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Inledning 

 

Denna uppsats kommer att handla om de svenska barnbibliotekens utveckling från sekelskiftet 

1900 fram till våra dagar. Min diskussion om barnbibliotek idag förankras till två 

barnavdelningars verksamheter i Stockholm under 2000-talet. Jag har valt att närmare undersöka 

två Stockholmsbibliotek, Tensta bibliotek och Östermalms bibliotek. Utvecklingen i Sverige var 

högst beroende av vad som skedde i USA och England. Även de skandinaviska länderna 

Danmark och Norge hade en del att lära Sverige, som vid förra sekelskiftet låg efter i 

utvecklingen. 1 Sverige var ett fattigt land som till stor del bestod av landsbygd och en del mindre 

städer och de stora avstånden var en av anledningarna till att Sverige hamnade på efterkälken.2 

Med bibliotekarie Valfrid Palmgren tog dock utvecklingen för biblioteksverksamhet för barn fart 

i Sverige. Hon var pionjär inom området och hennes arbete har kommit att betyda mycket för 

utvecklingen inte bara i Sverige utan även i Finland, Norge och Danmark. Palmgren hade 

ingående studerat det amerikanska biblioteksväsendet och var starkt influerad av det. 1911 

öppnade hon det första barn- och ungdomsbiblioteket i Sverige som låg på Drottninggatan i 

Stockholm.3 Flera eldsjälar följde i hennes fotspår och de har alla varit ovärderliga för 

verksamhetens utveckling. Fram till 60- talet var ändå barnverksamheten en relativt försummad 

del av biblioteksvärlden men den fick ett ekonomiskt uppsving under 60- och 70-talen. 4 Under 

90-talet drabbades många samhälleliga sektorer av nedskärningar vilket även drabbade 

biblioteken och barnverksamheten. 

Startskottet för barnverksamheten var då Palmgren öppnade sitt bibliotek, men intressant är 

även att se vad för aktivitet som tidigare rått inom området. Böcker var förr de välbärgade 

barnens privilegium men blev med tiden, tack vare Palmgren och andra hårt arbetande eldsjälar, 

något som alla barn och ungdomar kunde njuta av.  

Anledningen till att jag valt att närmare presentera verksamheten för barn vid biblioteket i 

Tensta beror på att det för närvarande bedrivs spännande mångkulturella projekt där. Östermalms 

                                                 
1 Åberg, Åke, 1983, ”Barnbibliotekets begynnelse”, T ema barnbibliotek  – Litteratur och samhälle, s. 19 f. 
2 Åberg, 1983, s. 9. 
3 Söderblom, Harriette, 2002, Ska vi gå till bibblan?, s. 7. 
4 Åberg, 1983, s. 38.   



 5

bibliotek, däremot, ligger inte i ett mångkulturellt område och det skall därför bli intressant att se 

om de båda bibliotekens verksamheter skiljer sig från varandra och i så fall hur. Intressant är att 

se hur Tenstas och Östermalms verksamhet förhåller sig till den kulturförmedlande och 

pedagogiska historien om bibliotekets verksamhet för barn och ungdomar, en historia som snart 

fyller hundra år. 

Syfte, frågeställningar och premisser  
Mitt syfte är att kartlägga de svenska barnbibliotekens utveckling samt synen på barns litteratur 

och läsning och göra jämförelser mellan sekelskiftet 1900 och sekelskiftet 2000. Det är intressant 

att se hur verksamheten vuxit fram till den verksamhet vi har i dag. Har barnbiblioteken 

förändrats under 1900-talet och i så fall hur och varför? Hur har pedagogernas idéer påverkat 

utvecklingen? Vilka förändringar har skett angåe nde barns läsning och hur har barnens läsbehov 

tillgodosetts? Vilken barnverksamhet finns till exempel på biblioteken i Tensta och på 

Östermalm? I och med att dessa två bibliotek ligger i områden med skilda ekonomiska, sociala 

och kulturella förhållanden kanske deras låntagare ställer olika krav, vilket förmodligen påverkar 

de två biblioteken och deras verksamheter på olika sätt. Ett stort behov av ett visst utbud i Tensta 

kanske inte är lika stort på Östermalm. Jag vill se hur två skilda verksamheter inom Stockholms 

stadsbibliotek arbetar och hur deras verksamhet påverkats av den historiska utvecklingen och vad 

de har att erbjuda sina yngre låntagare. 

Avgränsningar 
Jag kommer att koncentrera mig främst på den svenska utvecklingen eftersom det skulle bli 

alltför omfattande att ta med de övriga nordiska länderna. Däremot kommer några historiska 

jämförelser med Amerika att redovisas då Amerika varit ledande inom biblioteksverksamheten 

för barn. Skol- och sockenbiblioteken kommer även att behandlas något i uppsatsen då det var de 

som utgjorde grunden för folkbibliotekens utveckling i Sverige. Däremot kommer jag inte att 

diskutera skolbiblioteken i dagsläget då det ämnet skulle behöva behandlas i en uppsats för sig. 
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Definitioner av centrala begrepp 
I uppsatsen förekommer olika biblioteksbegrepp som församlingsbibliotek, sockenbibliotek, 

skolbibliotek och folkskolebibliotek. Mellan de två sista begreppen kan man sätta likhetstecken. 

De tre första begreppen skulle man egentligen gemensamt kunna kalla för skolbibliotek. De olika 

begreppen kommer att användas då de bäst passar in i sammanhanget. 

Bibliotekstjänst (BTJ) är ett ledande service- och kunskapsföretag för biblioteksmarknaden. BTJ 

utvecklar tillsammans med sina kunder (till exempel biblioteken) konceptuella lösningar för 

bland annat inköp, leverans och tillgängliggörande av alla typer av medier, fysiska såväl som 

elektroniska samt har ett eget förlag. I BTJ:s bokkatalog ”Sambindningen” finner man 

recensioner på nyutkommet material. Katalogen kommer ut var fjortonde dag och det är den som 

de flesta bibliotekarierna beställer sina böcker ifrån. Bok- och band  är ett så kallat AV-media där 

man samtidigt lånar en bok med ett tillhörande band där boken lästs in. Bokprat är när 

bibliotekarien presenterar utvalda böcker för barn med syfte att inspirera till läsning. Dewey-

systemet är det amerikanska katalogiseringssystemet, numera betraktat som internationellt. 

”Eftersatta grupper” syftar i denna text på barn med till exempel handikapp och barn som inte har 

svenska som modersmål. Förr talade man inte om barnavdelningar utan om barnbibliotek då 

dessa ofta låg i separata byggnader. Numera är barnavdelningar ofta integrerade i folkbiblioteken, 

antingen i ett eget rum, en avdelning eller ett utrymme i ett ”familjebibliotek”.5 Jag väljer att 

använda den benämning i uppsatsen som tidsmässigt passar in i texten. Med begreppet 

”mångkulturellt område” menas att folk från många olika nationer är bosatta i samma område. De 

olika kulturerna blandas och ger området en heterogen prägel. Enligt integrationsverket finns idag 

tre etablerade definitioner av det mångkulturella samhället. I denna uppsats utgår jag från den 

pragmatiska definitionen, där det mångkulturella samhället ses som ett samhälle med en 

mångfald av kulturer, religioner, språk och etniciteter.6 Stockholms Barn- och ungdomsbibliotek 

kommer fortsättningsvis att förkortas SBUB. SAB-systemet är ett klassifikationssystem från 

Sveriges allmänna Biblioteksföreningen (SAB) som används för klassifikation av böcker vid de 

                                                 
5 Åberg, 1983, s. 30. Samt Ullander, Kerstin, 1977, Barnbiblioteket-en resurs, s. 26. 
6 Integrationsverkets kunskapsportal om arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Under rubriken  
   mångkulturellt samhälle.http://www.sverigemotrasism.nu/kunskaper/mangkulturellt.html, 2002-12-11. 
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flesta svenska bibliotek, framför allt folkbiblioteken. SAB-systemet började praktiseras i Sverige 

1921 och reviderades 1956, sedan dess har systemet varit i stort sett oförändrat.7  

”Uppsökande verksamhet” är begrepp för alla aktiviteter inom och utanför biblioteket som har 

med verksamhetens mål att göra. Hit räknas inte låneverksamheten. 

Metod och teori 
För att utreda den centrala frågan om hur de svenska barnbiblioteken utvecklats under hundra år 

kommer jag att använda hermeneutisk tolkning därför att jag utifrån  de texter jag läser kommer 

att tolka en förändringsutveckling. Min teori är pedagogisk då jag kommer att utgå från hur olika 

pedagogers idéer påverkat och även i våra dagar påverkar utvecklingen. Min metod är 

komparativ då jag jämför Östermalms biblioteks och Tensta biblioteks barnverksamheter med 

varandra genom intervjuer, samt ställer dem i ett historiskt perspektiv.  Intervjuerna kommer att 

tillföra uppsatsen empiri, vilket gör den mer förankrad i verkligheten. Frågorna kommer att vara 

desamma för båda biblioteken och intervjuerna kommer att genomföras på informanternas 

arbetsplatser, det vill säga på respektive bibliotek. Intervjuerna kommer att spelas in på band för 

att sedan renskrivas. Till min hjälp har jag arbetat ut en intervjumall (bilaga) som ger struktur åt 

analys och resultatredovisning. Av integritetsskäl har jag beslutat att låta informanterna vara 

anonyma för läsaren då det är intervjuerna i sig som är intressanta. De intervjuade är två 

kvinnliga barnbibliotekarier på de två utvalda biblioteken som besitter specialkompetenser. 

Frågorna kommer att handla om verksamheter och projekt på respektive bibliotek. Fokus kommer 

att ligga på just barnbibliotekens verksamhet och utveckling samt barnens läsning. Jag vill även 

ta reda på om de möjligen profilerar sig på något speciellt sätt. Andra frågor som jag ställer är hur 

deras verksamhet utarbetats och vilka visioner de har för framtiden. 

                                                 
7 Bibliotekstjänst, 1984, Klassifikationssystem för svenska bibliotek, s. 7. 
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Litteraturgenomgång 

Aktuell forskning 
I examensarbetet ”Goda böcker äro en Gudagåfva”– Om Valfrid Palmgren och de svenska 
barnbibliotekens begynnelse från 2001 belyser Katarina Larsson bland annat de tankegångar och 

idéer Palmgren framförde angående barnbiblioteket samt huruvida Palmgrens idéer lever vidare i 

dag. Larsson diskuterar synen på barnlitteraturen, barns språkutveckling samt barnbibliotekens 

målsättning i ett historiskt perspektiv. I sin sammanfattning kommer Larsson fram till att barnen i 

början av 1900-talet inte var en självklar målgrupp för biblioteken men att Palmgren såg till 

barnens behov. Hon var även starkt inriktad på att uppfostra goda samhällsmedborgare.8 Larsson 

skriver: 

Valfrid Palmgren såg barnbiblioteket som ett medel för att genom litteraturen uppfostra goda 
samhällsmedborgare. Hon ville också att barnbiblioteket skulle vara till för alla barn, ge alla barn tillgång till 
litteraturen. Dessa tankar är högst aktuella i dag även om den uppfostrande synen har uppluckrats, man har inte 
längre denna lätt överlägsna attityd - att uppfostra låntagarna.9 

Palmgren såg primärt på litteraturens fostrande verkan och sekundärt på den som underhållning. 

Larsson konstaterar att man idag inte har samma inställning som tidigare till den ”goda” och den 

”dåliga” litteraturen, det vill säga att den ”goda” litteraturen skulle vara bra för läsaren och den 

”dåliga” direkt farlig.10 

I sin magisteruppsats Barnrummet – rum för barn från 1997 har Ulrika Ryberg Wirdebo valt 

att koncentrera sig på bibliotekets utformning och innehåll, inte på verksamheten som sådan. Hon 

har fokuserat på småbarnsavdelningarna på stadsbiblioteken i Stockholm och Malmö för att där 

se vilka förändringar som skett och utröna orsakerna till dessa. Hon diskuterar även de 

pedagogiska aspekter som ligger till grund för förändringar. Hon konstaterar att det tar lång tid 

                                                 
8 Larsson, Katarina, 2001, ”Goda böcker äro en gudagåfva” –  om Valfrid Palmgren och de svenska barnbibliotekens begynnelse,     
   s.19.  
9 Larsson, 2001, s. 20. 
10 Larsson, 2001, s. 20. 
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för nya idéer att få fäste i biblioteksvärlden. Det som var nytänkande 1928 var fortfarande 

föredömligt på 50-talet. Ryberg Wirdebo menar att det råder obalans mellan det som sker på 

biblioteken och vad som står i handböckerna och att utvecklingen i princip såg likadan ut på 30-, 

40- och 50-talen. 11 Under 1950-talet sker dock  en viss uppluckring av de gamla traditionerna 

men det var fortfarande viktigt vid denna tidpunkt att till exempel barnavdelningen utformades så 

att den kunde överblickas av personalen. I uppsatsen framkommer att synen på barnen 

förändrades på 1960-talet då barnet fick vara i centrum och då man spenderade mer pengar på 

barnverksamheter. 12 

Catarina Lundblad skriver i sin magisteruppsats Muntligt berättande på folkbibliotekets 
sagostund från 2001 att sagoberättandet alltid mer eller mindre har ingått i bibliotekens 

verksamhet. Syftet har varit att föra samman barn och böcker på ett fantasifullt och konstnärligt 

sätt, presentera den goda litteraturen för barnen och samtidigt öka deras läsvanor.13 Lundblad har i 

sin uppsats utgått från den tyske psykologen och psykoanalytikern Bruno Bettelheims teorier om 

folksagans betydelse för inre utveckling hos barnet. 

I slutdiskussionen kommer Lundblad fram till att berättarformen är en bra motvikt till de 

färdiga bilder som barnen kommer i kontakt med via olika bildmedier som till exempel TV. 

Lundblad är övertygad om att berättandet är speciellt viktigt för barn med läs- och 

skrivsvårigheter. Hon anser att biblioteken som ju kallas ”samhällets minne” borde kunna 

förmedla både det skriftliga och det muntliga berättandet. Hon efterlyser berättarcaféer samt 

professionella berättarföreställningar och avslutar med att konstatera att dessa även tillför 

ungdomar och vuxna något positivt.14 

Christine Nilsson beskriver i sin magisteruppsats Mångkulturell barnverksamhet från 1997  

hur några folkbibliotek som är belägna i invandrartäta områden utformar sin verksamhet för barn 

med invandrarbakgrund. Hon har koncentrerat sig på att undersöka språkstimulerande 

arbetsmetoder på nio bibliotek i Malmöhus län. Fokus i uppsatsen ligger på intervjuer med sju 

barnbibliotekarier där dessa delger sina erfarenheter. Dessa barnbibliotekarier anser att barns 

språkutveckling är viktig och att det är en demokratifråga att ge särskilt stöd till invandrare.15  De 

nio biblioteken har satsat resurser på olika medier och metoder som skall hjälpa lässvaga barn 

och barn med särskilda behov. Bland annat förespråkas kassettböcker, bok- och band, muntliga 

aktiviteter, samt samarbete mellan skola och bibliotek.16 Nilsson ställer frågan: ”Hur kan 

biblioteken utveckla sin verksamhet i syfte att främja språkutveckling och kulturell integration 

                                                 
11 Ryberg Wirdebo, Ulrika, 1997, Barnrummet – rum för barn?, s. 61. 
12 Ryberg Wirdebo, 1997, s. 62.     
13 Lundblad, Catharina, 2001, Muntligt berättande på folkbibliotekets sagostund, s. 1. 
14 Lundblad, 2001, s. 61. 
15 Nilsson, Christine, 1997, Mångkulturell Barnbiblioteksverksamhet, s. 49. 
16 Nilsson, C., 1997, s. 58.  
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hos barn med invandrarbakgrund?”. Hon finner att frågan inte prioriteras av  de nio biblioteken. 

Anledningen till detta tycks vara brist på ekonomiska resurser, kunskapsbrister hos personalen, 

samt oklar ansvarsfördelning mellan de samarbetspartners som finns inom området.   

Anna Nilsson och Katarina Synnermark har i magisteruppsatsen Urvalsunderlag och debatt i 

samband med inköp av barnlitteratur- intervjuer med barnbibliotekarier från 1997 undersökt hur 

barnbibliotekarierna påverkas då de gör sina bokinköp. Huvudvikten har uppsatsförfattarna lagt 

vid urvalsarbetet och vilka hjälpmedel barnbibliotekarierna använder sig av. Som hjälpmedel 

avses sambindningens omdömen som flitigt debatteras i barnboksvärlden. De frågade även 

bibliotekarierna hur de skulle vilja att barnbokskritiken såg ut i tidningar och tidskrifter.17 De kom 

fram till att många barnbibliotekarier fann urvalsarbetet svårare på grund av nedskärningar. 

Biblioteken kunde då inte längre köpa in det de ville ha utan var i större utsträckning tvungna att 

prioritera. Detta hade i många fall lett till att man tagit större hänsyn till låntagarnas önskemål för 

att man då var säker på att boken skulle bli utlånad. Nilsson och Synnermark konstaterade att de 

flesta trots nedskärningar inte hade ändrat på sina rutiner för bokinköp. Urvalet grundades 

alltjämt mest på sambindningen som man trots brister ansåg ha många fördelar. Risken var att 

nyutbildade bibliotekarier skulle förlita sig för mycket på sambindningen då de inte hunnit få 

erfarenhet och inte hade samma ”ryggmärgskänsla”.18  

Syftet med Linda Sörensens och Magdalena Zawilas magisteruppsats Barnbibliotekariers 
urvalsarbete: praktiska rutiner och hjälpmedel från 1940-talet till idag från 1997 har också varit 

att undersöka vilka hjälpmedel barnbibliotekarier har haft i sitt urvalsarbete. Även dessa 

skribenter finner att så gott som alla barnbibliotekarier använder sig av sambindningens 

omdömen.  

