare generationer. De konsumerar inte bara kultur 
utan är självklara kulturproducenter. Många unga idag skapar och producerar in-
nehåll som delas med andra dagligen som bloggar, bilder eller filmer på webbsi-
dor eller sociala medietjänster. Biblioteken måste svara upp till de ungas krav och 
vanor för att locka dem till biblioteken och hålla sig uppdaterade med vilka tren-
der som är aktuella bland ungdomar. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 
Skot-Hansen skriver att ett sätt att göra detta är att erbjuda performativa rum för 
skapande och samskapande. (2012:593.)  

På Kanini i Malmö finns flera tekniska lösningar och när observationerna och 
intervjuerna gjordes var inte alla klara och ute i verksamheten, men vad som ob-
serverades var de välkomnande skåpen på olika språk som nämnts tidigare, små 
bildskärmar i Bokskogen som projicerade barnens egna filmer från tidigare ska-
paraktiviteter, och inte minst ”Krumelurmaskinen” som är en typ av robot med en 
scanner där barn kan lägga in bilder som sedan scannas av och projiceras på en 
vägg i Bokskogen.  

Vi försökte ta med det som redan var bra i den gamla och förstärka det liksom. Så att allt från 
möjligheten till sittplatser, hur man kan och de facto kan göra när man kommer hit. Det är 
som en variation med saker du kan göra, jobba med uppdrag i verkstan och så vidare jämfört 
med tidigare, som att använda krumelurmaskinen. Innan kunde man komma hit och vara med 
på ett arrangemang, eller låna en bok eller sitta och läsa och gå hem. Medverkan, innovation. 
Interaktion med andra, det spontana uppsökande arbetet som står i kontrast till det traditionel-
la arbetssättet, syns hos alla men mer i det de säger än vad jag såg. (Malin, 2017-02-17.) 
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Medierna har kanske fått stå tillbaka lite för det kreativa, alltså arrangemangsarbetet och det 
kreativa arbetet med verkstäder och hela det digitala, alltså våra digitala delar som vi jobbar 
mycket med nu det är ju helt nytt. Som tur är finns det människor som är ganska så duktiga på 
det.  

Nu har vi till exempel digitala verkstäder som ett par medarbetare som är väldigt drivna i 
IKT-frågorna håller i, så att det är ju en stor förändring faktiskt. Att man ser, alltså just litte-
racitetsbegreppet har ju vidgats för oss bibliotekarier. Det handlar inte bara om läsfrämjande 
längre. Så men därför, ja, är det ju det här med sen har vi ju fortfarande sagostunder. Vi kör ju 
fortfarande läsfrämjande arbete men kanske i mindre drag. (Maja, 2017-02-17.) 

På frågan om vad det är som lockar barnen mest i Malmö är samtliga svar relater-
bara till det performativa och skapande rummet, nämligen skaparverkstaden 
Regnbågen och krumelurmaskinen som finns i det rummet: 

Regnbågen är som rum extremt flexibelt. Väldigt kreativt. Jag tror ändå att färgsättningen har 
gjort att då, alltså det ska ju vara barnens plats och barnen ska göra avtryck. Och det har, det 
tog inte alls lång tid innan det skedde. Och alla de här displayerna, de här, ja, flyttbara hyllor-
na som både är display och hylla. De funkar jättebra. (Maja, 2017-02-17.) 

Det finns så många inslag; krumelurmaskinen är väldigt populär. Jo, men också de olika ko-
jorna, de olika krypinen där inne drar ju liksom – är ju attraktiva, att man vill upp och kolla 
och utforska liksom där. Och höjdskillnaderna gör ju – och backen som vi säger i ena hörnet 
är kanske lite för populär i att det blir, vissa kollegor tycker det är jättejobbigt med för mycket 
spring. (Malin, 2017-02-17.) 

