
Kunskapsöversikt över barn- och ungdomsbibliotek 
 
Vi, AnnaCarin Elf och Kerstin Rydsjö, arbetar för närvarande med en 
kunskapsöversikt över barn- och ungdomsbiblioteksforskning. Uppdraget kommer 
från regionbibliotek Stockholm, som sedan 2002 tillsammans med åtta andra 
länsbibliotek bedriver utvecklingsarbete med syfte att utveckla verksamheten för barn 
och ungdomar. Ett resultat av arbetet är de rekommendationer för folkbibliotekens 
verksamhet, På barns och ungdomars villkor, som antogs av Svensk 
biblioteksförening 2003. Ett annat är ett metodutvecklingsprojekt, Hissa segel och 
bygga vindskydd, som genomfördes 2002-2004.  Utvecklingsarbetet stöds av Statens 
kulturråd. Nästa steg i detta utvecklingsarbete är vårt uppdrag, att ta fram en översikt 
över forskning inom området. Arbetet skulle ha varit klart i oktober 2006 men vi har 
kommit överens om att utsträcka tiden till årsskiftet. 
 
Syftet med en kunskapsöversikt är, enligt uppdragsbeskrivningen, att höja 
kompetensen hos den personal som arbetar med barn- och 
ungdomsbiblioteksverksamhet. Fokus ska vara på situationen i Sverige och Norden, 
med utblickar över internationell engelskspråkig forskning och översikten ska täcka 
perioden ca 1990 till 2006.  
 
Vi kommer i vår muntliga presentation dels att redovisa vilken typ av material vi 
arbetar med och vilka konsekvenser detta materialurval får, dels att redovisa för 
kunskapsöversiktens tänkta struktur. Därefter gör vi några nedslag i de tänkta kapitlen 
4, 5 och 6 och ger exempel på vad vi funnit – och inte funnit - i materialet. I denna 
webbpresentation går vi inte in i redovisningen utan hänvisar till det tryckta resultat 
som kommer att publiceras våren 2007. 

Material 
 

•  Magisteruppsatser 
•  Rapporter och utvärderingar 
•  Projektredovisningar 
•  Statistik 

 
Materialet består huvudsakligen av magisteruppsatser, framlagda vid de svenska 
utbildningarna i Borås, Lund, Uppsala och Umeå, samt ett mindre antal uppsatser från 
Danmark och Norge. Rapporter, utvärderingar och projektredovisningar ingår också, 
men vi har tvingats konstatera att många projekt inte redovisas i skrift och att 
biblioteken inte publicerar rapporter och utvärderingar på sina webbplatser, alternativt 
plockar bort materialet för tidigt. Statistik från olika källor, om barns och ungas 
biblioteks- och medievanor, ingår också. 
 

•  Avhandlingar 
•  Vetenskapliga artiklar 
•  ”Inbäddat” material 

 
Vi speglar det nordiska materialet i ett fåtal engelskspråkiga avhandlingar. Artiklar ur 
vetenskapliga tidskrifter inom Biblioteks- och informationsvetenskap utgör en liten 
del av vårt material. Med ”inbäddat material” syftar vi på intressant och relevant 
material om barn- och ungdomsbibliotek som vi funnit exempelvis i publikationer 
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som behandlar folkbibliotek generellt och som vi därför inte hittat i samband med våra 
informationssökningar i databaser. 
 
Som en konsekvens av att en stor del av vårt material inte är forskning är titeln på vår 
presentation Kunskapsöversikt över barn- och ungdomsbibliotek, inte 
Kunskapsöversikt över barn- och ungdomsbiblioteksforskning.  

En tänkt struktur 
Utifrån vårt funna material har vi gjort följande struktur: 
 
Kap. 1 Biblioteksinstitutionen 
 
Kap. 2 Exempel på arbetsuppgifter 

- Urvalsfrågor 
- Klassifikation, indexering och hylluppställning 
- Referensarbete 
- Datoriserade tjänster 
- Biblioteksrummet 

 
Kap. 3 Studier av biblioteks- och läsvanor; läsfrämjande nationella projekt; 
litteraturstöd 
 
Kap. 4 Små barn  
Kap. 5 Mellanbarn och yngre skolbarn  
Kap. 6 Ungdomar 
Kap. 7 Läshandikappade barn  
 
Kap. 8 Genusperspektiv 
 
Kap. 9 Teorier och undersökningsmetoder 
 
Kap. 10 Barnbibliotekarierollen – kunskaper och kompetenser 
 
De inledande kapitlen, 1 och 2, behandlar barnbiblioteket i ett samhällsperspektiv, 
olika styrdokument, policyfrågor och barnbibliotekets arbetsuppgifter. I kapitel 3 
redogör vi för undersökningar av barns och ungdomars biblioteks- och läsvanor samt 
nationella projekt och andra insatser som på olika sätt syftar till att stödja läsning och 
litteratur. I de fyra följande kapitlen lyfter vi fram användarna av bibliotekets barn- 
och ungdomsavdelningar och hur bibliotekarier arbetar med dessa målgrupper. 
Barnbiblioteket i ett genusperspektiv tas upp i kapitel 8. I kapitel 9 lyfter vi fram 
några av de teorier och undersökningsmetoder som visat sig användbara i de 
avhandlingar och magisteruppsatser som vi funnit. I det avslutande kapitlet, 10, knyter 
vi ihop vårt material och för ett resonemang kring rollen som barnbibliotekarie och 
vilka kunskaper och kompetenser som kan känneteckna denna roll, nu och i framtiden. 