I Angelica Gunnarssons magisteruppsats "De är ett väldigt nyfiket släkte, 
barnbibliotekarierna" – En kvalitativ undersökning av hur 1990-talets samhällsförändringar 

påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, kvalifikations- och fortbildningsbehov  från 2001 

frågar hon sig vilka kunskaper och egenskaper en barnbibliotekarie behöver ha.19 Jag kommer att 

koncentrera mig på frågeställningarna: Hur har barnbibliotekariernas arbetsuppgifter förändrats 

under 1900-talet och vad har orsakerna till förändringarna varit, samt vilka nya kunskapsbehov 

som har uppstått och varför de i sådana fall har uppstått.20 Gunnarsson genomför intervjuer med 

nio informanter: två barnbibliotekarier, två bibliotekschefer, tre länsbarnbibliotekskonsulenter, 

ansvarig för fortbildningen för barnbibliotekarier på Borås Högskola samt en SAB-representant 

                                                 
17 Nilsson, Anna & Synnemark, Katarina, 1997, Urvalsunderlag och debatt i samband med inköp av barnlitteratur – Intervjuer     
    med  barnbibliotekarier, s. 1 f. 
18 Nilsson A. & Synnermark, 1997, s. 58 f. 
19 Gunnarsson, Angelica, 2001, "De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna"– En kvalitativ undersökning av hur 1990- 
    talets samhällsförändringar påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, kvalifikations- och fortbildningsbehov, s. 1. 
20 Gunnarsson, 2001, s. 4. 
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från barn- och ungdomskommittén. 21 Många av informanterna hade lång arbetslivserfarenhet och 

kunde väl referera till sina arbetslivserfarenheter. Bibliotekarierna menade att den mest aktiva 

perioden var på 1970-talet och det var även då som den uppsökande verksamheten var som 

livligast. De konstaterar att den uppsökande verksamheten minskat. En av informanterna menade 

att den utvecklingen inte bara behövde vara negativ utan att dagens barnbibliotekarier istället 

arbetade mer med information. Att stressen ökat bland barnbibliotekarierna under 1990-talet 

vittnade chefer och konsulenter om.  Detta orsakades av att barnbibliotekarier blivit tvungna att ta 

sig an uppgifter som egentligen ligger utanför deras ansvarsområden. Enligt informanterna var 

det bara stora bibliotek som kunde hålla sig med renodlade barnbibliotekarier. På de mindre 

biblioteken var de tvungna att även ägna sig åt annan biblioteksservice. 22 En annan bidragande 

faktor till hårdare arbetsklimat var nedskärningarna på biblioteken som direkt lett till att 

barnbibliotekarierna fått åta sig uppgifter som ligger utanför barnverksamheten. Detta har i 

praktiken även inneburit att de fått tänka över sin verksamhet och sortera ut de verksamhetsdelar 

de tyckt varit viktigast. 23 Informanterna var ense om att den faktor som ändrat deras arbete mest 

var informationsteknologin, IT. Konsulenterna konstaterar att IT verkar haft svårare att slå rot på 

barnavdelningarna och man har ofta åldersgräns på bibliotek för barn som vill använda IT-

tjänster. Generellt anser informanterna att barnbibliotekarier, särskilt de äldre, behöver mer 

datautbildning. 24 Konsulenterna talade om personliga egenskaper som barnbibliotekarierna borde 

ha. De borde vara aktiva och ut åtriktade samt ha lätt för att prata inför en grupp. 

Barnbibliotekarierna själva ansåg däremot inte att de behövde besitta speciella personliga 

egenskaper. Däremot påpekade de att egenskaper som krävdes för att arbeta på bibliotek var 

tålamod, social kompetens och entusiasm. 25  

Det barnbibliotekarierna satte främst på listan var dock att sprida läsglädje hos barnen. Man 

konstaterade att bokpraten minskat och att detta till stor del berodde på ekonomiska 

nedskärningar. Att barnbibliotekets informationsförmedlande uppgift kommit i andra hand beror, 

enligt Gunnarsson, på att barnbibliotekarierna inte engagerat sig för att arbeta med datorerna vars 

intåg på biblioteken började redan på 1980-talet men inte fick sitt stora genombrott förrän på 

1990-talet, detta gällde framför allt barnbiblioteken. 26 Hon konstaterar att barnbibliotekens 

verksamhet starkt förknippas med läs- och språkstimulans och inte med informationsförmedling. 27 

                                                 
21 Gunnarsson, 2001, s. 11.  
22 Gunnarsson, 2001, s. 33.  
23 Gunnarsson, 2001, s. 37.  
24 Gunnarsson, 2001, s. 36.  
25 Gunnarsson, 2001, s. 43.  
26 Gunnarsson, 2001, s. 67.  
27 Gunnarsson, 2001, s. 71.  
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Demokrati bygger på läslust ”Böcker är det bästa som hänt mig” är en aktuell rapport från 

Tensta bibliotek läsåret 2001–2002 där man konstaterar att barns läsning är viktig och att barn 

uppskattar att läsa. Rapporten belyser även vikten och betydelsen av bokprat och sagoberättande. 

Mer om detta kommer att tas upp då jag undersöker Tensta biblioteks verksamhet och syften.  

Tre viktiga verk av Valfrid Palmgren 
Jag vill här i korthet presentera tre viktiga verk av Palmgren: Biblioteket – en ljushärd från 1909, 
Bibliotek och folkuppfostran från 1909 samt Förslag angående de åtgärder som från statens sida 

böra vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige från 1911. I det första 

av dessa verk beskrivs den amerikanska modell som Palmgren så starkt influerades av. I de två 

senare får vi följa hennes tankar om hur verksamheten bör skötas.  

I Biblioteket – en ljushärd beskriver Palmgren ingående de amerikanska bibliotekens 

barnavdelningar och verksamheter. Hon går bland annat igenom barnbibliotekets aktiviteter, 

lokalens utformning och boklån. Palmgren beskriver den amerikanska verksamheten i goda 

ordalag och ser den som ett föredöme. Barnavdelningarna är till för barnen och det viktigaste är 

att de skall känna sig som hemma och finna god litteratur.28 

I Bibliotek och folkuppfostran går Palmgren grundligt igenom det amerikanska 

biblioteksväsendet. Hon beskriver bland annat biblioteksbyggnader, central- och filialbibliotek, 

hemlån, kataloger och bokförteckningar, öppna hyllor, referensavdelningar, barnbibliotek, 

vandrings- och hembibliotek samt bibliotekarieutbildningar. Palmgren har god inblick i alla dessa 

ämnen. Hon reste runt mycket i Amerika och besökte många bibliotek vilket lade grunden till 

denna skrift. Biblioteken intog en viktig plats i det amerikanska samhället. De ansågs helt enkelt 

vara grunden för en fungerande demokrati. Alla var välkomna till biblioteken oavsett ålder och 

kön. Rik som fattig hade rätten att i biblioteket tillskansa sig nya kunskaper eller låna böcker för 

förströelse.29 Biblioteken ansågs av vissa vara jämställda med skolorna 30 och ansågs lika viktiga i 

bildningssyfte som uppfostrande instans.  

I Biblioteksväsendet i Sverige avhandlas främst den svenska bibliotekssituationen. Palmgren 

beskriver ingående framväxten av de svenska biblioteken och de behov som finns. Hon kommer 

med konstruktiva förslag om hur arbetet skall kunna gå framåt. Detta visar hon även med 

ekonomiska kalkyler. Hon konstaterar att det upprättades sockenbibliotek i Värmland så tidigt 

som 1835, men att det var ett undantag. 31 I 1842 års folkskolestadga framställdes biblioteken som 

                                                 
28 Palmgren, 1909 a, Biblioteket – en ljushärd –  Något om Förenta staternas biblioteksförhållanden, s. 27 f. 
29 Palmgren, 1909 b, Bibliotek och folkuppfostran, s. 17. 
30 Palmgren, 1909 b, Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det allmänna  
    biblioteksväsendet i Sverige, s. 10.  
31 Palmgren, 1911, s. 2. 
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en nödvändig inrättning. Den innebar ett erkännande av biblioteket som något viktigt för 

samhället och för folkets fortsatta fostran. 

Key, Linder och Hellsing 
Ellen Keys Barnets århundrade från 1901 har haft oerhört stor betydelse för synen på barnen. I 

utgåvan från 1996 har Ola Stafseng succesivt kommenterat texten och ändrat språket till 

modernare svenska med motiveringen att göra texten mer tillgänglig för samtiden. Keys texter är 

för övrigt i samma skick och inga ändringar har gjorts på innehållet. Barnets århundrade gavs ut 

1901 men är daterad 1900 för att boken skulle vara daterad seklets första år. Samhället kom att 

ändras under det nya seklet, det gick från ett agrart samhälle till att bli ett industriellt samhälle. 

Arbetarklassen växte sig starkare och liberalismens tankar spreds. Key hade förhoppningar på det 

nya seklet och på den nya moderna människan. Under 1900-talet, barnets århundrade, skulle 

enligt Key uppfostran bestå i att inte uppfostra. 32 Anmärkningsvärt är att Key talar om barnens 

rätt, vilket var progressivt, hon tar även upp kvinnans rätt vilket vid den tiden inte heller tillhörde 

det självklara. I andra delen av Barnets århundrade finner man kapitel med talande rubriker som 

”Framtidens skola”, ”Själamorden i skolorna” och ”Böckerna mot läseböckerna”. I en bilaga har 

Key listat de böcker hon anser är värda och lämpade att hamna i barns och ungdomars händer. 

Till skillnad från många andra ansåg Key att man inte skulle åldersbestämma litteraturen. 33    

Gurli Linders Våra barns nöjesläsning trycktes 1902 och var även den viktig för 

samhällsdebatten. Där tar Linder upp sin syn på barn, böcker och bibliotek. Hennes verk trycktes 

1916 i omarbetad upplaga med titeln Våra barns fria läsning.   
Lena Kåreland granskar svensk barnbokskritik i sin bok Gurli Linders barnbokskritik – Med 

en inledning om den svenska barnbokskritikens framväxt , från 1977. Linder var inte den första 

barnboksrecensenten i Sverige, men hon var den första som kontinuerligt kom att arbeta med 

barnboksrecensioner och som hade en intention att överblicka barnboksmarknaden. 34 Kåreland 

anser inte att Linders åsikter som presenteras i Våra barns nöjesläsning var nya och originella 

utan att hennes tankar påverkades av bland annat Key. Linders viktigaste synpunkt, enligt 

Kåreland, var att hon såg barnen som självständiga individer som borde få välja den litteratur de 

ville läsa själva i största möjliga mån. Anledningen till att Linders inlägg uppmärksammades 

berodde, enligt Kåreland, på att åsikter som florerade i barnboksdebatten samlats i en bok. Hon 

anser även att tidpunkten då boken gavs ut var den rätta. Våra barns nöjesläsning recenserades i 

flera tidskrifter och skapade debatt.35 

                                                 
32 Key, Ellen, 1996, Barnets århundrade, s. 121 f. 
33 Key, 1996, s. 229.  
34 Kåreland, Lena, 1977, Gurli Linders barnbokskritik –  Med en inledning om den svenska barnbibliotekens framväxt, s. 7. 
35 Kåreland, 1977, s. 88 f. 
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    Författaren Lennart Hellsings bok Tankar om barnlitteraturen kom ut första gången 1963. 

Den upplaga jag använt mig av är reviderad och utkom i nytryck 1999. Boken innehåller ett 

förord från 1963 och ett från 1999. I det senare förordet undrar Hellsing om boken har något att 

säga i dagens debatt. Han har inte ändrat innehållet då det skulle vara en historieförfalskning även 

om det skulle finnas en del han skulle vilja ändra på. Han påvisar att hans intention aldrig har 

varit att skapa normer för hur en barnbok skall vara då det är och förblir en fråga. 36 Hellsing tog 

del i den kamp som fördes för att barnlitteraturen skulle tas på allvar. Mer om detta kommer 

under pedagogikavsnittet. 

Övrig litteratur   
 I Göte Klingbergs Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga, från 1966, får man en 

inblick i Barnbiblioteket Sagas37 verksamhet fram till 1905 och den litteratursyn som rådde vid 

förra sekelskiftet. Klingberg, som tidigare bland annat arbetat som professor i pedagogik, 

redovisar hur tyska influenser påverkat den svenska verksamheten. Han nämner bland annat 

pedagoger som Johann Friedrich Herbart38 och Heinrich Wolgast39 och kartlägger den 

pedagogiska debatten. Andra för området viktiga personer som omnämns i Klingbergs bok är 

Gurli Linder och Ellen Key. Jag återkommer senare i min uppsats till dessa två.  
        Library Work with Children är skriven av bibliotekarien Leonard Montague Harrod och 

gavs ut första gången 1969. Harrod konstaterar att barn har speciella behov i ett bibliotek och 

menar att det är bibliotekariens uppgift att skapa den rätta atmosfären för barnen. Harrod ger 

förslag på hur allt i biblioteket skall skötas, från boksamling och utrustning till personal och hur 

man skall jobba med barnen och boken. Boken riktar sig främst till bibliotekarier som behöver 

vägledning då Harrod tar upp det fundamentala i biblioteksverksamheten; servicen till barnen. 

Han betonar vikten av tillgång till god litteratur i hemmet. Barn som läser väl har även lättare för 

sig i skolan och formulerar sig bättre då de ofta har ett rikare ordförråd.40 Han anser även att det 

är viktigt att barnen får läsa de böcker de vill läsa, men på biblioteken skall även finnas kunniga 

                                                 
36 Hellsing, Lennart, 1999, Tankar om barnlitteraturen, s. 11. 
37 Arbetet med Barnbiblioteket Saga påbörjades 1899. Intentionen var att med denna organisation sprida barnböcker till ett så brett     
    folklager som möjligt. Man var medveten om att böcker inte nådde den stora massans barn på grund av att de var för dyra. Saga  
    tryckte häften av kända klassiska verk som på så vis även skulle nå de fattiga barnen som man ansåg borde ha rätt till god  
    litteratur. 
38 Johann Friedrich Herbart var från Oldenburb och levde 1776–1841.  Han var en tysk filosof som utbildats vid universitetet i   
    Jena. 
39 Heinrich Wolgast var från Hamburg och levde 1860 –1920. Hans verk Das elend unserer Jugendliteratur fick stor  
    uppmärksamhet när den gavs ut i Europa. Där framhärdade Wolgast att litteratur för barn skulle vara ett konstverk. Första  
    upplagan kom 1896. 
40 Harrod, Leonard Montague, 1979, Library Work with Children, s. 12. 
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bibliotekarier som kan hjälpa barnen att hitta böcker som de tycker om. Detta kräver att 

bibliotekets samling är riklig och varierad.41 

Barn i bibliotek – En idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer Utarbetad av SÖ:s 
arbetsgrupp för barn- och ungdomsbiblioteksfrågor, gavs ut 1972. Den vänder sig till bibliotek, 

bibliotekens huvudmän, studenter vid bibliotekshögskolorna samt kommunala myndigheter. Man 

vill med boken ge konkreta tips och olika idéer till olika aktiviteter inom 

barnbiblioteksverksamheten och tar bland annat upp målsättningsdiskussion, lokaler, material och 

arbetsformer. Dessa ämnen kommer att behandlas mer ingående längre fram i uppsatsen.  

Barnbibliotekarien Janet Hills bok Children are People – The Librarian in the Community 

trycktes 1973. Hill beskriver sin arbetssituation vars primära uppgift är att förmedla böcker till 

barn. Hon behandlar områden som bland annat sagoberättande, utställningar och bokurval samt 

bibliotekariernas inställning till böcker, läsning och läsare. Hon börjar med att beskriva bilden av 

barnbibliotekarien som alltjämt varit den rådande. Hill menar att det är många bibliotekarier 

genom tiderna som försökt bekämpa bilden av stereotypen som karaktäriserats av att 

barnbibliotekarien skall vara en välutbildad kvinna med god organisationsförmåga och med gott 

humör. Dessutom skall hon ha stort tålamod, inte ge utlopp för dåligt uppträdande vid stress utan 

vara lugn i alla situationer. (Hon menar att det fortfarande fanns alltför många bibliotekarier som 

passade in på beskrivningen och att man endast kunde förlåta dem för att de trodde de hade 

egenskaper som yrket krävde.) Hon menar att bilden av barnbibliotekarien är inhuman och 

förolämpande mot såväl bibliotekarier som barn. Barnbibliotekarier är inte några supermänniskor 

och barnen inga monster, utan just bara människor.42 
Barnbiblioteket – en resurs – Fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen gavs ut 1977. 

Boken skrevs av Gerd Hillman, barnbibliotekskonsulent vid Statens Kulturråd, Kerstin Ullander, 

barnbibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek, Kjell Mickelsson, kulturnämndsordförande i 

Luleå, Susanna Ekström, metodiklärare vid förskollärarlinjen, Högskolan för lärarutbildning i 

Stockholm samt Kerstin Sjögren Fleischer, bibliotekarie vid Svenska Kommunförbundet. Med 

denna skrift ville Bibliotekstjänst förlag, som ligger bakom utgivningen, skapa debatt kring 

resursfördelningar och prioriteringar inom den kommunala kulturpolitiken. I förordet uppmanas 

alla vuxna, i synnerhet de som arbetar med barn, att ta sitt ansvar och visa barn alternativ till de 

kommersiella krafterna som försöker manipulera dem. Där står även att det är ”de kommunala 

förtroendemännens skyldighet att se till att de som arbetar med barn får tillräckliga resurser.”43 

                                                 
41 Harrod, 1979, s. 14. 
42 Hill, Janet, 1973, Children are People, s. 4 f. 
43 Bibliotekstjänst förlagssektion, 1977, Barnbiblioteket – en resurs – Fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen,, förordet. 



 16

Barnboken är en tidskrift som ges ut av Svenska Barnboksinstitutet. Huvudredaktörer för 

andra numret 1980 är Mary Ørving och Lena Kåreland. Inga medförfattare har angivits varpå jag 

antagit att allt i numret är författat av Ørving och Kåreland, med ett undantag. Undantaget gäller 

en artikel skriven av barnbibliotekarie Lissie Moll som först publicerades i Biblioteksbladet 1916, 

men återges i sin helhet i Barnboken. I artikeln redogör Moll för hur arbetet gick till på SBUB. 

Numret ägnas främst åt barnbiblioteksfrågor. Tanken med innehållet i numret har varit att 

presentera och granska några av de undersökningar som behandlar barnbibliotekets arbetsformer 

och målsättningar. 