De performativa biblioteken är inte längre en samling böcker utan en plats där 
medieförmedlande information, kunskap, nöje och kultur skapas. Biblioteket till-
handahåller utrustning som hjälper kreativa användare med deras arbeten I Borås 
hade de däremot tagit ett aktivt beslut att lämna den digitala tekniken på små-
barnsavdelningen en trappa upp i det traditionella biblioteket och istället fokusera 
mer på det som de danska forskarna kallar för det kreativa rummet, att uppmuntra 
barnens kreativt utan teknik. (Levien, 2011:5/Jochumsen et al, 2012:593.) 

Vi har försökt att minimera allting, vi tänker att [digitala lösningar] finns i småbarnsbibliote-
ket. Vi har inte heller alla böcker på alla språk, vi har inte böcker på Bliss och Pictogram6 och 
allt det här nere i Knacka På! utan vi har trappan upp till bibblan. Vi hämtar och vi följer med 
upp och vi jobbar liksom så här, det här är en första introduktion. (Boel, 2017-02-22.) 

Maja berättade att den nya inriktningen inom barnbiblioteket inte bara inneburit 
förändringar för användarna, utan det har också förändrat arbetssättet hos perso-
nal, där ett är att bemästra de nya tekniska lösningarna och kunna hantera mi-
niskärmarna, krumelurmaskinen och storypaletten som är deras digitala verktyg. 
När hon får frågan om hur hon ser på verksamheten svarar hon att det krävs ett 
annat ”mind set” idag jämfört med innan: 

                                                
6 Bliss och Pictogram är system bestående utav bilder och symboler istället för bokstäver och som används på 
en del barnavdelningar. (Barnens bibliotek, 2019)  
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Att försöka jobba mer med spontana arrangemang, att våga eller ambitionen är att testa mer 
tillsammans med barnen. Att som nu under hösten har vi haft spontana sång- och musikstun-
der för att besökarna uttryckte att det är svårt att boka in sig på grejer. Så då har vi försökt hit-
ta strukturer för hur vi ska kunna erbjuda dem något när det inte händer något. Det kräver ju 
också ett annat mind set, det bryter mot tidigare arbetsmönster. (Malin, 2017-02-17.) 

De nya arbetssätt som finns på alla tre bibliotek har krävt att personalen omformu-
lerat sina arbetsuppgifter, för vissa har det mest varit att acceptera de nya förut-
sättningarna medan det i Borås har varit valfritt att arbeta i Knacka på! Där är det 
dock begränsade öppettider om man jämför med de andra städerna, vilket gör att 
bemanningen inte behöver vara lika stor men det är också synd att de inte kan ha 
öppet längre då det är så populärt bland barnen.  
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Slutdiskussion 

Syftet med fallstudien är att utifrån ett rumsligt och sociokulturellt perspektiv un-
dersöka vad som kännetecknar moderna småbarnsavdelningar, samt hur lokaler-
nas utformning har påverkat framförallt barnens användning av rummet, men ock-
så vilka konsekvenser utformningen av rummen har fått för bibliotekspersonalen. 
Centralt i studien är leken och delaktighet, vilka har använts av de tre biblioteken i 
skapandet av barnavdelningarna. Studiens frågeställningar ser ut på följande sätt: 
Utifrån vilka intentioner är rummen konstruerade? Hur har begrepp som delaktig-
het och barnsyn använts i konstruktionen av biblioteksrummen? Hur interagerar 
barnen med varandra, de vuxna och materialet i biblioteksrummen? På vilka sätt 
har konstruerandet av nya barnavdelningar påverkat personalens yrkesroller? 

Med den valda teoretiska modellen kallad fyrarumsmodellen har källmateria-
let, som är intervjuer och observationsanteckningar från Malmös, Göteborgs och 
Borås stadsbibliotek, analyserats utifrån de olika rum som modellen är indelad i. 
Dessa är inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och det performativa 
rummet. Jag kommer här att försöka sammanfatta fältstudien utifrån frågeställ-
ningarna och därefter skriva några ord om vad min forskning kan bidra med till 
fältet och föreslå potentiellt vidare forskning som kan göras. 

Barnavdelningarnas intentioner 
Barnavdelningarna har allihop konstruerats utifrån intentionen och viljan att skapa 
kreativa och lekfulla rum för barn i åldern 0-8 år. Intentionerna har framförallt 
kommit fram i de intervjuer som gjorts, men dessa har sedan kompletterats med 
observationer som ibland har visat på olika saker då barn inte alltid tänker på 
samma sätt som vuxna gör. Det som vuxna ser som krokar att hänga kläder på kan 
barn tolka som klättringsredskap till exempel.  

Alla har haft ett tydligt fokus på leken då de är eniga med det sociokulturella 
perspektivets antagande att det är genom leken som barn tar till sig ny kunskap 
och lär sig nya saker. I utformandet av avdelningarna har det byggts in många 
element som bjuder in barnen till lek. Det här har lett till att det stundtals är väl-
digt stimmigt och gapigt på avdelningarna då de alla är klädda med mjuka mattor 
och har sektioner med olika nivåer på golvet. Tanken var inte att det var den livli-
ga leken som skulle äga rum på avdelningarna men så har det dessvärre blivit, 
kanske då det är en så stor skillnad på barn i åldersgruppen. De olika höjdskillna-
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derna och gradängerna som finns är främst tänkta för de yngsta att öva sin motorik 
på, men de äldre barnen ser det snarare som backar att springa upp och ned i. Den 
lugna leken som alla förespråkar känns nästan som en utopisk dröm, men om de 
genom ett ihärdigt arbete med personal och regler kan få de besökande barnen och 
vuxna att förstå vilket beteende som är lämpligt att praktisera så kan det nog bli 
riktigt bra då det finns oerhört mycket för barnen att utforska på avdelningarna, 
men stundtals kändes det som att vara på ett lekland för barn. Det finns lugnare 
platser på avdelningarna, som teatern på Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning 
som var tänkt att enbart användas till redan planerade aktiviteter, men där perso-
nalen insåg vikten av att även inkludera platser där läsning kan ske i lugn och ro.  

Delaktighet och barnsyn 
Arbetet med att involvera barn i olika projekt har sett olika ut på biblioteken. I 
Malmö hade de fördelen av att redan innan ha renoverat avdelningen för de lite 
äldre barnen, Balagan, och kunde därför använda sig av den forskningen och lär-
domen från de barndialoger som utformades tillsammans med studenter från HDK 
i Göteborg som studerade barndesign.  

Det tar tid att bygga barnavdelningar och att arbeta med barn innebär att ald-
rig riktigt veta vad man kan få för svar och hur dessa kan realiseras i bibliotekslo-
kalerna. I Göteborg berättade Gudrun hur barnen de hade intervjuat hade velat ha 
ett Lisberg, men att det ju var omöjligt. Hon medgav också att det var svårt att 
arbeta med barndialoger utan den speciella kompetens som krävs för att tolka bar-
nens svar på bästa sätt. Gudrun påpekade även svårigheten i att arbeta med så pass 
små barn, då de yngsta inte kan prata för sig själva. Där har den följeforskning 
som alla bibliotek haft varit till nytta och biblioteken har därmed kunnat få idéer 
och hjälp från forskare, men även det tar tid och resurser som inte alltid fanns. I 
Borås fanns det stora tankar på vad kulturrummet för barn kunde vara, men då 
kommunen drabbades av sparkrav fick de tankarna ligga vilande ett tag och sedan 
tas upp och omformuleras till det som idag är Knacka på! och som är en fantastisk 
plats som fungerar som ett bra komplement till resten av barnavdelningen som 
finns en trappa upp i kulturhuset.  