    Britt Engdal, barn- och 1:e skolbibliotekarie på Öckerö, Ulla Forsén, 

barnbibliotekskonsulent vid länsavdelningen i Bohus och Göteborgs län, Lena Skoglund, 

konsulent för barnbiblioteksfrågor vid Statens Kulturråd och Malin Koldenius, 

barnbibliotekskonsulent i Örebro län är författarna till Passa upp, passa, passa vidare – handbok 

för barnbibliotek, utgiven 1982. Tanken med boken var att utarbeta ett underlag för vardagligt, 

praktiskt biblioteksarbete och den hade stor genomslagskraft när den kom. Författarna konstaterar 

att boken har fått konkurrens av elektronikindustrin och höjer ett varnande finger. De anser att 

man skall fråga sig vad det är man förlorar då bibliotekarien blir en informationsteknolog i 

bibliotekens framtida mediacenter. Författarna argumenterar för den väg där det viktigaste är 

arbetet med boken. De förespråkar även det uppsökande arbetet i stället för att med alla medel 

försökte locka barn till biblioteket.44 Författarna menar också att många bibliotekarier inte tar 

barnen på allvar utan låter dem komma i andra hand efter de vuxna. Barnbibliotekarier uppmanas 

därför till att försöka få övrig personal på biblioteken att förstå att barnen är viktiga och att 

arbetet med dem måste få ta tid. 45 Författarna vill verka för en samstämmig metod, välplanerat 

och genomtänkt arbete med boken i barnens egna miljöer. 

        I Tema: barnbibliotek/ tre uppsatser av Åke Åberg, Kerstin Auraldsson och Marie  

Danielsen, från 1983, har de tre författarna i tre uppsatser gett en historisk beskrivning av den 

svenska biblioteksutvecklingen. Uppsatserna, som publicerades tillsammans ger både en 

ingående och en allmängiltig bild av utvecklingen. Åberg, fil dr i litteraturvetenskap, behandlar i 

sitt kapitel ”Barnbibliotekets begynnelse” barnbibliotekens framväxt och ursprung både nationellt 

och internationellt. I uppsatsen ”Ett barnbibliotek växer fram – Barnbiblioteksverksamhet i 

Uppsala under Vivica Hänningers tid 1941–1964” skildrar Auraldsson, barnbibliotekarie i 

Uppsala och Hänningers efterträdare, hur barn- och ungdomsavdelningen vid Uppsala 

stadsbibliotek uppkom. Vivica Hänninger var den förste barn- och ungdomsbibliotekarien i 

Uppsala och hon gjorde en viktig insats för utvecklingen. Hennes kunskaper var, enligt 

                                                 
44 Engdal, Britt, m.fl., 1982, Passa upp, passa, passa vidare – en idéhandbok för bibliotek, s. 7 ff. 
45 Engdal, m.fl., 1982, s. 55. 



 17

Auraldsson, gedigna. Auraldsson beskriver ingående verksamheten vid Uppsalas barn- och 

ungdomsavdelning, allt från bokklubbar och boktävlingar till bokinköp, rutiner och öppettider. 

Man får en inblick i hur aktiv barn- och ungdomsverksamheten var under pionjären Hänningers 

regi: ”För pionjärerna var det ett kall att vara barnbibliotekarie”. Hänninger hade något som 

Valfrid Palmgren talade ofta om, nämligen ”library spirit”. 46 Marie Danielsens uppsats ”Barn- 

och ungdomsverksamhet vid Uppsala stadsbibliotek 1965–1978” tar vid där Auraldssons slutar. 

Danielsen skrev uppsatsen som student och arbetar idag som bibliotekarie. Danielsen väljer att 

koncentrera sig på barn- och ungdomsverksamheten vid Uppsala stadsbibliotek i modern tid.  

Författaren och läraren Aidan Chambers bok Introducing Books to Children, utgiven 1983, 

handlar om böckernas betydelse för barnen framför alla andra medier. Boken riktar sig till alla 

som är intresserade av att förena barn och böcker. Huvudsyftet med boken är att uppmana alla 

som har möjlighet till att uppmuntra barn och ungdomar att läsa böcker. För att lyckas med det 

menar Chamber att man först måste ta reda på varför man själv anser att litteratur är viktig. Han 

påpekar att intresset för litteratur inte nödvändigtvis är förknippad med socialekonomiska 

situationer, utan att det viktiga är hemmets inställning till böcker. Läsare utgörs inte enbart av 

ekonomiskt priviligierade konstaterar Chambers med lättnad. 

Barnspåret – idébok för bibliotek av de fyra barnbibliotekarierna Anna Birgitta Eriksson, 

Lisbeth Gisselquist, Uno Nilsson och Kerstin Rydsjö gavs ut 1994. Det var tänkt att boken skulle 

vara en uppföljare till ”passaboken” som kom tolv år tidigare. De fyra författarna menar att 

mycket av det som eftersträvades då ”passaboken” skrevs blivit självklarheter för 

barnbibliotekarier. Författarna pekar på och att det ställs allt högre krav på barnbibliotekarierna 

med nya målgrupper och nya medier. Detta trots att bibliotekets resurser minskat på grund av 

nedskärningar. De konstaterar även att de renodlade barnbibliotekarierna blir färre och färre då de 

hela tiden blir tvungna att utföra arbetsuppgifter utanför det egentliga arbetsområdet.47 

Barnspåret tar även upp barnbibliotekens mångfaldiga verksamhet och ger inspirerande 

exempel. Den är inte tänkt som vare sig hand- eller metodbok utan snarare som en 

inspirationskälla ”för alla som vill utveckla och stärka biblioteksverksamheten” 48. Författarna 

poängterar också att det är i interaktionen mellan barn och bibliotek som förändringar sker.49 

Svenskläraren och författaren Lars Norström skriver om bokpratets betydelse i sin bok 
Bokprat – Om textsamtal mellan barn och vuxna från 1997. Norström diskuterar bland annat 

varför barns läsning är viktig, hur man skall locka till läsning och vilka medier som konkurrerar 

                                                 
46 Auraldsson, 1983, s.  83. Med library spirit menas en inspirerande och positiv biblioteksanda. 
47 Eriksson, Anna Birgitta, m.fl., 1994, Barnspåret – idébok för bibliotek, s. 9. 
48 Eriksson, m.fl., 1994, s. 11. 
49 Eriksson, m.fl., 1992, s. 10. 
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om barns uppmärksamhet. Norström konstaterar hur viktigt det är att vuxna engagerar sig i att 

utveckla barn och unga till duktiga läsare. 

     Lena Kjersén Edmans bok Barn- och ungdomsböcker genom tiderna gavs ut 2002. Här 

behandlar Kjersén Edman synen på barn och ungdomar samt synen på barn och ungdomars 

läsning. Hon presenterar även författare och deras verk.      

    År 2002 utkom Ska vi gå till bibblan – Stockholms stadsbiblioteks barnavdelningar under 
50 år författad av Harriett Söderblom. Hon har i fyrtiofem år arbetat som barnbibliotekarie vid 

Stockholms Stadsbibliotek och bland annat varit chef för barnavdelningarna vid Gubbängens och 

Medborgarplatsens bibliotek. Hon följer Stockholms stadsbiblioteks utveckling från 1928 till 

1978. Söderblom konstaterar att Stockholms stadsbiblioteks barnavdelningar under denna tid har 

ett mycket gott rykte och att det funnits dynamik i verksamheten. Hon konstaterar att yrket 

barnbibliotekarie alltid varit lågavlönat och inte är lika väl ansett som vuxenbibliotekarieyrket 

men att många barnbibliotekarier lärt sig leva med det då de uppskattat sitt arbete. Söderblom 

pekar på stor yrkeskompetens och ihärdighet som utmärkande för de gångna femtio årens 

barnbibliotekariekår. Mer om utvecklingen under det senaste halvseklet kommer jag att komma 

till längre fram i uppsatsen. 
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Valfrid Palmgren 

Palmgren föddes i Stockholm 1877. Hon var språkforskare, bibliotekarie och pedagog och tog 

studentexamen vid Palmgrenska samskolan 1895. Där arbetade hon sedan mellan 1896 till 1907. 

Hon studerade vid sidan av arbetet och erhöll 1905 titeln filosofie doktor i Uppsala. Samma år 

skrevs Palmgren, som första kvinnliga amanuens, in vid Kungliga biblioteket. Två år senare, 

1907, företog sig Palmgren en resa till Förenta Staterna på uppdrag av svenska staten att 

undersöka och utvärdera biblioteksväsendet. Väl hemkommen startade hon bibliotekskurser i 

Stockholm. Palmgren gifte sig 1911 och flyttade sedan till Danmark med sin man och erhöll 

namnet Palmgren Munch-Petersen. I Danmark arbetade hon som lärare i svenska och blev sedan 

lektör i svenska vid Köpenhamns universitet.50 

Biblioteken i Amerika  
Då Palmgren kom till USA och såg allt det hon beskriver i Biblioteket – en ljushärd, var 

verksamheten för barn enligt Åberg högst något decennium gammalt. Han menar även att 

Palmgren förmodligen såg de bästa barnbiblioteken och att det är dem hon beskriver i sin 

propagandaskrift.51  
Barnboken delar in barnens läsning i Amerika i tre faser. Fas ett innebär att den vuxne 

erkänner att barnen faktiskt har ett behov av rekreationsläsning. Fas två innebär att man erkänner 

att barnen har rätt till läsning. Det var också under denna fas som barnen på olika sätt fick 

tillträde till biblioteken, dock inte alltid samtidigt som de vuxna, då de kunde uppträda störande. I 

den tredje fasen, som inföll tidsmässigt ungefär vid första världskrigets år, började man planera in 

barnavdelningar redan vid byggandet av de nya biblioteksbyggnaderna. 52 

                                                 
50 Torsten, Dahl, huvud red., 1949, Svenska män och kvinnor  – Biografisk uppslagsbok 5, s. 342. 
51 Åberg, 1983, s. 9. 
52 Ørvig, Mary & Kåreland, Lena, 1980:2, Barnboken,  s. 5.  
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Böckernas betydelse för barnen 
”Bibliotek för barn! hör jag någon oförstående utropa, hvad ha barn i bibliotek att göra? Den som 

så yttrar sig visar därigenom endast, att han icke förstår att uppskatta hvarken böcker eller barn.”53 

Uttalandet från 1909 visar tydligt Palmgrens ståndpunkt. Hon menar att böckerna många gånger 

är goda vänner och att man genom dem får umgås med några av historiens mest ansedda 

människor. Den som lärt sig att uppskatta god litteratur har enligt Palmgren vunnit något stort 

och betydelsefullt. ”Goda böcker äro en gudagåva i kanske högre grad än något annat” 54, skriver 

Palmgren. Barn skulle få delaktighet i den goda litteraturen, det var väl ändå syftet med att lära 

dem läsa! Biblioteket var heller inget som man växte ifrån, det var något man skulle ha nytta av 

hela livet till skillnad från skolan. Biblioteket skall erbjuda rekreation och förströelse så väl som 

näring till förstånd och fantasi.55  

Biblioteket som uppfostrande instans 
Den amerikanska verksamheten ville få fram goda medborgare och man ansåg att både individen 

och allmänheten tjänade på att ha biblioteket som fostrande instans. För att detta skulle kunna 

uppnås måste biblioteken likställas med skolan och det hade man lyckats med i Amerika vid 

denna tid, både anseendemässigt och ekonomiskt. Man hade ett stort intresse av verksamheten 

och såg att den tillförde samhället och medborgarna något positivt.  

Skillnaden i skolans och bibliotekets uppfostringsmetoder är, dels att skolgången är obligatorisk, 
biblioteksbesöket frivilligt; dels att skolan, den må vara hur utmärkt som helst, blott under några få år af 
individens lif har hans uppfostran om hand; biblioteket däremot kan utöfva ett aktivt inflytande på människan 
under hela lifvet. Skolan börjar nämligen att intressera sig för barnet först vid en viss ålder och tager sedan vård 
om det blott under en viss kortare tidslängd. Det amerikanska bibliotekets intresse för individen börjar, så snart 
som ett barn kan glädja sig åt en vacker bilderbok, och slutar först vid grafven. 56 

Biblioteket var en plats för barnen att uppfostras på och göra dem till självständiga, läsande, 

intelligenta individer. 

Barnbibliotekets lokaler 
För barn hade man i biblioteket inrättat speciella utrymmen, ”the children’s room”, som var 

enkom för dem. 
 

                                                 
53 Palmgren, 1909 a, s. 3. 
54 Palmgren, 1909 a, s. 3. 
55 Palmgren, 1909 a, s. 9. 
56 Palmgren, 1909 b, s.14. 
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En afdelning inom det amerikanska biblioteket, som är en ögonfägnad, i om möjligt än högre grad än biblioteket 
i öfrigt, är barnafdelningen [---] så vidt möjligt är, förlägges till bibliotekets solsida; i barnbiblioteken finner 
man de vackraste taflor på väggarna och bladväxter i fönstren och lefvande blommor litet här och hvar. En 
öppen spis med sin sprakande brasa ger på vintern rummet ett inbjudande och hemtrefligt intryck. Allt är 
anlagdt på att vinna barnens hjärtan, att de i biblioteket skola känna sig som hemma. På barnbibliotekarien 
ställas de största fordringar. Hon – det är nämligen alltid en kvinna - står ständigt till barnens tjänst och är deras 
med outtömligt tålamod och aldrig svikande vänlighet och hjälpsamhet utrustade >>fråga mig om allting>>. 57 

Avdelningarna skulle vara som barnens privata bibliotek. Liksom på vuxenavdelningen var 

böckerna placerade på öppna hyllor, allt för att barnen själva skulle kunna ta för sig av böckerna. 

Detta gav just en känsla av privatbibliotek och inte institution, som man eftersträvade. Möblerna 

fanns ofta i olika storlekar, allt för att passa de olika åldrarna. Uppvärmning och ventilation ansåg 

Palmgren också var viktigt, men det allra viktigaste var en bra och duktig bibliotekarie. 

 

Regler för boklån och uppförande 
Det fanns ingen åldersgräns på låntagarna. De allra yngsta barnen kom till biblioteket med sina 

mammor som visade dem bilderböcker. Bibliotekarierna registrerade låntagare, ordnade 

föräldramöten och skrev boklistor åt de föräldrar som ville ha inför julen. Bokförteckningar 

gjordes för barn i olika åldrar för att hjälpa dem att hitta roliga böcker. 58  

Man använde samma katalogsystem på barnavdelningen som på biblioteket i övrigt, men 

barnbiblioteket hade en egen lappkatalog. Bibliotekarierna ordnade även sagoberättande 

högläsning och illustrerade anslag. Palmgren menade att man överallt i Amerika var eniga om 

sagoberättandets betydelse. Ofta hade man sagoberättande 1–2 gånger i veckan men det skulle 

behövas fler för att få plats med alla barnen som kom, då man bara kunde ta emot trettio barn per 

gång. I och med detta ökade utlåningen, och valet av litteratur ”blev bättre”. Barnen fick lära sig 

att vara rädda om böckerna och om biblioteket. Utlåningen av barnböcker i New York var hög 

och böckerna i gott skick, vilket visade att barnen var varliga med böckerna. Det man fordrade av 

barnen var ett tyst och städat uppförande samt rena händer. Samarbete skedde även med skolorna 

som lånade klassuppsättningar till klassbiblioteken. Det var lärarna som lånade åt eleverna, men 

det fanns även speciella bibliotekarier som gick runt i skolorna och höll föredrag om biblioteket 

och dess ändamål. Klasser inbjöds till biblioteket för användarundervisning och man visade dem 

då vad biblioteket hade att erbjuda. Engagemanget var stort och biblioteken ville inte släppa de 

unga låntagarna då de slutat skolan, utan skickade ut inbjudningar till dem och berättade hur 

                                                 
57 Palmgren, 1909 a, s. 27 f. 
58 Palmgren, 1909 a, s. 30. 
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gärna man registrerade dem som låntagare. 59 Bibliotekarierna oroade sig över ungdomarna, som 

inte riktigt hörde till vare sig barn eller vuxenavdelningen. De ville inte att ungdomarna skulle 

välja olämplig litteratur. Detta ledde till att man på håll inrättade boksamlingar med 

ungdomslitteratur för ungdomar. Många ungdomar kände sig osäkra på vilka böcker de skulle 

låna och frågade bibliotekarierna om råd. För att fånga deras intresse var det mycket viktigt att 

denna hylla var uppdaterad med det senaste.   

Uppsökande verksamhet  
Det inrättades vandringsbibliotek och hembibliotek för dem som inte kunde ta sig till biblioteken. 

Hembiblioteken skickades till fattigare kvarter vilket gladde många barn som inte var 

bortskämda, för dessa barn hade hembiblioteken stor betydelse. Biblioteket lånade ut ett litet 

bokskåp med cirka tjugo volymer för barn i alla åldrar. Skåpet var försett med glasdörrar så att 

man skulle kunna se vad som fanns i det. Bibliotekarien som kom med skåpet öppnade det och 

barnen försågs med varsin bok. Det ingick i bibliotekariens uppgift att spendera en timme i 

veckan hos den familj där bokskåpet stod och den timmen ägnades åt lekar och sagoläsning. Om 

det inte fanns bibliotekarier antog man frivilliga som fick förbinda sig på ett år och ta hand om 

sin grupp barn.60 Palmgren menade att detta för många barn var den enda glädjekällan och att det 

kanske var just i sådana situationer man gjorde störst nytta.61 P å somrarna flyttades verksamheten 

till lekparker och det gjordes också besök på skolkollonier och hem för vanartade barn.  

Tron på biblioteket 
Palmgren skriver: ”Boken är i de amerikanska bibliotekariernas ögon källan till allt godt och 

universalmedlet mot allt ondt. Boken uppfostrar och undervisar, är häfstången i all andlig och 

materiell utveckling i såväl den enskildes som samhällets lif; den skänker nya impulser, kraft och 

tröst i motgångar och sorger samt glädje och förströelse alltjämt och till alla.”62 Det sammanfattar 

väl Palmgrens positiva intryck av det Amerikanska biblioteksväsendet och bibliotekarierna. 