Borås och Göteborgs stadsbibliotek genomgick stora renoveringar vilket gjor-
de att de huserade i andra lokaler ett tag och där passade forskarna på att testa 
olika material, som mjuka mattor med de yngre barnen. Det blev som en experi-
mentverkstad där de hade tid och möjlighet att se vad barnen men även föräldrar-
na och andra vuxna i barnens närhet efterfrågade. Eftersom barnen är så pass unga 
på småbarnsavdelningarna kommer barnen aldrig dit själva, utan är alltid i säll-
skap med någon vuxen. Eftersom de känner barnen bättre än personalen och även 
vet vilka behov som barnen har är de en viktig referensgrupp.   
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Interaktioner 
Jag observerade flera olika typer av interaktioner på avdelningarna, både mellan 
barnen och material men också mellanmänskliga interaktioner som de barnen 
emellan men även mellan personal och barn. De yngsta barnen använde såväl 
möbler som pallar och andra redskap som nycklar som leksaker. I och med det 
mjuka underlaget kunde föräldrarna och de andra vuxna låta barnen vara rätt så 
självgående då de inte riskerade att slå sig om de damp ner på matten från boktråg 
eller annat liknande. Den mjuka mattan bidrog också till interaktioner mellan bar-
nen och de vuxna, som fick ta av sig skorna och gärna satte sig på matten bredvid 
barnen och läste för dem eller lekte tittut med barnen som kunde krypa genom 
boktråg som var ihåliga undertill där barn lätt fick plats. I Göteborg såg jag hur ett 
äldre barn och ett yngre möttes under ett sådant och skrattade hjärtligt när de möt-
tes. I Göteborg användes även figurer i former av gosedjur för att signalera för de 
yngsta vilka böcker som stod var i hyllorna. Dessa användes också av de vuxna 
för att locka barnen till högläsning.  

Den färgglada och innovativa designen väcker barnens fantasi och möjliggör 
olika typer av interaktioner. I Borås är lekrummet som de ställer fram varje dag 
med olika typer av lekmaterial som utklädningskläder, bommar och kuddar en stor 
inspirationskälla till olika typer av lekar och interaktioner och jag såg hur barnen 
lätt lekte med varandra och tog över det som tidigare barn lämnat kvar och anting-
en fortsatte med samma lek, eller fick leken att ta andra riktningar.  

I Malmö har de använt sig av olika typer av interaktionsdesign vilket märks. 
Det finns små krypin och gömmor överallt för barnen att upptäcka och krumelur-
maskinen användes flitigt där barnens teckningar stoppades in i en robot och se-
dan projicerades på en vägg i bokskogen till alla att beskåda. Skåpen där de besö-
kande kunde lämna in sina kläder och värdesaker hälsade de välkomna på ett av 
de talade språken i staden, vilket är ett innovativt och inkluderande sätt att sprida 
kunskap på om staden som har en stor mångfald.  

Konsekvenser för personal 
Med ett så stort fokus på lek och med så inbjudande och lekfulla miljöer är det 
omöjligt att det inte påverkar personalen som arbetar på avdelningarna. Ljudvo-
lymen blir högre och aktiviteten febrilare stundtals då barn lätt härmar varandra 
och det lätt blir mycket spring bland de besökande barnen. Har man därtill inte 
varit delaktig i arbetet med projekten är det lätt att bli kritisk, då arbetsmiljön är 
annorlunda än hur den traditionellt ser ut på andra barnavdelningar. När min fall-
studie gjordes var avdelningarna tämligen nybyggda och det var fortfarande saker 
kvar att fixa med teknik och det tar tid att känna in en ny miljö. Arbete var på väg 
med att formulera förhållningsregler för vilka beteenden som skulle accepteras 
och det tror jag är nödvändigt för att såväl barn som vuxna och personal ska trivas 
på avdelningarna.  
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Ytterligare en aspekt som framkom var den tekniska och sociala kompetens som 
krävs på de studerade avdelningarna, då det framförallt på Kanini i Malmö krävs 
en teknisk kunskap som kanske inte alla har.  

På alla bibliotek framhävdes att arbetssättet hade förändrats då de inte längre 
förväntades stå bakom disken och ta emot frågor utan uppmuntrades att lämna 
disken och fånga upp frågor spontant.   

   

Mitt bidrag till forskningsfältet  
Det här sättet att arbeta på och bygga barnavdelningar tror jag är ett av flera möj-
liga sätt för barnavdelningars verksamhet. Leken i sig är inget problem, men när 
det saknas tydliga förhållningssätt och gränser för vilka beteenden som är accepte-
rade på biblioteken är det lätt att det blir en ohållbar arbetsmiljö, såväl för de som 
vistas där som för personalen. Då kan det avskräcka vissa familjer från besök då 
det är för stimmigt och för hög ljudvolym. Samtidigt finns det familjer som tidiga-
re inte vågat besöka bibliotek då de har energiska barn som nu har hittat ett nytt 
ställe, ett tredje rum för familjen att vara på.  