                                                 
59 Palmgren, 1909 a, s. 33. 
60 Palmgren, 1909 a, s. 40. 
61 Palmgren, 1909 a, s. 41. 
62 Palmgren, 1909 a, s. 42 f. 
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Biblioteken i Sverige 

Den långsamma utvecklingen 
Det skedde en tillbakagång av biblioteken i början av 1850-talet.63 Ansvaret för inrättande och 

skötsel av bibliotek hade lagts på prästerskapet. Därmed blev det deras uppgift att se till att 

elevernas kunskaper efter skolan underhölls. 64 Dessvärre ledde detta inte till avsevärda 

förbättringar. Däremot kunde man se en blomstring från 1850 fram till slutet av 1860-talet. Under 

1870- och 80-talen var biblioteken åter på nedgång. 65 Tidigare hade biblioteken varit 

kyrkostämmans angelägenhet men föll i och med resolutionen under kommunalstämman. Man 

ansåg vid denna tidpunkt inte att sockenbiblioteken tillhörde den allmänna folkundervisningen. 

Detta resulterade olyckligt i att ingen tog ansvar för biblioteken, vilket i sin tur ledde till dåliga 

anslag. Palmgren menar att det i Sverige rådde bristande kunskaper och intresse. Utbudet av 

böcker var dåligt men läshungern hos folk hade inte minskat. De sökte sig, enligt Palmgren, till 

den litteratur som var lättöverkomlig och i hennes ögon inte lika god som den litteratur som 

borde finnas i biblioteket.66 I skolan lärde man sig att läsa men man behövde något att öva sig på 

även efter skolans slut. Palmgren såg att man satsade på kunskaper och färdigheter i skolan för att 

sedan låta dem rinna ut i sanden.  

1894 utarbetades ett folkskoleinspektörsprogram där man listat de krav man borde ställa på 

folkskolebiblioteken. Verksamheten skulle präglas av fosterländsk anda, öka de kunskaper som 

lärts in i skolan och ha en uppfostrande inverkan på de unga som i sin tur skulle sprida 

kunskaperna vidare till hemmen.67 Palmgren ser dock en positiv utveckling då hon studerat 

folkskoleinspektörernas ”Berättelser om folkskolorna i riket” från 1899 till 1904.68 Hon menar att 

de flesta skol- eller sockenbibliotek av betydelse äger en ungdomsavdelning. Bibliotekens 

utveckling var långsam i Sverige, dels på grund av bristande kunskaper, dels på grund av 

ointresse. Frågan om biblioteken togs upp i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Tanken på statligt 

stöd är lika gammal som själva tanken på bibliotek enligt Palmgren.69 En motion väcktes i ärendet 

                                                 
63 Palmgren, 1911, s. 3. 
64 Palmgren, 1911, s. 2. 
65 Palmgren, 1911, s. 4. 
66 Palmgren, 1911, s. 7 f. 
67 Palmgren, 1911, s. 14. 
68 Palmgren, 1911, s. 15. 
69 Palmgren, 1911, s. 29. 
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redan 1828–1830 men fick då avslag av alla stånden efter ett nekande utlåtande av bankutskottet. 

I 1840–1841 års riksdag uppmuntrades frågan om sockenbibliotekens inrättande men man tog 

däremot inte upp vem som skulle finansiera kostnaderna.  

Palmgren förutser en förändring av biblioteksväsendet både strukturellt och ekonomiskt. 

Tanken var att det skulle vara bättre om kommunerna hade hand om biblioteken som skulle stå 

till förfogande för alla. Hon efterlyser lämpliga lokaler med trevliga och bekväma läsrum för 

gammal som ung. Detta skulle kräva en förändring av hela det dåvarande bibliotekssystemets 

karaktär. Det som de små föreningsbiblioteken inte kunde lösa kanske ett kommunalt bibliotek 

kunde lösa menade Palmgren. 70 1905 års riksdag beslutade om statsanslag för 

biblioteksändamål71, och 1910 fattades beslut om att tillsätta en kommitté som skulle reda ut 

frågan om centralbibliotek i Stockholms stad. Detta var enligt Palmgren ett steg i rätt riktning och 

hon såg att ett kommunalt biblioteksväsen skulle kunna bli verklighet.  

För många arbetare i Sverige spelade folkrörelsernas bibliotek stor roll. 

Folkrörelsebiblioteken växte fram under stora svårigheter då resurserna var knappa. Även om 

flera av rörelserna hade barnen i åtanke var det ändå ingen riktig hjärtesak för dem då budgetarna 

var strama. Man kan inte tala om några direkta barnavdelningar på deras bibliotek. Man satsade 

främst sina knappa resurser på att bilda de unga som var beredda att ta upp kampen i samhället. 

Barnen hade till skillnad från de unga yrkesarbetarna skolbiblioteken att vända sig till. 

Det fanns folkorganisationer som bland annat ordnade bokspridning, bokpropaganda, 

vandringsboklådor och mönsterkataloger där det förekom ett rikt utbud av barnböcker. 

Organisationerna bildade även läsestugor i Stockholm för vuxna och barn. Palmgren bekämpade 

detta då hon stred för kvalitetsbibliotek för alla.72 Kanske kan man tycka att dessa insatser var 

bättre än inga alls, men Palmgren hade det välorganiserade amerikanska biblioteksväsendet i 

åtanke och hade större planer för de allmänna biblioteken än så.  Hon upprördes över orättvisorna 

då bättre mans barn hade bättre tillgång till litteraturen, för dessa barn var det inte ovanligt att 

litteratur fanns i hemmen. 

Sockenbibliotekens motsvarighet i städerna var församlingsbiblioteken. De var avsedda för 

alla församlingsbor och besöktes till stor del av barn. De flesta församlingsbiblioteken i 

Stockholm uppgick 1927 i det centraliserade Stockholms stads bibliotek.73  

                                                 
70 Palmgren, 1911, s. 57. 
71 Palmgren, 1911, s. 9. 
72 Åberg, 1983, s. 14 f. 
73 Åberg, 1983, s. 11. 
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Palmgrens barn- och ungdomsbibliotek 
Palmgren kom således att öppna det första svenska barn- och ungdomsbiblioteket i Stockholm 

1911, som även var det första riktiga biblioteket i modern mening. Till en början utgjordes allt i 

biblioteket på Drottninggatan av frivilliga gåvor och allt ordnades i stort sett efter amerikanskt 

mönster. Vissa saker anpassades naturligtvis efter bibliotekets egna speciella behov. 74 Man lade 

stor vikt vid ordentliga möbler och en trevlig inredning, allt för att barnen skulle känna sig 

hemmastadda. Blommor och grönt saknades inte och man ansåg även att fina möbler ingav en 

viss respekt. Indelningen av böcker skedde efter ett modifierat Dewey-system. Parollen löd: ”Rätt 

bok till rätt person i det rätta ögonblicket.”75 Det andra biblioteket som öppnades för barn var 

Gustav Vasa församlingsbibliotek i Stockholm, även det i Palmgrens anda.76 

Regler för boklån    
Inspirerad av den amerikanska modellen hade Palmgren ett öppet hyllsystem så att barnen kunde 

ströva fritt i biblioteket vilket vid denna tid var något helt nytt och unikt. Minimiåldern för att 

låna hem böcker var tio år och maximiåldern var tjugo år.  Man hade inte resurser att ta hand om 

småbarnen även om man så hade önskat. Lizzie Moll var en av dem som arbetade på 

barnboksbiblioteket. Hon skriver 1916 i en artikel om verksamheten i Biblioteksbladet samma år: 

”De små bilderboksbarnen blir tämligen styvmoderligt behandlade, inte av vedervilja utan därför 

att vi inte ha plats för dem.”77  Barnen fick låna en ”rolig bok” och en ”nyttig bok”. Bibliotekarien 

kontrollerade att den nyttiga boken verkligen var läst. Barnen fick även lära sig att ta väl hand om 

böckerna och att själva hitta rätt bland hyllorna och personalen var mån om att kunna erbjuda den 

litteratur som barn och ungdomar önskade. Barnen myntade uttrycken ”rolig” bok och ”tråkig” 

bok, där den tråkiga boken var den de vuxna kallade nyttig.  

Barnbibliotekets lokaler 
1928 upptogs SBUB i Stockholms Stadsbibliotek, Palmgren som då sedan länge bodde i 

Danmark deltog i debatten och försvarade än en gång barnbiblioteket. Somliga ansåg fortfarande 

att bibliotek för barn var onödig lyx då skolbiblioteken fanns, andra ansåg att biblioteket drog 

barnen från hemmen. 78 1930 års biblioteksförfattning innebar att biblioteken inte längre behövde 

förlita sig på privata donationer, vilket ledde till en expansion på barnbiblioteksområdet om än i 

blyg skala. Barnbiblioteket fick en egen avdelning i Stockholms nya pampiga stadsbibliotek som 

var ritat av arkitekten Gunnar Asplund. Avdelningen på Stockholms stadsbibliotek var skild från 

                                                 
74 Moll, Lissie, 1980, ”Så arbetade Stockholms barn – och ungdomsbibliotek på 1910-talet”, Barnboken, s. 23. 
75 Moll, 1980, s. 20. 
76 Söderblom, 2002,  s. 8. 
77 Moll, 1980, s. 23.  
78 Åberg, 1983, s. 28. 
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vuxenavdelningen och hade egen ingång. I USA var man tidig med ”familjebiblioteket” som 

Åberg väljer att kalla det, det innebär i praktiken att det är öppet inuti och de enda väggarna är de 

yttre. Alla kan då fritt ströva omkring i biblioteket och låna vad de önskar.  

Personal 
Först år 1926 fick Sverige en bibliotekarieutbildning och tjugosju år senare fanns i landet 

fyrtiosex stycken barnbibliotekarier varav elva hade särskild utbildning.79 Ytterst få män blev 

barnbibliotekarier. Vissa anser att Palmgren lade grunden till den ojämna könsfördelningen då 

hon yttrat att barnbibliotekarien alltid ”är en kvinna”. Barnbibliotekarierna var ofta entusiastiska 

men många gånger okunniga. De påverkades mycket av tankegods fr ån Palmgren, Key och 

Linder. De två sistnämnda kvinnornas ideologier och tankar kommer jag att gå igenom i ett 

kommande kapitel. 

                                                 
79 Åberg, 1983, s. 31. 
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Den pedagogiska barnboksdebatten runt sekelskiftet 1900 

Barnbiblioteket Saga 
Barnbiblioteket Sagas historia hänger samman med den pedagogiska debatten runt sekelskiftet 

1900 då barn och läsning, även fattiga barns läsning, diskuterades flitigt. Barnbiblioteket Saga 

spelade en betydande roll för den svenska skolan och för de svenska barnen då Sagas intention 

var att nå ut till så många barn som möjligt. Sagakommittén ville ha ett samarbete mellan 

Barnbiblioteket Saga, folkskollärarföreningen och förlagen för att kunna ge ut billig och sund 

barn- och ungdomslitteratur. I Fredrika Bremer-förbundets80 tidskrift Dagny publicerades år 1980 

Lilly Engströms artikel ”Något om våra nyare barnböcker”. Engström var medlem i Fredrika 

Bremer-förbundets bokkommitté och ansåg att barn borde finna lika mycket nöje i böckerna som 

de gjorde i leken. Hon liksom Linder ansåg att barnens bibliotek inte borde vara för stort utan att 

barnen istället skulle läsa böckerna flera gånger. Böcker med, enligt Engström, obetydligt 

innehåll, gjorde att barnen läste ytligt och utan ansträngning, vilket förslappade dem. Hon 

rekommenderar de äventyrsböcker och så kallade goda sagor som manar till handlingskraft.  81 

Polemiken var alltså livlig vid sekelskiftet 1900. Det rådde stor oenighet om vad som var 

pedagogiskt och moraliskt korrekt. Barnbiblioteket Sagas intention var att få ut litteraturen till 

barnen och man trodde inte att barnen kunde läsa för många böcker. Sagas intention var att skapa 

läslust hos barnen. Det fanns invändningar mot Sagas verksamhet och både Key och Linder 

vände sig mot deras rekommenderande boklistor som de ansåg var gjorda efter alltför snäv 

måt tstock. Tilläggas skall kanske att både Linder och Key kom från hem där de haft god tillgång 

till litteratur och de var båda mycket belästa.  

Det sena 1800-talets romantiska barnbokssyn som levde kvar ansåg att litteraturen, leken och 

fantasin hade ett värde i sig. Key ansåg också att litteraturen skulle medföra något nyttigt men till 

skillnad från tidigare tänkande som inspirerats av upplysningstankar ansåg hon inte att det var 

                                                 
80 Fredrika Bremer-förbundets bokkommitté utgav boklistor från 1888. De ordnade även utställningar av böcker till jularna. 
81 Klingberg, Göte, 1966, Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga, s. 28 f. 
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själva avsikten med läsandet. Barnen skulle lära sig av litteraturen, ansåg hon, men för den skull 

behövde den inte vara didaktisk.  
 

Ellen Key 
Ellen Key föddes 1849 på Sundholm. Hon var författarinna och pedagog. Sin grundutbildning 

fick hon i hemmet tillsammans med sina syskon. Key arbetade som lärare i Whitlockska 

samskolan mellan 1878 och 1898. Hon undervisade och föreläste samtidigt även vid Stockholms 

arbetareinstitut 1883 till 1900.82 På så vis kunde hon driva de politiska frågor som engagerade 

henne. Keys idéer var radikala och handlade ofta om olika aspekter på frihet som kvinnans 

ställning, folkbildning, skolfrågor och fredsfrågor. Keys samhällssyn var liberal och hon 

sympatiserade med vänstern.  

Från 1900 ägnade sig Key helt åt sitt författarskap. Hon var starkt influerad av Rosseaus 

tankar om att det är friheten som skapar goda människor, vilket återspeglas i Barnets århundrade. 

Boken fick stor genomslagskraft och kom i flera upplagor i Sverige och även utomlands. Hon är 

den svenska författare som haft störst internationellt inflytande på pedagogikens område. 83  

Böckernas betydelse för barnen 
Barnen borde få böcker så fort de kan behandla dem väl enligt Key.  De ska lära sig att behandla 

även bilderböcker med vördnad och se dem som ”en dyrbar egendom”.84 Key ansåg att man 

borde: 

[---]anskaffa ett utlov bibliotek åt barnet, så att det vid olika åldrar äger de för denna ålder yppersta böckerna, ej 
som nu endast vad det på en slump erhåller. Båda delarna kommer att höra till den nya uppfostrans 
väsentligheter. Nu däremot fördärvas barnen med ständigt nya >>sommarnöjen>>, med usla barnböcker, med 
dyrbara leksaker, medan de aldrig borde erhålla andra dylik än de allra enklaste, de så att säga klassiska, men då 
däremot rikligt förses med medel att själva göra sig leksaker.85 

Key poängterar sagans vikt och hur viktigt det är att den vuxne berättar med inlevelse och lugn. 

Det skulle vara absolut tabu för sagoberättaren att ställa sig utanför sagan och göra sig lustig över 

den då detta djupt skulle såra barnet. Hon var mån om att inte kränka barn vilket många vuxna 

gjorde utan att ens tänka på det.  

                                                 
82 Dahl, Torsten, huvud red., 1949, Svenska män och kvinnor - Biografisk uppslagsbok 4, s. 226 ff. 
83 Marklund, Göran & Marklund, Hans, 2000, 1900-talet – blev det barnets århundrade?, s. 5 ff.   
84 Key, 1996, s. 228. 
85 Key, 1996, s. 142 f. 
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Barnlitteraturen och barns läsning 
Bland sagorna rekommenderar hon bland annat Andersens sagor, Norska folksagor, Sjöjungfruns 
sagor och Elfvornas lekar, Grimms sagor, Folksagor och äfventyr, Fosterländsk läsning för barn 

och ungdom samt De vackraste sagorna från tusen och en natt. Dessa titlar finns listade i bilagan 

till Barnets århundrade del 2. 86 

Viktiga ingredienser för en berättelse är handling och överraskningar. Barnen tycker om när 

berättelserna är fulla av liv utan märkbara avsikter. Roliga ramsor är sådant som barn har 

behållning av. 87 Abstrakta berättelser och fabler uppskattas inte av barn enligt Key.  

Ytterligare böcker Key rekommenderar är till exempel Rydbergs Lille Viggs äventyr på 
julafton och Topelius Läsning för barn. De klassiska verken bör finnas på barnens hylla och hon 

nämner bland annat verk av författarna Tegnér, Runeberg, Atterbom, Geijer, fru Lenngren och 

Bremer. I bilagan skriver hon att hon själv före tolv års ålder hade läst Schiller, Goethe, Wieland, 

Scott, Shakespeare och Dickens. Hela tiden gäller det att ge barnen god litteratur. Flickböcker 

och indianböcker bör endast förekomma sparsamt ”så att de icke förstöra den andliga matlusten i 

fråga om starkare och sundare föda.”88 

Läseböckerna har hon inte mycket till övers för utan anser att de strider mot vad som tilltalar 

barnen. Detta är skälet till att Key då hon lärt känna Selma Lagerlöf ber henne att skriva en riktig 

läsebok som skulle användas i den svenska folkskolan. Detta resulterade i Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige från 1908.  

Ytterligare invändningar mot läseböckerna var att de blev röriga och att man försökte stoppa 

in religionskunskap, historia, poesi och diverse andra ämnen för att få dem nyttiga. Key ansåg att 

dessa böcker ofta var nedlåtande och avhandlingsmässiga.89 Hon vänder sig även mot de 

barnböcker som tillför ohälsosam självreflektion, till dessa böcker räknar hon dåtidens moderna 

barnkammar- och skolhistorier som hon uttryckte det ”fräter på karaktären”.90 Key menade att det 

inte var bra för barn att läsa om ”nutida barn” då sådant innehåll skulle förvirra dem. Hon 

avvisade även läsning av alltför många böcker. Däremot skulle det barnen läste vara skrivet av de 

stora mästarna och inte vara litteratur direkt skriven för barn.91 Hon avslutar kapitlet ”Böckerna 

mot läseböckerna” med att hävda att böckerna kanske är den viktigaste delen i hemmets bohag!92 
 

                                                 
86 Key, 1996, s. 228. 
87 Key, 1996, s. 195.  
88 Key  1996, s. 235. 
89 Key, 1996, s. 197. 
90 Key, 1996, s.. 199. 
91 Klingberg, 1966 s. 22 f. 
92 Key, 1996, s. 200. 
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Gurli Linder 
Gurli Linder var författarinna och föddes 1865 på Irvingsholm i Örebro län. Efter 

avgångsexamen från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1885 var Linder flickskollärarinna i 

två år. Därefter var hon föreståndare för Fredrika- Bremerförbundets hemstudiekurs i svenska 

språket samt litteraturhistorien. Linder skrev även flitigt i tidningar och tidskrifter, hon skrev 

bland annat för Dagens Nyheter mellan 1899 och 1935. Hon var den första i Sverige som med 

verkligt intresse och allvar recenserade barn- och ungdomslitteratur. Linder gav ur ett flertal 

skrifter i olika länder, däribland om kvinnofrågans historia i Sverige. Hennes hem i Stockholm 

var betydelsefullt för den litterära och publicistiska huvudstaden. 93 

Böckernas betydelse för barnen 
Helst skulle Linder ha sett att barnen själva ägde de böcker som de tyckte bäst om så att de kunde 

läsa dem så många gånger de ville och alltid ha tillgång till dem. Hon ansåg därför att det var bra 

att eldsjälarna bakom projektet med Barnbiblioteket Saga arbetade med att sprida litteraturen till 

ett billigare pris genom att sälja häften. Att Saga gav ut bearbetningar störde henne inte då hon 

ansåg att dessa var bra och hon trodde inte att dessa skulle göra att man tappade intresse för 

originalen. 94 Sagas alster spreds främst genom folkskolorna och vände sig i första hand till enkelt 

folk som aldrig skulle ha råd med originalen. Linder påpekade att läsning inte bara var en 

angelägenhet för överklassbarnen som dessutom var en minoritet. Hon förstod att alla inte hade 

råd med litteraturen men ville ändå att barnen i så hög utsträckning som möjligt skulle äga 

litteraturen. 

Barnlitteraturen och barns läsning 
Linder inleder Våra barns nöjesläsning med att konstatera att debatten kring barnlitteraturen är 

livlig. Hon menar att många ansåg att den moderna barnlitteraturen är dålig enbart för att de 

bestämt sig för det. De uttalandena anser hon helt enkelt vara omotiverade. 95 Det hon själv främst 

vänder sig mot är de av henne kallade ”snömosböckerna”. Med pjollriga snömosböcker avsåg 

Linder litteratur med dåliga översättningar, flickböcker, språkfattiga böcker och böcker med 

slätstrukna karaktärer. Hon citerar signaturen N.B i Aftonbladet:  

 

 

 

                                                 
93 Dahl, Torsten, huvud red., 1949, Svenska män och kvinnor – Biografisk uppslagsbok 4, s. 646. 
94 Linder, 1902, s. 77. 
95 Linder, 1902, s. 69. 
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Tag fem små odygdiga barn, ett fattigt snällt dito, två tanter, tre farbröder (hvaraf en helst rik), en utfärd med 
och en utan lof samt ett par smärre olyckor; blanda allt väl tillsammans med en handfull pengar och en nypa 
fattigdom samt irör då och då under vispning några välskötta dockor, ett par sidenskärp samt en och annan hvit 
klädning. Allt blandas väl samt hälles att stelna i en vanligt slät form. Anrättningen, som är synnerligen 
lättsmält, serveras prydd med nätta krumelu rer, pressade genom så kallad sockertratt.96 

Linder menar att dessa böcker med slätstrukna karaktärer förflackar barns fantasi och att de 

möjligtvis blev roliga lekkamrater för stunden men inte goda vänner för livet. Dessutom vänder 

de sig nästan uteslutande till överklassens barn. 97 De lägre böckerna bidrar till att barnen sedan 

inte blir mottagliga för högre, skönare intryck. Otvetydigt innehåll skulle förslappa barnen i och 

med att de inte skulle anstränga sig då.  Hon ser dock kampen mot denna litteratur som lönlös då 

det alltid kommer att finnas ”slappa små flickor” som slukar den. 98  

Linder prisar, som många under sin samtid, sagorna som allmänt ansågs som bra barnläsning. 

Hon poängterar även de muntligt berättade sagornas vikt eftersom de motverkar flyktigheten i 

barnens natur.99 Högläsningen skulle ha en bra inverkan på alla stressade familjemedlemmar som 

därigenom skulle få en stunds ro. Det var viktigt att sagostunderna fungerade som vilostunder 

utan tråkiga förklaringar och utläggningar.100 Man led brist på goda sagoberättare som hon 

befarade snart skulle vara ett utdöende släkte och hon höll ivrigt med Key om att de allra bästa 

sagoberättarna var de gamla barnjungfrurna. De sagor som hittades på i hemmen och där hade ett 

högt affektionsvärde skulle enligt Linder inte komma ut på marknaden då de förmodligen var 

underhaltiga och medelmåttiga. 

Även Linder var en förespråkare för klassikerna och hon motsatte sig uppdelandet av 

barnböcker och vuxenböcker. En ”talangfull” barnbok passade även vuxna.101 Linder ansåg att 

särskilda ungdomsupplagor kunde få förekomma av de verk som var för svåra men att en sådan 

adaption fordrade mycket av den person som skulle utföra uppgiften.102 Några av de svenska 

barnlitterära verk hon rekommenderade var Barnkammarens bok, Skogstomtens saga, Svenska 
barnboken, Blomsteralfabetet och Puttes äventyr i blåbärsskogen. Precis som Key ansåg hon att 

läseböckerna inte var den ideala litteraturen. Mycket av den litteraturen användes i skolorna 

vilket hon såg ogillande på. Linder gick inte lika långt som Key som ansåg att skolorna skulle 

avskaffas men hon efterlyste bättre litteratur. Linder vände sig även mot söndagsskoleböckerna 

från England och USA som visade änglalika barn eller odågor och deras felfria föräldrar. Dessa 

var inte pedagogiska och stred mot de ideal hon hade; att ungdomen skulle läsa med glädje, 

                                                 
96 Linder, 1902, s. 17. 
97 Linder, 1902, s. 19. 
98 Linder, 1902, s. 18. 
99 Linder, 1902, s. 9. 
100 Linder, 1902, s. 80 f. 
101 Kåreland, 1977, s. 227.  
102 Klingberg, 1996, s. 27. 
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eftertanke och behållning. Hon ansåg att det var viktigt att lyssna då de unga berättade om de 

böcker de läst och även ta hänsyn till deras eget omdöme. 103 I söndagsskolelitteraturen fanns det 

inte utrymme för barns eget omdöme, där allt gick ut på att fostra barnen och ge dem omöjliga 

förebilder. Många ansåg vid denna tid att det inte alls var nyttigt att barnen satt och läste eftersom 

de istället borde göra nytta. Linder var medveten om problemet med föräldrar som ryckte 

böckerna ur händerna på barnen så fort det inte handlade om en skolbok. Hon menade att det ofta 

använda begreppet ”nöjesläsning” sände ut fel budskap. Att läsa var inte en synd likt att äta 

godsaker i smyg.104    

Linder såg att barn helst skulle äga böcker. För dem som inte hade tillräckligt mycket 

litteratur hemma behövde det dock finnas möjlighet att låna böcker. För de barnen efterfrågade 

hon lässtugor. Förläggarna borde trycka fler billiga upplagor så att fler kunde köpa litteraturen. 

Om detta skulle innebära att man i dessa upplagor fick ta bort illustrationerna för att pressa priset 

var det godtagbart. Detta skulle inte göra någon större skada då man i stället fick använda 

fantasin. 105  

                                                 
103 Linder, 1902, s. 64. 
104 Linder, 1902, s. 65. 
105 Linder, 1902, s. 87 f. 
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Den pedagogiska barnboksdebatten efter 1950 

De första femtio åren efter sekelskiftet 1900 var det Linders och Keys tankar om barnlitteraturen 

som hade störst inflytande i svensk debatt. Efter andra världskriget ändrades synen på samhället 

och det innebar förändringar även på barnboksområdet. År 1945 brukar ses som den moderna 

barnbokens genombrott. Det året kom Astrid Lindgrens första bok om Pippi Långstrump och 

Tove Jansson presenterade mumintrollen.106 Vid denna tidpunkt började allt fler barnpsykologer 

att tala om ”fri fostran”. Detta innebar inte att barn inte skulle fostras, men man började tala om 

att fostran inte skulle hämma barnen. Dessa psykologers tankar innebar att man skulle respektera 

barns tankar och vilja. Många författare hämtade inspiration från psykologiska och pedagogiska 

tankar och idéer. De tre stora namnen inom svensk barnlitteratur blev Lindgren, Jansson och 

Hellsing.  107 

Böckernas betydelse för barnen 
Läsare föds inte utan skapas enligt Chambers som även anser att det är svårt att skilja på orsaker 

och omständigheter som influerar och formar ett barns litterära utveckling. Trots detta anser han 

att det finns egenskaper som oftast anses som de mest relevanta. En av dessa egenskaper är den 

sociala. Chambers påpekar att inga egenskaper verkar isolerade utan att de samspelar. Dessutom 

är personer olika. Endast med de utgångspunkterna i minnet kan egenskapsteorierna användas.108 

Barn tar efter sin omgivning och lever som de vuxna som finns i dess närhet. De vuxnas syn på 

böcker kommer med all sannolikhet att påverka barnens syn på böcker. Ett bokrikt hem är en bra 

grund som dock kan undermineras av andra sociala förhållanden. 109 Böckernas betydelse för 

individen är viktig och ger nya dimensioner. Chambers menar att alla läsare har erfarenheter av 

böcker som öppnat deras ögon och fått dem att se sammanhang de tidigare inte sett. För att uppnå 

den typen av erfarenhet är det ofta en förutsättning att man har en läsbakgrund baserad på 

sagoberättande.110 

                                                 
106 Sörensen & Zawila, 1997, s. 19. 
107 Kjersén Edman, Lena, 2002, Barn och ungdomsböckerna genom tiderna, s. 93. 
108 Chambers, 1983, s. 30. 
109 Chambers, 1983, s. 31.                                                                      
110 Chambers, 1983, s. 23 f.                                                                      
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Bibliotekarierna Britt Engdal, Ulla Forsén, Malin Kolendius och Lena Skoglund hävdade att 

det var viktigt att biblioteken slog vakt om skriv- och läskulturen. De menade att samhället var på 

väg mot ett bildstarkt samhälle och bort från textsamhället. De förklarade att det skrivna ordet var 

mer svårtillgängligt än bilden eftersom det krävde ro och koncentration. Mer resurser behövdes 

för att det skrivna ordet skulle kunna hävda sig. Litteraturen gav balans i det stora medieutbudet 

och var av betydelse för barns språkutveckling. 111 De konstaterade att man snarare började tala 

om överstimulans och inte understimulans i en värld där en mängd information strömmar över 

barnen via massmedia. Språkliga beskrivningar ansåg de behövdes för att föra och hålla samman 

alla motstridiga, fragmentariska bilder till en helhet som skulle vara förståelig. 112 Det är viktigt att 

litteraturen får stimulera barns fantasi genom att ge dem olika upplevelser som förmedlas genom 

sagor, poesi, fakta samt realistiska berättelser. Författarna anser att marknadskrafterna utnyttjar 

barns behov av fantasi och att de levererar ”färdiga fantasier” via seriemagasin, TV, videofilmer, 

veckotidningar och även böcker. Det hela går egentligen bara ut på att man skall konsumera. 

Litteraturen förespråkas av författarna därför att den är bra och för att det är roligt att läsa och 

lyssna.113 

Norström frågar hur det kommer sig att en del barn tycker mycket om att läsa medan andra 

barn inte gör det. Han tror att en del barn väljer bort läsningen för att den är alltför krävande, att 

barnen helt enkelt upplever avläsning av text som jobbigt. Dessa barn söker sig till andra medier 

som inte på samma vis kräver lika mycket av dem. Nära till hands för de flesta är TV- samt 

videotittande och dataspel. Dessa medier fungerar som alternativ till läsandet för de lässvaga, 

som enligt Norström, också är i behov av att njuta av spännande berättelser och leva sig in i andra 

människors liv och ta del av deras erfarenheter. Dagens barn och ungdomar har ett brett urval av 

boktitlar, fler än tidigare generationer haft och förutsättningarna för att grundlägga ett läsande har 

aldrig varit större, men trots detta läser inte alla. Norström ser allvarligt på de fall där barn aktivt 

väljer bort litteraturen till fördel för enbart andra medier då de barnen inte får den lästräning som 

de behöver.114   

Barnlitteraturen och barns läsning 
Lennart Hellsing är författare och pedagog, han föddes 1919 i Västanfors. Han har alltid arbetat 

på att stärka barnlitteraturen och barnbokens ställning samt varit en nydanare inom svensk 

barnlitteratur. Hellsing var en av initiativtagarna till Svenska barnboksinstitutet, SBI, som 

                                                 
111 Engdal, m.fl., 1982, s. 26 f. 
112 Engdal, m.fl., 1982, s. 29. 
113 Engdal, m.fl., 1982, s. 30. 
114 Norström, 1997, s. 11 ff. 
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grundades år 1965. Institutets uppgift är att främja dokumentation och forskning kring 

barnlitteratur. Sin debut gjorde han 1945 med barnboken Katten blåser i silverhorn.115 

Hellsings debattbok Tankar om barnlitteraturen kom ut 1963. Han inleder med att konstatera 

att barnlitteratur är böcker utgivna och skrivna för barn. 116 Hellsing menar, vilket ofta har citerats, 

att all pedagogisk konst är dålig konst och att all god konst är pedagogisk.117 Han anser att de 

goda böckerna skall nå fram till barnen och inte tvärt om. Synen på barnet förändrades och man 

ansåg mer vedertaget att barnet redan från födseln var en person med, som Hellsing uttrycker det, 

”legitima behov”. Förr hade man snarare sett det som ”ett ingenting” på väg att bli vuxen skriver 

Hellsing. Under den utvecklingen skulle barnen uppfostras för framtiden. Senare insåg man att 

barnen genom böckerna även skulle få känna glädje för stunden.  

 Målet är enligt Hellsing inte att skapa goda böcker åt barnen utan snarare att med böckerna 

som hjälpmedel lära dem att utvinna glädje ur sin tillvaro. Han ansåg att barnlitteraturen och 

konsten socialt sett var uppfostringsmedel med fyra pedagogiska uppgifter: 

• Lära barnet behärska språket  

• Orientera barnet i tiden och rummet 

• Orientera barnet socialt, det vill säga att bygga upp önskvärda framställningar och den 

enskildes förhållande till sin omgivning samt att berätta om relationer mellan oss 

människor 

• Påverka barnet mera direkt, aktivera själva livskänslan118 

En författare bör ha kunskap om den språkliga utvecklingen eftersom det gäller att skriva på ett 

sätt som barnen förstår.119 Han sällar sig till dem som anser att man för barn bör berätta om deras 

egen tid. Böcker för små barn borde helt enkelt behandla deras egen tid och deras eget fysiska 

rum. Hellsing skriver att det finns uppfattningar om att barnboken skall innehålla allt, till 

exempel historia, naturkunnighet osv. Den skall också vara lätt att förstå. Samtidigt ska den vara 

spännande och briljant, men inte skrämmande, och både barn och vuxna ska tilltalas av den. 

                                                 
115 http://www.lasrorelsen.nu/aktiviteter_forfattare.html Läsrörelsen med Bengt Westerberg som ordförande är en ideell förening  
     som anordnar aktiviteter för att främja läsning i Sverige. 2003-01-29. 
116 Hellsing, 1999, s. 21. 
117 Hellsing, 1999, s. 25. 
118 Hellsing, 1999, s. 26. 
119 Hellsing, 1999, s.30. 
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Detta tror Hellsing är orimligt i en och samma bok.120 Det har i alla tider funnits mer eller mindre 

konkreta regler för hur man skall skriva men är man enligt Hellsing en god författare behöver 

man inte bry sig om de formulerade reglerna om hur en barnbok skall vara.121  

Nya pedagogiska tankar 
Hellsing efterlyser experimenterande böcker. Han tror inte på någon slags ”stambok” som alla 

skall ha läst. Chambers är av samma åsikt och menar att böcker i alltför stor utsträckning 

påtvingas barn. Det verkar enligt honom som att barnen måste ha läst vissa böcker vare sig de vill 

eller inte. Hur bra har man då lyckats med att få de unga intresserade av litteratur, frågar sig 

Chambers. Kontentan är att om barn tvingas tröska igenom en mängd tråkiga böcker är risken 

stor att de tappar intresset för litteraturen. 122  

Att det alltid har funnits något sakralt över barns läsning vill Hellsing inte bara skylla på 

bibliotekarierna utan tror snarare på att det alltid har inpräntats att litteraturen är högtidlig och 

tråkig. Man har ansett att litteraturen skall närmas med vördnad men att förändringar är på väg, 

om än långsamt.123 Hellsing efterlyser alltså nya former och vänder sig mot bakåtsträvarna. Till 

dessa räknar han Eva von Zweigberk och Greta Bolin då de i handboken Barn och böcker från 

1945 alltför mycket blickar bakåt. Målet måste enligt Hellsing ligga framför och inte bakom 

oss.124 Linder ansåg på sin tid att misstänksamheten mot det nya och nyskapande var överdriven 

och i det avseendet är Hellsing enig med henne. Hellsing anser att estetiken är viktigare än allt 

annat och han anser att det även bör finnas bilderböcker för äldre barn och vuxna.125  

Rim och ramsor 
Något som ligger Hellsing varmt om hjärtat är rim och ramsor som han påpekar inte är någon 

nymodighet utan en urgammal tradition. Ramsor var även något som Key förespråkade. Ramsor 

kan, om man så vill, betraktas som ”primitiv lyrik”, de har ofta samband med musik som 

uppmanar till rörelse.126 Ramsan ger, enligt Hellsing, barnet bilder och sätter dess bildskapande 

fantasi i rörelse. Barnet följer dansens regler vilket i sig är uppfostrande och gör det delaktigt i en 

social gemenskap. 127 Upprepningar som ramsan erbjuder är både praktiska, enkla och bra och 

                                                 
120 Hellsing, 1999, s.49. 
121 Hellsing, 1999, s.56. 
122 Chambers, 1983, s. 75.     
123 Hellsing, 1999, s.44. 
124 Hellsing, 1999, s.83. 
125 Hellsing, 1999, s.76 f. 
126 Hellsing, 1999, s.111. 
127 Hellsing, 1999, s.124. 
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Hellsing skriver att det ligger en glädje i det. För det viktiga enligt honom är just skapandets 

glädje och inte resultatet.128  

                                                 
128 Hellsing, 1999, s. 126. 
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Biblioteken efter 1940 

Regler för boklån    
I slutet av 1928 hade man på svenska bibliotek börjat med signum på böckerna enligt SAB- 

systemet och skiljde därmed vuxenböcker från barnböcker genom att beteckna de senare med 

”u”, för ungdom. Härmed befästes att det fanns speciell litteratur avsedd för barn och ungdomar.  