Min forskningsstudie är en röst av flera i debatten kring samtida barnavdel-
ningar som förhoppningsvis kan nyansera diskussionen och föra den vidare. Jag 
tror det är viktigt att fler röster får höras för att bredda diskussionen och samtalet 
och välkomnar ytterligare forskning inom området. En möjlig ingång skulle vara 
att fråga barnen vad de tycker om sitt deltagande i projekten, en annan att studera 
projektplanerna och skisserna och sedan jämföra med hur resultaten blev.  
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Bilaga 

Frågor till intervjuguiden 
 
Uppvärmning 

- Hur länge har du varit barnbibliotekarie? 

- Hur länge har du arbetat på det här biblioteket? 

- Kan du beskriva hur en ”vanlig” arbetsdag ser ut? 

- Hur involverad var du personligen i utformandet av den nya barnavdelningen? 

Barnbiblioteksrummet 

- Varifrån kom inspirationen till den nya barnavdelningen? 

• andra bibliotek, forskning, arkitekter, biblioteksplanen med mera?   

- Hur tycker du att rummet används idag, är det någon skillnad på hur det använ-
des tidigare och nu? 

- Kan du komma på något som fungerar mycket bättre i det nya rummet? 

- Finns det något som du och dina kollegor tycker fungerar mindre bra i rummet? 

- Vilken del av rummet, möbel/plats skulle du säga används mest av barnen och 
de vuxna? 

- Har användarnas rörelser i rummet förändrats i och med det nya rummet?  

• Har placering av möbler som bokhyllor och sittplatser möjliggjort eller hindrat 
vissa beteenden? 

- Vilken aspekt av rummet får ni mest kommentarer om från använda-
re/besökare? 
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Barnen 

- Idag pratar man mycket om barns delaktighet (och barns perspektiv), vad bety-
der det/de begreppet/n för er verksamhet? 

- Arbetar barnavdelningen med ett tydligt barnperspektiv? 

- Hur arbetade ni med barns delaktighet i planeringsstadiet för barnavdelningen?  

• På vilka sätt fick barn delta i byggnadsprocessen, under hela processen eller i 
vilka skeenden? Hur valdes barnen ut? På vilka sätt arbetade ni med barnen? 
Vad fick de tycka till om?  

• Hur arbetar ni idag med barns delaktighet på biblioteket?  

• Har barn själva fått bestämma över aktiviteter och vad verksamheten ska arbeta 
med? Vilka aktiviteter har de i så fall önskat?  

• Ser du någon skillnad på barnens beteende på den nya barnavdelningen gent-
emot tidigare? 

• Vad är den vanligaste frågan från barn, vårdnadshavare och pedagoger som 
besöker avdelningen?  

Bibliotekarierna  

• Hur har arbetsuppgifterna förändrats i och med den nya barnavdelningen? 

• Har det tillkommit nya arbetsuppgifter? Vilka är dessa?  

• Har arbetsklimatet och arbetsmiljön förändrats på något sätt?  

• Hur förbereddes ni inför invigningen av den nya barnavdelningen och verk-
samheten? 

• Fick ni någon utbildning, föreläsning eller work shop om förändringarna?  

• Vilka verksamheter samverkar barnavdelningen med?  

• Har det tillkommit nya aktörer sen ombyggnationen?  

• Vilket inflytande har dessa fått på verksamheten och utformningen? 

• Vad skulle du säga kännetecknar dagens barnbibliotekarier?  

• Vad behöver en barnbibliotekarie kunna idag? Vilken kompetens krävs för att 
kunna bemöta dagens biblioteksbesökare, främst barnen och deras anhöriga? 
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Barnbibliotekets framtid 

- Hur tror du att barnbiblioteket ser ut om tio år?   

• vad gäller:  

- rummet och möblemang? 

- aktiviteter? 

- öppettider? 

- barnbibliotekariers kompetens? 

 