För barnlitteraturen fanns låneregler för hur många böcker barnen fick låna. Anledningen till att 

man reglerade utlåningen var moralisk. Man ville att barnen skulle låna ”nyttiga” böcker och inte 

enbart ”roliga”. Bestånden var begränsade vilket ledde till att barnen inte kunde få låna hur 

många böcker som helst. På Stockholms huvudbibliotek fick barnen till en början låna en bok 

med sagor eller berättelser och en faktabok. 129 Först 1949 blev hemlånen på Stockholms 

stadsbibliotek generösare och barn fick då låna hem tre skönlitterära band och obegränsat med 

facklitteratur. 130 I Uppsala tillät lånereglerna för barn till en början hemlån av två skönlitterära 

böcker och två faktaböcker. Sedan tilläts man låna hem fem skönlitterära böcker, obegränsade 

fackböcker och en Blytonbok.131 

1960- och 1970-talens expansion av barnbiblioteksverksamheten  
Under 1960- och 70-talen expanderade filialbiblioteken i hela landet samtidigt som nya medier, 

till exempel grammofonskivor, vann insteg i den allmänkulturella verksamheten. Biblioteken 

sökte sig utanför de traditionella verksamhetsfälten in på nya områden. I Uppsala innebar detta att 

den uppsökande verksamheten ökade. Biblioteksvisningarna ökade och 1969 kom där den första 

bokbussen. 132 Den allmänkulturella verksamheten blev rikare och bibliotekens roll i samhället 

blev mer aktiv. Vid den här tidpunkten var barn prioriterade. Ulf Dittmer, dåvarande chef för 
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skolöverstyrelsens bibliotekssektion, skriver i förordet till Barn i bibliotek från 1972, att barn- 

och ungdomsverksamheten hör till de primära uppgifterna för biblioteken.  

Hur angelägen denna service är framgår bl. a. av landets utlån ingsstatistik, medan värdet av denna service 
naturligtvis inte kan mätas i siffror. Ett folkbibliotek utan barn- och ungdomsverksamhet eller med en dåligt 
utbyggd sådan måste betraktas som ett ofullständigt bibliotek, ett bibliotek med en bristfällig planering för 
framtiden och ett bristande samhällsansvar. Att på bekostnad av barn- och ungdomsverksamheten  driva en väl 
utbyggd och differentierad verksamhet på andra sektorer måste betraktas som ett utslag av felaktig prioritering 
mellan bibliotekets olika verksamhetsområden.133 

 I Uppsala började biblioteket samarbeta med skolor och förskolor på 1960-talet, 

bokdepositionerna ersattes med att barnen och eleverna i stället fick komma till biblioteket.  

1970 tillsattes en arbetsgrupp för barn- och ungdomsbiblioteksfrågor inom 

Skolöverstyrelsens bibliotekssektion, SÖ. Bibliotekssektionens uppgift var att ansvara för 

rådgivning och information till folkbiblioteken samt att få igång en mer allsidig barn- och 

ungdomsverksamhet i Sverige.134 Gruppen ville ge råd och tips till biblioteken hur de kunde 

förbättra sin barn- och ungdomsverksamhet utifrån de olika bibliotekens förutsättningar och 

premisser. Fokus skulle ligga på den allmänkulturella verksamheten och inte på böcker och 

bokurval.135 Tipsen och råden sammanfattades i idéhandboken Barn i bibliotek, tillsammans med 

statistik, rapporter, historik och enkätresultat. 

Har biblioteken över huvudtaget en barn- eller ungdomsavdelning? Hur stor yta upptar denna 

i så fall av bibliotekets totala yta? Samverkar dessa avdelningar med skolbiblioteken? 

Förekommer samarbete mellan bibliotek och andra barn- och ungdomsverksamheter? På vilka 

bibliotek bedrivs en väl utvecklad barn- och ungdomsverksamhet? Det är några av de frågor som 

ställdes i en enkät som 1971 skickades ut från Skolöverstyrelsen till samtliga länsbibliotek. 136 I 

undersökningen deltog 452 bibliotekssystem. 137 Man fann att de flesta bibliotek vid denna tid 

hade en yta avsedd för barnbiblioteksverksamhet och att denna yta ofta upptog mellan 5–20 

procent av bibliotekets totala yta. Nybyggda lokaler i större städer kunde ha en yta upp till 50 

procent av den totala ytan.138 Ungdomsavdelningen kunde ibland utgöras av ett par hyllor och 

man uppskattade den ytan till ungefär 5 procent av den totala ytan. Två av biblioteken i 

undersökningen saknade helt barnbiblioteksverksamhet.139 Samarbete med andra instanser som 
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barnstugor, fritidsgårdar, barnavårdscentraler, socialnämnder, ungdomsstyrelser och 

ungdomsförbund förekom till 37 procent.          

Man fann stora geografiska skillnader i undersökningen. Vid denna tid uppskattade SÖ att 

det fanns 104 barn- och ungdomsbibliotekarier på heltid i landet, därtill kom drygt 30 stycken 

halvtidsbibliotekarier. Man räknade även med att hemmafruar, kontorister, småskollärare, 

musiklärare och pedagoger av olika slag timanställdes för att utföra speciella uppgifter inom 

barnbiblioteksverksamheten. SÖ arbetade för att biblioteken skulle ha en gemensam målsättning 

med sin verksamhet för barn och ungdomar. Denna skulle i praktiken innebära att alla barn, även 

barn med handikapp och barn som inte hade svenska som modersmål, kunde ta del av 

bibliotekets utbud. Ett av delmålen var att erbjuda ett så brett och stimulerande kulturutbud som 

möjligt.140 Det handlade inte bara om böcker och andra medier utan även om den sociala 

gemenskapen. Naturligtvis ville man också stötta barnens intellektuella och emotionella 

utveckling. Under den expansiva perioden förespråkades bibliotekens uppsökande verksamhet 

även utanför bibliotekets väggar. Uppsökande verksamhet är tidskrävande och når bara en del av 

bibliotekets låntagare. Därför anser Harrod att bibliotekets bestånd måste vara adekvat för att 

personalen skall kunna ägna sig åt den uppsökande verksamheten. Detta innebär att 

boksamlingen skall vara av god kvalitet och bred nog att kunna tillfredställa de allra flesta. 141 

Ökad utlåning 
En ökning av utlånade medier skedde i hela landet under denna period. Detta tror Danielsen var 

till följd av att hela samhällets inställning till barn ändrades, detta återspeglades också i 

kulturpolitiken. År 1974 fattade riksdagen beslut om den så kallade kulturpropositionen. Den 

bestod av ett antal kulturpolitiska mål som kan sammanfattas i åtta olika punkter. Några av dessa 

punkter var bland annat att kulturpolitiken skall: 

• ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan 

människor, 

• motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet, 

• främja decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet, 
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• utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. 142 

  

Lena Lundgren, bibliotekarie och författare, skriver i sitt inlägg i Mitt i byn att det skedde stora 

förändringar under 1960- och 1970-talen, framför allt under det senare årtiondet. Även hon pekar 

på att det nya förmodligen hade stark anknytning till samhället och den relativt nya insikten att 

barnen som hon skriver ”inte lever i en egen värld utan är en samhällsvarelse i samma 

utsträckning som den vuxne.”143  

Man inrättade vid denna tid barnbibliotekarietjänster i hela landet. Anslagen ökade vilket 

ledde till att man kunde köpa in nya fräscha och populära böcker och detta i sin tur genererade 

ökad utlåning. Barnen fick tillåtelse att låna hem fler böcker. Barnavdelningen blev öppnare och 

barnen kunde nu låna spel med mera.  

Hill poängterar liksom Linder och Chambers vikten av att barnen äger egna böcker. En 

bibliotekarie skall inte bara uppmuntra barnen till att låna böcker utan även uppmuntra dem till 

att äga böcker. Hon ser gärna till att det finns böcker överallt till utlån och försäljning så att de 

blir lättillgängliga och efterlyser barnlitteratur i pocketboksformat till billiga priser. Hon menar 

att folk vill köpa böcker och att de skulle göra det om de blev lättillgängligare.144 Chambers 

konstaterar att det finns föräldrar som inte anser det nödvändigt att spendera pengar på 

dammsamlande böcker när barnen kan gå till biblioteken och låna dem gratis. Han menar att 

dessa föräldrar inte ser skillnaden mellan att äga en bok och uppskatta den fullt ut eller att låna 

den på biblioteket och bara läsa den. Dessa föräldrar, menar Chambers, ser inte sambandet mellan 

vikten av böcker i hemmet och den utbildning de önskar sina barn.145 

Kritiken mot nedskärningar 
Efter 1974 ändrades tonen och blev mer pessimistisk. Detta på grund av minskade bokanslag och 

nedskärningar. Hillman, kritiserade 1977 fördelningen av bokinköpen på biblioteken. Hon 

påvisade att mediebeståndet för barn utgjorde 15 procent av folkbibliotekens totala bestånd 

medan utlåningen av dessa medier uppgick till 43,6 procent. Hillman vände sig mot att barnens 

tillgång på böcker var begränsad medan hyllorna på vuxenavdelningen var fyllda med olånade 

böcker.146 Tillgång till bra böcker och möjligheten till meningsfull läsning borde enligt Hillman 
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vara en självklarhet för barn. 147 Barnen utgjorde enligt henne bibliotekets viktigaste målgrupp. 

Hillman efterlyste fler böcker och fler exemplar av samma titel. Ullander klagade också över att 

man fortfarande ansåg att barnavdelningarna var något som bara angick barnbibliotekarierna.148 

Hon ifrågasatte bibliotekens verksamhet och grundade detta i bibliotekets enligt henne största 

problem, nämligen personalbrist och urholkade bokanslag som utgjorde en ”hämmande 

kniptång”. Ullander ifrågasatte också om biblioteket skulle ställa upp på alla aktiviteter med sina 

knappa resurser bara för att ingen annan gjorde det.149 Ekström såg bokbristen som ett stort 

problem och ett hinder för barnbiblioteksverksamheten. Böckerna hade blivit dyrare men 

anslagen ökade inte. Hon ansåg att förskolebarnen inte kunde hitta något som intresserade dem i 

biblioteket eftersom allt redan var utlånat.150 Anledningen till detta ansåg hon helt enkelt berodde 

på samhällets bristande stöd för och uppskattning av barnlitteraturen och av den personal som 

arbetade med den.151 Hon ansåg att det inte var rimligt att kulturanslagen för barn alltid minskades 

då det var ont om pengar i kommunerna. Under 1990-talet kom larmrapporter om att banens 

läsning minskat, folkbibliotekens filialer och bokbussar hade minskat i antal och 

barnbibliotekarierna blev färre. Detta ledde till att regeringen i slutet av 1990-talet beslutade om 

statligt stöd till läsprojekt och inköp av litteratur för att främja läsningen i landet.152 

Aktiviteter för barn på biblioteket 
Auraldsson konstaterade att sagostunden var den aktivitet som startade först i Uppsala men att 

den var långt ifrån den enda aktiviteten. Hänninger anordnade bland annat klassvisningar, där hon 

lärde barnen att hitta i katalogen och tävlingar som syftade till att främja kunskaper och för att 

mindre bokvana skulle lära sig att hitta i biblioteket. Hon var också mån om att flyktingbarnen 

under krigsåren skulle få böcker på sitt modersmål. Även om det egentligen låg utanför 

verksamheten ordnade hon till och med talangjakter. Hennes evenemang var populära bland 

barnen och för många uppsalabarn var det de enda nöje som erbjöds. 

Harrod anser att det är meningslöst att bygga ett bibliotek och fylla det med böcker och 

kompetent personal om man inte lär barnen att begagna det. Det behövs mer än att barnen får 

vandra runt på egen hand menar han. För de yngsta rekommenderas en introduktion då de 

besöker biblioteket för första gången, för barn över nio år rekommenderar han bibliotekssamtal i 

små grupper. Då skall barnen få lära sig till exempel hur man handskas med böcker, hur böcker 
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tillverkas och hur man hittar i biblioteket.153 Han poängterar vikten av att noga förklara den 

alfabetiska ordningen som råder på biblioteken och att detta bäst lärs ut genom lek. Harrod menar 

att det finns många vuxna som har svårt att leta sig igenom ett alfabetiskt system och att man inte 

kan förvänta sig att de skall vara lätt för de allra yngsta.154 Leken är tänkt att hjälpa barn känna sig 

mer familjära med systemet. 

Sagostunderna 
Sagostunden är den äldsta av bibliotekens verksamheter för barn. Vid byggandet av Stockholms 

och Malmös stadsbibliotek inrättades speciella rum med vackra dekorationer för högläsning. Att 

det var kända konstnärer som Nils von Dardel och Erik Almark som målade vackra 

väggmålningar höjde statusen på hela barnavdelningen. I Malmö startade sagostundsrörelsen 

redan 1903 på Folkets hus.  

Hellsing underkänner det han kallar myten om folksagors förträfflighet som barnläsning. 

Sagor borde enligt honom enbart läsas av vuxna och halvvuxna.155 Han undrar om folksagornas 

moral verkligen är moralisk.156 Däremot kan sagorna komma till sin rätt då de berättas och på den 

punkten är han enig med Key och Linder. Harrod skriver 1969 att sagostunderna borde vara runt 

tjugo minuter och att de sagor som berättas bör kontrastera varandra och inspirera barnen att låna 

liknande sagor av andra författare. Han föredrar de fantastiska sagorna framför de realistiska 

sagorna. Framförandet är viktigt och den som berättar skall lyckas bibehålla barnens 

koncentration. 157 Sagoberättare får inte under några omständigheter läsa sagan utan skall vara fri 

att agera och på så vis anpassa den efter åhörarna. Sagoberättaren skall heller inte lära in sagan 

ord för ord, utan skall kunna den så pass bra att ord kan bytas ut mot synonymer vilket varierar 

sagan just för att kunna anpassas efter åhörarna. Det är viktigt att sagostunden inte avbryts av 

frågor och därför skall berättaren berätta sagan på ett sätt som åhörargruppen rimligen kan förstå. 

Sagoberättande borde enligt Harrod ske en gång i veckan.158 

Under 1960- och 70-talen minskade sagostunderna på Sveriges bibliotek till förmån för 

visning av bildband och diabilder. Under den perioden ansågs det inte legitimt att avsätta tid för 

personalen att lära sig sagorna. Man ansåg helt enkelt att barnen hellre ville titta på diabilder. Den 

socialrealistiska barnlitteraturen hade på 1960- och 70-talen högre status än sagan, som närmast 

kom att föraktas. Harriet Söderblom, barnbibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek skriver i en 
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minnesbok att hon nästan trodde att sagan var så illa ute att den var på väg att försvinna från 

Stockholms stadsbibliotek.159 

Bettelheim framlägger 1976 i sin bok Sagans förtrollade värld ett försvar av folksagan och 

sagoläsning för barn. Boken fick stor uppmärksamhet och bidrog till en renässans för sagan. 

Pendeln svängde på 1980-talet och man började återigen på biblioteken visa intresse för sagor 

och muntligt berättande. 160 

Bokprat på barnbiblioteket 
Bokpratets guldålder var på 1970- och 80-talen. En av dess många förespråkare är bibliotekarien 

U. Nilsson som skriver att bokpraten borde vara en lika självklar del av verksamheten som 

informationsservicen. Bokprataren blir en slags ledsagare till barnens läsupplevelse. Då 

bibliotekarien presenterar boken är det viktigt att tala om vem författaren är samt ge objektiva 

fakta om boken. 161 Om det är något åhörarna inte uppfattat eller undrar över under bokpratet ska 

bokprataren förklara detta. Det gäller att väcka intresse för boken och dess tema. Nyfikenheten 

från åhörarsidan är viktig. 162 Bibliotekarierna skall vara ”Levande Läsande Vuxna Förebilder”. 163  

Barnbibliotekets bestånd 
Det skall vara lätt för de små besökarna att orientera sig bland böcker och andra medier och 

utbrytningar från SAB:s klassifikationssystem kan vara nödvändiga. Barnbibliotekarie Anna 

Birgitta Eriksson föreslår att dessa nya indelningar kan gälla hästböcker, lättlästa böcker, böcker 

om kärlek och så vidare. Angående urval av böcker hänvisar Eriksson till Hellsings Tankar om 
barnlitteraturen. Boken skall intressera barnen, ha tillräckliga estetiska kvalifikationer och ha en 

moral vi kan acceptera. 164 Lättlästa böcker behövs på barnavdelningarna för nybörjarläsare och 

för barn med lässvårigheter eller läsmotstånd samt för utvecklingsstörda barn och för barn som 

inte har svenska som modersmål. 165 Angående faktaböckerna anser Eriksson att de är viktiga och 

konstaterar att många barn i mellanstadieåldern är faktainriktade.  

Rydsjö skriver i sitt kapitel om ”Ge mig en bra bok om verkligheten!” att andelen fackböcker 

tidigare varit mindre än 15 procent av barnboksutgivningen. År 1993 utgjorde fackböckerna 31 

procent av barnböckerna i BTJ:s sambindning. Denna ökning har skett på bekostnad av 
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skönlitteraturen. Rydsjö beklagar att de flesta fackböckerna handlar om djur och natur.166 Hon 

konstaterar att många av barnens frågor handlar om mer aktuella ämnen och att facklitteraturen 

inte svarar mot barnens behov.   

Hill anser att bibliotekariernas arbete vid inköp av litteratur underlättas om de följer en viss 

filosofi vid urvalet. Hon menar att alla bibliotekarier vet att inköp innebär urval och att beslut 

måste fattas. Hon påpekar att urvalen i bibliotekshyllorna avslöjar idéerna, eller avsaknad av 

dem, bakom urvalen.167 Bibliotekariernas bokurval skall alltid vara en strävan efter perfektion, 

även om de vet att det målet inte går att uppnå. Paradoxer kommer alltid att finnas vilket innebär 

att alla problem inte kommer att bli lösta.  Det är fel att köpa in böcker som ingen vill läsa, men 

det är också fel att bara köpa in böcker som man vet kommer att bli lästa. Alla böcker som köps 

in innebär att andra böcker inte kommer att köpas menar Hill.168 

A. Nilsson och Synnermark konstaterar att bokinköpen på deras undersökningsbibliotek 

delvis påverkades av försämrad ekonomi. Bibliotekarierna ansåg att det var svårt att välja vilka 

böcker de skulle köpa in och att de läste recensionerna mer noggrant än de gjort tidigare. Trots 

detta konstaterade A. Nilsson och Synnermark att inköpsrutinerna inte ändrats nämnvärt utan att 

bibliotekarierna köpte in litteratur efter sambindningen var fjortonde dag. 169 Uppsatsförfattarna 

uppmärksammade även att låntagarna ställde krav på att biblioteken skulle tillhandahålla den 

senaste litteraturen. Några av de intervjuade barnbibliotekarierna upplevde även att det var viktigt 

att biblioteket fick in den senaste litteraturen så tidigt som möjligt medan andra ansåg att det var 

viktigare att barnen fick bra böcker.170 

Sörensen och Zawila konstaterar i sin undersökning att de intervjuade barnbibliotekarierna 

inte ansåg att dålig ekonomi direkt påverkat deras sätt att välja ut böcker. Skillnaden bestod 

främst i att antalet exemplar av varje titel minskade.171 Uppsatsförfattarna konstaterar att det 

förutom Sambindningen inte finns några direkta hjälpmedel för urval av böcker. Detta menar de 

beror på att det inte finns något annat hjälpmedel som bevakar hela barnboksutgivningen. Innan 

Sambindningen fanns och barnboksutgivningen inte var lika stor som den är idag tog 

bibliotekarier böcker till påseende för att läsa innan de beställdes. Detta skulle inte fungera i 

dagsläget då metoden tar alldeles för lång tid.172  

Eriksson anser att musiken hör hemma på biblioteken i form av musikböcker men även på 

skiva eller på kassett. Talboken erbjuder en alternativ väg till läsupplevelse och har ett värde i 
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sig. Ett extra plus för lyssnaren är att få boken uppläst av författaren eller annan skicklig 

uppläsare. När barnspåret skrevs 1994 var datoriseringen på barnbiblioteken bara påbörjad. 

Eriksson uppmuntrar guider till biblioteket i spelform och ställer sig även positiv till 

dataverkstäder. Hon efterlyser mer tid för barnbibliotekarier att orientera sig i djungeln av CD-

ROM skivor och dataprogram.173 

Forsén gör 1997 en reflektion över samtidens barnboksutgivning. Hon påpekar att förlagen 

framför allt sviker mellanåldern, det vill säga nio till tolvåringarna, men att det finns gott om 

litteratur för de små barnen. Hon beklagar att det kommer så lite nytt och menar att det inte bara 

hjälper att trycka om gamla titlar utan att man behöver bra och fräscht material.174 Kanske är det 

inte så konstigt att barnen inte läser lika mycket utan istället söker sig till andra medier för att 

tillfredställa sina behov av identifikation, tankeutmaningar och fantasiflykt, menar Forsén. Hon 

vänder sig även mot vad hon kallar ”vackert förpackad snuttfakta”175 som hon anser vänder sig till 

alla och ändå ingen. Hon frågar sig om det är detta barnen behöver och vädjar till bokförlagen att 

försöka få fram goda faktaböcker som hon ansåg att de tidigare hade gjort. 

Olika medier  
De fyra författarna till ”passaboken” diskuterar bland annat barnbibliotekens mål, vilka medier 

barnbiblioteket skall ha och hur arbetet i biblioteken ska skötas. Skribenterna uppmanar andra 

bibliotekarier att inte vara teknikfientliga då detta skulle leda till att barnbiblioteken inte följer 

utvecklingen och därmed halkar efter.176 

En av de nya konstformerna som vann insteg i verksamheten under 1960-talet var musiken. 

På en del större bibliotek hade låntagarna möjlighet att lyssna på popmusik på speciellt avsedda 

lyssnarplatser.177 Det rådde delade meningar om de nya mediernas insteg och Ullander kritiserar 

och ifrågasätter lyssnarplatserna på barnavdelningen i sitt inlägg ”Barnbiblioteket - värt att satsa 

på”. Hon anser att musiklyssnandet i hörlurar kunde leda till passivisering av barnen samt bidra 

till att deras koncentrationsförmåga försämrades. 178  

Medlemmarna i SÖ:s arbetsgrupp skriver i sin idéhandbok Barn i bibliotek att det måste 

finnas olika aktiviteter som kunde sysselsätta barnen så att så många som möjligt skulle få en 

möjlighet till att aktivera sig på biblioteket. De skriver att lokalerna skulle vara speciellt 

avpassade för de yngre låntagarna med låga hyllor och rymliga ytor. I lokalerna skulle det finnas 

                                                 
173 Eriksson, 1977, s. 56. 
174 Forsén, 1997, ”Barnboksutgivningen – några iakttagelser och reflektioner”, s.11. 
175 Forsén, 1997, s.12. 
176 Engdal, m.  fl., 1982, s. 25. 
177 Danielsen, 1983, s. 114.  
178 Ullander, 1977, s. 31. 



 47

leksaker, tv, spel, pussel, färger, papper, skivor, kassetter och ljudband samt förvarings- och 

utställningsmöjligheter. 179 1974 var såväl anslag som optimism stor. 
 

  

Vilka medier hör hemma på biblioteket?  
Skribenterna till Passa upp, passa, passa vidare undrar varför det är lättare att avfärda arbetet 

med skönlitteratur än arbetet med facklitteratur. De konstaterar att detta inte är en ny företeelse 

och syftar därmed på hur man sett på de olika genrerna sedan SBUB formades under tidigt 1900-

tal. Faktalitteraturen, menar de, har alltid ansetts som sundare och nyttigare än läsning av 

skönlitterära böcker. De menar att man från ”barnbibliotekens barndom” framhållit 

faktalitteraturen som tecken på seriösare biblioteksverksamhet. Författarna beklagar att man 

blandat ihop begreppen kunskap och fakta och att man anset att de båda orden är synonyma.180 

De ser gärna att biblioteken håller sig med bra tidningar, liknande Kamratposten, och att det är 

viktigt att biblioteken stödjer dessa tidningar. Vad gäller diabilder och bilderband menar de att de 

är medvetna om att många bibliotek köper in och använder sig av dem. De uppmanar till 

eftertanke vid inköp av medierna och att biblioteken ifrågasätter hur stort behovet egentligen är. 

Seriealbum däremot anser författarna inte hör hemma på bibliotek. Att filmengagemanget avtagit 

sedan 50-talet menar de beror på att barnens behov av att se de rörliga bilderna tillfredställs mer 

än väl. TV och video hör till hemmet och de menar att man ändå inte söker sig till biblioteket för 

att avnjuta dessa medier. Musikverksamhet borde inte utformas i bibliotekens regi utan att 

bibliotekarierna först tagit kontakt med kommunala musikskolan. Att lyssna på musik är bra om 

den vänder sig till barnen och om barnen kan agera då de lyssnar till den genom att göra gester 

och stampa takten. Men när ”man sitter fastlåst i vägge n med lurar för öronen, ensam i sitt 

lyssnande kan man knappast uppleva denna delaktighet”.181  

                                                 
179 Barn i bibliotek, 1972, s. 30. 
180 Engdal, m.fl., 1982, s. 34 f. 
181 Engdal, m.fl., 1982, s. 48. 
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2000-talet 

År 2000 skriver journalisten Pia Huss att barnkulturen måste våga slåss. Hon menar att många 

vuxna är fega eftersom de inte låter barnen möta konsten som förvånar, ifrågasätter, oroar, 

engagerar och förargar. Barnen behöver denna konst likväl som vuxna behöver den. Kulturen för 

barn måste enligt Huss ta del av barns verklighet och göra sig till en del av den verkligheten och 

om den skall kunna göra det får den absolut inte vara rädd. Vi vuxna måste helt enkelt ge upp 

myten om oskuldens tid och våga närma oss problemen, skriver Huss. Barnkulturen skall ge 

barnen en förmåga att uttrycka smärta och glädje samt en chans att kunna identifiera sig och den 

egna situationen. Huss menar att det år 2000 är dags att gå till attack för att uppnå detta. Hon 

skriver att det på 1970-talet rådde en offensiv, på 1980-talet en självbespegling och på 1990-talet 

raserades det man tidigare trott på. Hon håller med regissören Suzanne Osten när hon hävdar att 

barnkulturens status varit och är starkt förknippad med barnens status och att barnens status har 

varit och till viss mån är låg. Huss efterlyser helt enkelt en barnkultur som rör och berör och 

påpekar att det alltid är den konst som stannat i våra medvetanden som är den som väckt rabalder 

då den först presenterats. Som exempel på detta pekar hon på Astrid Lindgens bok om Pippi 

Långstrump från 1945.182 

År 2000 gjorde barnbibliotekarierna Gunilla Bärjstätt och Maria Törnfeldt i tidskriften Barn 
& Kultur en överblick över utgivna kapitelböcker under 1999. De konstaterar att det skrivs 

mycket om ”påtaglig verklighet med samtidskänsla”. I böckerna får barnen möta kärleken och 

döden som finns sida vid sida med humorn. Bärjstett och Törnfeldt skriver att det sena 90-talets 

barnböcker skildrar livets olika skiftningar ur barnens synvinkel och att man skildrar deras 

funderingar över livet, döden och kärleken utan undervisande pekpinnar. De konstaterar vidare 

att djur även har stor betydelse i moderna böcker för barn, antingen som huvudperson eller bästa 

vän. Vanligt förekommande är även fler böcker om samma person vilket de misstänker kan 

grunda sig i utgivningspolitiken att det är lättare att sälja böcker som barnen känner till, men även 

att det är roligt för barnen att återse goda vänner. 183 Många av kapitelböckerna skildrar 

kärleksbekymmer, oro, osäkerhet, konflikter, glädje, förtvivlan men även en del bus. Många barn 

                                                 
182 Huss, Pia, 2000, ”2000-talets barnkultur måste våga slåss”, s. 3. 
183 Bärjstett, Gunilla & Törnfeldt, Maria, 2000, ”Kapitelböcker 99”, s. 43.  
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i böckerna var, enligt Bärjstett och Törnfeldt, ensamma. Anledningen till ensamheten var ofta att 

de saknade en familjemedlem eller att de inte blev sedda och förstådda av personer i sin 

omgivning.184 En bristvara i bokutgivningen var de fantastiska böckerna för de yngre barnen. 

Inom den fantastiska genren kunde de bara ge tre exempel under 1999 års utgivning. 185 

Kjersén Edman konstaterar att en hel del bibliotek idag söker projektpengar från Statens 

Kulturråd. Dessa projekts mål är ofta att främja barns läsning på lång sikt. Trots alla projekt och 

allt engagemang tycker Kjersén Edman inte att bokens status höjts, utan snarare tvärt om. 

Barnens lästid minskar och man har talat om ”barnbokens kris” trots att tillgängligheten ökat. 186  

Intervjuer 
Informanterna i mina intervjuer kommer att kallas informant A och informant B, där 

barnbibliotekarie A kommer från Östermalms bibliotek och barnbibliotekarie B kommer från 

Tensta bibliotek. Informanterna var mycket hjälpsamma och svarade bredvilligt på alla frågorna 

och avsatte god tid för mina intervjuer.  

Östermalms bibliotek 
På Östermalm bor drygt 61 000 invånare vilket gör stadsdelsområdet till ett av Stockholms 

största till både yta och folkmängd. Gärdet, Hjorthagen samt Södra och Norra Djurgården hör 

också till Östermalms stadsdelsområde. Många av Stockholms stads arbetsplatser finns på 

Östermalm och 100 000 människor kommer till stadsdelen varje dag för att arbeta. Östermalms 

stadsdelsnämnd består av tretton ledamöter. Östermalms stadsdelsnämnd har en socialistisk 

majoritet då utslaget av valet 2002 resulterade i en koalition mellan socialdemokraterna, 

vänsterpartiet och miljöpartiet.187   

Östermalms bibliotek är beläget i bostadskomplexet och shoppingcentrumet Fältöversten vid 

Karlaplan i Stockholm. På gatuplanet ligger butiker medan biblioteket ligger en trappa upp på 

samma nivå som lägenheterna. Det är lite svårt att hitta biblioteket då det är dåligt skyltat, men 

när man väl gjort det ligger det i en ljus, trevlig, om än aningen avlång lokal. Först ligger 

lånedisken sedan avdelningen för vuxen skönlitteratur och innan man kommer till 

barnavdelningen har man även passerat ungdomsböckerna. Barnavdelningen upptar en fjärdedel 

av bibliotekets totala yta, det vill säga cirka 200–225 kvadratmeter. Här finns barninformation, 

barnboksbestånd, serierum, ett rum för bokmagasin, filmvisningar, bokprat och sagostunder samt 

                                                 
184 Bärjstett & Törnfeldt, 2000, s. 45. 
185 Bärjstett & Törnfeldt, 2000, s. 48. 
186 Kjersén Edman, 2002, s. 219. 
187 Stockholms Stadsdelsnämnds startsida. Gå in under rubrik ”Välj stadsdel” och sedan ”Östermalm”.   
     http://www.stockholm.se/  2003-04-07. 
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ett separat kapprum. Det finns mycket liten yta för utställningar, men man utnyttjar det lilla 

utrymme som finns och en av barnbibliotekarierna ansvarar för utställningarna. Barnavdelningen 

uppfattas som välkomnande, ljus och trevlig. Här finns två sköna, stora soffor att sitta och läsa i, 

barnanpassade bord och stolar för de yngsta samt bord och stolar i normalstorlek. Barnens 

bilderböcker är delvis hyllplacerade i bokstavsordning och delvis placerade i tråg. Anledningen 

till detta är att personalen lätt skall kunna hitta de böcker de söker samtidigt som barnen skall 

kunna bläddra bland bilderböckerna. Trågen är ombyggda till ett litet lokomotiv med två vagnar 

där böckerna står. Att tåget är populärt syns på slitaget på loket som man även kan klättra upp 

och sitta på. Barnen har tillgång till alla datorer med Internet och bibliotekarierna har inte satt 

någon åldersgräns. Barnen får låna filmer på sina lånekort och filmer finns uppställda på 

barnavdelningen på en låg hylla så att de lätt skall kunna plocka ut dem och välja. Man skyltar 

inte med att barnen får låna film då det kostar sex hundra kronor att ersätta en film, man vill 

gärna att barnen skall ha pratat med sina föräldrar om filmlån först så att de är medvetna om 

ersättningssumman vid eventuell förlust.  

Bokbeståndet är ordnat efter SAB-systemet med utbrytningar för att det skall bli lättare för 

barnen att hitta i hyllorna. Det kan till exempel vara indelningar som ”vilda djur”, ”hästböcker”, 

”sport”, ”spöken”, ”historia” eller ”fantasy”. Barnens faktaböcker står på barnavdelningen och är 

inte blandade med facklitteraturen på vuxenavdelningen vilket enligt informant A skedde i större 

utsträckning på mindre bibliotek. På biblioteket finns även barn- och ungdomsböcker på 

utländska språk. Det utländska bokbeståndet lånas bland annat av diplomatbarn i området.      

Informant A började som assistent 1964 men beslutade sig sedan för att utbilda sig till 

bibliotekarie och blev färdig med sin utbildning 1969 på dåvarande Stockholms stadsbiblioteks 

biblioteksskola. Hon har arbetet på Östermalms bibliotek, varit vikarierande föreståndare på 

huvudbiblioteket för att sedan återvända till Östermalm där hon har jobbat kontinuerligt sedan 

1985. De nuvarande lokalerna i Fältöversten har använts sedan 1995. Tidigare låg biblioteket runt 

hörnet på Banérgatan i större lokaler och då var avdelningarna separerade och barnavdelningen 

låg två trappor upp från vuxenavdelningen. Informant A tycker bättre om de nya lokalerna där 

allt är integrerat i ett familjebibliotek. Vissa låntagare klagade dock till en början över 

sammanslagningen då de ansåg att barnen störde. Nackdelen med de nya lokalerna är att 

utrymmet är avlångt och att ingången ligger i den ena avlånga änden. Man planerar att flytta 

ingången då rulltrappan nedifrån shoppingcentrat inte längre går direkt till bibliotekets entré 

vilket den tidigare gjort. Detta avskärmar biblioteket, anser informant A, vilket inte gör det lika 

lättillgängligt som förut. 

   På Östermalms bibliotek finns tre och en halv barnbibliotekarietjänster. 

Barnbibliotekarierna skall serva de cirka fjorton skolor som ligger på Östermalm. Man räknar 

med att biblioteket tar emot cirka 50–60 000 barnbesök årligen. Man avsätter en tredjedel av 
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budgeten för att köpa in litteratur till barnavdelningen och räknar med att barnboksutlåningen 

utgör cirka fyrtio procent av de totala lånen. Man anser att summan är rimlig då antalet barn som 

lånar är färre än vuxna befolkningsmässigt sett samt att barnböckerna oftast är billigare och att 

man får fler böcker för pengarna.  

   Biblioteket erbjuder de yngre låntagarna olika aktiviteter som vanligtvis pågår mellan 

januari till april samt september till december. Nyfödda får Barnens första bok genom ett 

samarbete med barnavårdscentralen, BVC. Där erhåller föräldrarna ett presentkort som erbjuder 

dem att hämta boken på biblioteket mot uppvisande av kortet. För barn mellan 1 och 3 år 

anordnas rim och ramsor två gånger i månaden. Till detta hyr man in specialkompetent personal. 

Lennart Hellsings dotter Johanna Hellsing har vid ett flertal tillfällen anlitats för aktiviteten.  Film 

visas varje vecka för barn i åldrarna 4-7 år och en gång i månaden för barn mellan 7 och 10 år. 

Om visningarna skulle bli överbokade, vilket händer kan man sätta in någon extraföreställning. 

Sagor berättas varje vecka för barn mellan 4 och 7 år. Man bjuder även in sexåringarna till 

biblioteket. De får Barnens andra bok , kanske en saga berättad och så pratar man om hur man 

skall behandla böcker. I årskurs två inbjuds skolklasserna ytterligare en gång till biblioteket. 

Sedan dröjer det till årskurs fem innan barnen återigen blir inbjudna till biblioteket. Anledningen 

till att man koncentrerat sig på dessa årskurser är något som man kom fram till för ganska många 

år sedan och nu följer man dessutom kulturförvaltningens direktiv om ”generella åtaganden” som 

till förra året föreskrivit att verksamheten skall vara fördelad på det sättet. Årets skrivelse har 

enligt informant A varit luddigare och om man vill ta in en annan årskurs kan man göra det. De 

brukar i möjligaste mån försöka att ta emot även årskurs ett och årskurs tre för regelbundna 

bokprat. 

 Informant A accepterar resonemanget bakom beslutet att prioritera årskurserna två och fem. 

Överlag anser informant A att deras verksamhet riktar sig från nyfödda upp till den ålder då 

eleverna börjar besöka vuxenhyllan, detta brukar vanligtvis ske i högstadiet. Man ägnar sig inte 

direkt åt uppsökande verksamhet i den meningen att bibliotekarierna går till föräldramöten med 

mera utanför biblioteket, då man anser att det motarbetar bibliotekets syfte att låntagarna skall 

komma till biblioteket och lära sig var det finns och med egna ögon se vad ett modernt bibliotek 

har att erbjuda.  Hon anser att bibliotekarierna inte, förutom i undantagsfall, skall ägna sig åt den 

typen av uppsökande verksamhet då det inte är lika effektivt som möten på biblioteket. Dessutom 

kräver yttre uppsökande verksamhet betydligt mer resurser. Extraaktiviteter under skolloven 

brukar inte förekomma i och med att många barn åker bort under de veckorna och att det snarare 

blir lite lugnare perioder på biblioteket då.   

   Hon konstaterar att man lånar ut mer skönlitteratur än facklitteratur till barnen. 

Facklitteraturen utgör 26,82 procent av det totala beståndet och utlånen av facklitteratur utgör 

14,49 procent. Man lånar mest ut pekböcker och bilderböcker. Övriga medier biblioteket 
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tillhandahåller är film, video CD, kassettböcker, musikkassetter, CD-ROM, bok- och band, 

talböcker, DAISY, DVD samt diabildssagor. Informant A anser att de kan köpa in det mesta av 

det de vill ha utifrån BTJ:s listor. Ibland måste de givetvis prioritera men hon är nöjd med 

inköpen och anser att de inte behöver göra alltför drastiska val. En del förskolor efterfrågar 

fortfarande diabildssagor vilket man från bibliotekshåll inte känner sig så motiverade att köpa in 

då efterfrågan är relativt liten. Filmvisning är fortfarande populärt trots barnens stora tillgång till 

video vilket förvånar Informant A. Hon tror att man fortfarande ser en tjusning i att gå och se en 

film tillsammans och att det ger något extra. Filmvisning på biblioteken är fortfarande ett 

dragplåster. Annars har det varit en verksamhet som man på biblioteken varit lite tveksam till 

med tanke på dagens situation och barnens tillgång till film på annat håll. Dessutom tror 

informant A att det är bra att sitta och koncentrera sig i grupp.  

   Det man från bibliotekshåll är tveksam till att inskaffa är litteratur som till exempel, de 

bland barnen, omåttligt populära ”tvillingböckerna”188, och dylik litteratur. Informant A anser 

ändå att det känns skönt att ha en del sådana böcker då det inte känns kul att skriva barnen på 

näsan och från bibliotekshåll nedvärdera deras smak. Hon undrar hur man annars ska förklara att 

man valt att inte köpa in den litteraturen. De köper inte mycket på barn och ungdomars 

rekommendation då de tycker att de täcker in det mesta och det bästa då man köper från BTJ, 

men om barn gör inköpsförslag beaktas de i allra möjligaste mån. 

  Hon anser att det är viktigt med bokprat och sagostunder. Det är en verksamhet de satsar på. 

Informant A tycker att det är kul att berätta sagor och anser att det är bra för barnen med en saga 

utan bilder då de istället får använda sin fantasi. Det är även bra att barnen får träna sig på att 

lyssna och att sitta stilla och koncentrera sig, vilket kan vara svårt i grupp. Boktipsen brukar man 

hålla relativt korta och opretentiösa. Bibliotekarien talar om några böcker mellan tio och femton 

minuter. Syftet är att tipsa barn om olika böcker på olika nivåer så att det skall främja och öka 

deras läslust.  Hon poängterar att det är viktigt att man själv tycker om boken man berättar om. 

Efter bokpratet hjälper bibliotekarien barnen att hitta och välja bra böcker som de vill låna hem.  

   Informant A tror att det är möjligt att läsa för mycket men att det troligtvis inte är så vanligt 

och det är inget hon oroar sig för att barnen skall göra. Om Hellsings teori att barn kan vara för 

små för sagor menar hon att sagor nog lämpar sig ungefär från fyra års ålder. Bästa sagoåldern 

tycker hon är vid sex år. Hon tycker barn i den åldern är roligast att berätta för. Det gäller även att 

välja ut rätt sagor för den åldersgrupp man skall berätta för så att sagan inte blir för diffus. Barnen 

skall kunna greppa sagan och förankra den. Informant A anser att man tar barn på större allvar i 

                                                 
188 ”Tvillingböc kerna” kallas allmänt den serie böcker som skrivits av Francine Pascal där hon skriver om två systrar som agerar        
      detektiver. Denna serie är framförallt populär bland flickor. 
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litteraturen idag än man tidigare gjort. Det är mer fantasi i berättelserna nu än det till exempel var 

på 1970-talet, då det nästan inte fanns några fantastiska sagor alls. 

   Att barn skall läsa anser hon absolut och inte bara för att det för med sig en massa 

nyttigheter, vilket det naturligtvis gör, utan framför allt för att det är roligt och bra för fantasin. 

Genom litteraturen kan man upptäcka andra saker och platser som man kanske inte hade fått göra 

annars. Det ger upphov till intressanta samtal som man kanske annars inte skulle föra. Det ökar 

förståelsen för andra människor och andra kulturer. Barnen får också ett bra ordförråd. Informant 

A berättar att hon alltid släpat hem en massa litteratur till sina barn och att folk redan när de var 

små var fascinerade av deras rika ordförråd. Man har alltid nytta av att vara vältalig menar 

informant A.  

   Hon började att arbeta med barn inom bibliotek 1966. Informant A minns att daghemmen 

på den tiden var sällsynta gäster på biblioteken och att föräldrarna kom med barnen i större 

utsträckning än de gör idag. Mycket berodde det förstås på att daghemsverksamheten inte alls var 

utbyggd till dagens nivå.  I dag möter man inte lika många föräldrar utan de verkar förlita sig på 

att allt sådant sköts av dagis och skola. Men med tanke på att skolorna skär ner på personal 

kanske man inte som ensam lärare går ut med över tjugo barn för att komma till biblioteket menar 

informant A. Hon konstaterar att man förr lånade ut fler böcker till dagisen men att de flesta dagis 

i området fortfarande lånar böcker och att det bara är några få som inte lånar alls längre. Hon har 

noterat att de lånar färre böcker och undrar om det kan bero på att det inte längre är någon 

babyboom.   

Den förändring hon önskar är främst att föräldrarna engagerade sig mer. Annars menar hon 

att det är många låntagare som sagt att de inte skulle kunna leva utan bibliotek och hon känner 

likadant. Politiker, menar informant A, är en grupp som man definitivt inte kan dra över en kam 

när det gäller intresse och förståelse för bibliotek, vilket inte minst visade sig under de år 

biblioteken låg under stadsdelsnämnderna. Vissa bibliotek med intresserade politiker fick bra 

resurser medan andra drabbades av stora nedskärningar. 

Informant A konstaterar att man som barnbibliotekarie måste hålla sig á jour men att det inte 

räcker med det utan att en barnbibliotekarie även måste läsa böckerna till skillnad från en 

vuxenbibliotekarie. Tidigare skedde den inläsningen obetalt på fritiden. Idag får bibliotekarierna 

viss kompensation i tid för det som måste läsas in. Kontinuerlig inläsning av böcker på arbetet 

hinner man inte med. Det finns inte tillräcklig arbetsro för det. Skämtsamt menar informant A att 

man inte tjänar de stora pengarna på att vara barnbibliotekarie och hon menar att det är svårt att 

göra någon form av bokstavlig karriär då det i Stockholm finns få karriärvägar. Hon tror att man 

nog måste vara litet av en eldsjäl och naturligtvis tycka om barn. För övrigt tror hon inte att det 

krävs några speciella egenskaper. Informant A menar att det inte är ett ”åtta- till - fem- jobb” och 

att man nog måste räkna med att jobba mycket utan att göra karriär. Att det finns så få manliga 
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barnbibliotekarier tror informant A inte har att göra med Palmgrens uttalande utan snarare att det 

helt enkelt blivit så på grund av den vanliga mekanismen i samhället: Yrket har små karriärvägar, 

män vill inte ha sådana jobb. Ju yngre barnen är desto fler kvinnor är det som arbetar med att ta 

hand om dem konstaterar informant A.  

    När det gäller framtiden konstaterar informant A att den är väldigt föränderlig men hon 

tror att barnbibliotekarierna är de sista bibliotekarierna som kommer att försvinna.  Hon ser på 

framtiden med tillförsikt och tror inte att biblioteken är på väg bort på grund av Internet. Snarare 

att biblioteken behövs nu mer än någonsin. Detta med tanke på det livslånga lärandet där 

biblioteket har en viktig uppgift att fylla. Hon vet att World Trade Organization, WTO 189, har 

ställt krav på att biblioteken privatiseras så att alla tjänster kommer ut på marknaden men att det 

är något man inte behöver följa. Hon tror och hoppas på att man kommer att slåss för de svenska 

biblioteken. 

Hennes drömbibliotek skulle ha större ytor och fler rum för diskussioner och träffar, då hon 

anser att biblioteket skall vara samhällets fysiska vardagsrum. Önskvärt skulle vara ökade 

öppettider samt mer personal och mer automatisering, så att personalen får mer tid över till annat 

och bättre ekonomiska förutsättningar. Informant A ler förtjust och menar att de säkert skulle 

kunna göra av med några miljoner på ett meningsfullt sätt. Hon skulle gärna sett att biblioteket 

låg mer tillgängligt på bottenvåningen (som det först var planerat) i  Fältöversten istället för en 

trappa upp. Ett bibliotek tror hon betyder olika för olika barn. På Östermalm finns inga barn som 

”bor på biblioteket” och kommer varje dag som det kan göra på vissa andra bibliotek. Hon 

konstaterar att detta delvis har att göra med att biblioteket ligger i stan och att de flesta barn är 

beroende av att någon vuxen har tid att följa med dem. Barnen kan inte ta sig dit ensamma. 

Biblioteket är bra för dem som älskar att läsa böcker och för dem som kanske inte kan köpa allt 

de vill läsa. Hon konstaterar att storlånarna är färre nu och att det inte längre kommer barn och 

lånar högar med böcker eftersom böcker numera konkurrerar med kabel-TV och video. 

Hon tror att det skulle vara en katastrof om biblioteken försvann och det inte bara för barnen. 

Biblioteken har stor betydelse för omvärldsorienteringen och för läsförmågan. Det viktigaste är 

att barnen skall vara en prioriterad målgrupp som skall ges ett rikt utbud av media och program 

för att väcka läsintresse och läsglädje. Informant A och hennes kolleger vill i större utsträckning 

än tidigare ägna enskild uppmärksamhet åt enskilda barn. Biblioteket skall vara ett levande 

kulturcentrum med hög kvalitet och med vänlig och kunnig personal. 

                                                 
189 World Trade Organization (WTO) är den enda globala internationella organisationen som har hand om handelsregler mellan  
      länder. Organisationens mål är att hjälpa producenter av varor och tjänster, exportörer, och importörer att göra affärer.  
      http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm  2003-04-20. 
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Informant A menar att personalen på Östermalms bibliotek bokpratar mer än de gör på 

många andra bibliotek och hon anser att det är bibliotekets barnavdelnings profil.   

Sammanfattning 

Östermalms bibliotek ligger alltså i Fältöverstens centrum i centrala Stockholm. Barnavdelningen 

som upptar cirka en tredjedel av bibliotekets totala yta är ljus och trevlig. På grund av att 

biblioteket ligger i ett trafikerat område kommer barnen som besöker biblioteket oftast 

tillsammans med dagis- eller skolpersonal. Informant A anser att man inte längre i lika stor 

utsträckning träffar barnens föräldrar, som verkar förlita sig på att barnens biblioteksbesök sköts 

av daghem eller skolor. På biblioteket satsar man på barnen och vill profilera sig som en 

verksamhet som satsar på framför allt bokprat. Till skillnad mot vad många kan tänkas tro anser 

bibliotekarie A att biblioteket spelar stor roll för Östermalms barn. Många föräldrar är mitt uppe i 

karriären och har inte alltid tid att avsätta lästid tillsammans med sina barn. När lärare föreslagit 

att lågstadiebarns föräldrar skall avsätta femton minuter per dag åt läsning med barnen har man 

fått till svar att föräldrarna inte har tid med det. Alla hem är inte nödvändigtvis heller bokrika för 

att de ligger i ett av Stockholms välbärgade områden.  

Tensta bibliotek 
I Spånga-Tensta bor 33 000 invånare. Hälften av dessa invånare bor i stadsdelarna Bromsten, 

Flysta, Sundby och Solhem och den andra hälften av invånarna i Tensta och Hjulsta. Den senare 

delen började byggas under miljonprogrammet för drygt trettio år sedan. I dessa stadsdelar har 

cirka sjuttio procent av befolkningen rötter i ett annat land än Sverige vilket gör Tensta-Hjulsta 

till ett mångkulturellt område. Spånga-Tensta är en av Stockolms arton olika stadsdelsnämnder. 

Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter. Efter kommunvalet i Stockholm 2002 bildades en ny 

majoritet av socialdemokraterna (s), vänsterpartiet (v) och miljöpartiet (mp). Stadsdelsnämnden 

ansvarar bland annat för kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass och fritidshem, 

kommunala förskolor och kommunala förskolor.190 

Biblioteket ligger inte långt från Tenstas ena tunnelbaneuppgång en bit ifrån centrum.  För att 

komma till biblioteket går man uppför en trappa och kommer sedan fram till den tegelbyggnad 

som inhyser biblioteket. Vägg i vägg med biblioteket, under samma tak, ligger ett 

medborgarkontor191 och ett kafé. När man kommer in i biblioteket har man först lånedisken på 

                                                 
190 Stockholms Stadsdelsnämnds startsida. Gå in under rubrik ”Välj stadsdel” och sedan ”Spånga-Tensta”.   
      http://www.stockholm.se/  2003-04-07.    
191 Medborgarkontoret är till för att medborgarna lätt skall kunna öka tillgängligheten till de kommunala verksamheterna samt öka    

  närheten till de folkvalda. Det går att kontakta medborgarkontoret angående frågor om stadsdelsnämndens ansvarsområden        
  och stadsdelsförvaltningens verksamheter eller om man behöver hjälp med att hitta rätt bland Stockholmsförvaltningar och   
  bolag.Under rubriken Medborgarkontor  

      http://www.stockholm.se 2003 -04-07. 
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vänster sida och på motsatt sida finner man dagstidningar på olika språk, prydligt upphängda på 

stickor. Rakt fram finns en informationsdisk för vuxna. Den disken får även barnen använda om 

deras informationsdisk, som ligger till vänster om vuxendisken, inte är bemannad. Mellan de två 

informationsdiskarna tronar en stor borg som man kan gå under och ett stort lågt bord med många 

små stolar för de minsta barnen. Framför bordet står låga backar där bilderböckerna på svenska är 

grovt sorterade i bokstavsordning. I detta stora gemensamma utrymme finner man även backar 

med bilderböcker för barn på olika språk som till exempel arabiska, turkiska och finska. Här står 

lätta faktaböcker i ett tråg och lättlästa böcker i en hylla. Framför faktaböckerna finns bord och 

stolar i normalstorlek. Kapitelböcker står i bokstavsordning och finns på svenska, engelska, 

arabiska och finska. Barnböcker på övriga språk är placerade tillsammans med vuxenböckerna på 

respektive språk. Beståndet är ordnat efter SAB-systemet med utbrytningar för till exempel 

”spänning och skräck”, ”sport” eller ”fantasy”. Dessa böcker är märkta med särskilda 

klistermärken på bokryggarna så att de lätt går att urskilja. 

   Det ligger ett litet separat rum i barnavdelningen med skylten: ”Sagor, dikter, teater”, Där 

inne finns även lyssnarplatser, en liten soffa samt en fåtölj. I det rum man kallar ”Rum för 

kunskap” står facklitteraturen för barn blandad med facklitteraturen för vuxna. Bokprat håller 

man i ett separat utrymme som går att stänga genom att dra för skjutdörrar. När bibliotekarierna 

inte bokpratar där inne får låntagarna använda rummet för att sitta och läsa i. Film visar man i ett 

separat rum som ligger utanför biblioteket men fortfarande i samma byggnad. Där brukar man 

även sätta upp ett sagotält då man berättar sagor. Informant B menar att det är svårt att uppskatta 

exakt hur stor barnavdelningen är i och med att böcker för barn finns utplacerade bland 

faktaböcker för vuxna och under olika språk. Hon vet inte om man skall räkna med 

bokpratsrummet där man även bedriver annan verksamhet. Uppskattningsvis tror hon att 

barnavdelningen utgör mellan 30 och 35 procent av bibliotekets totala yta. 

  Informant B var klar med sin utbildning från Högskolan i Borås 1980 och hon började 

därefter att arbeta på Tensta bibliotek där hon arbetat sedan dess. Biblioteket ligger i sina 

nuvarande lokaler sedan 1984. Personalen har konstaterat att en lugnare atmosfär infunnit sig på 

biblioteket sedan det flyttade från centrum.  

   I Tensta finns tre barnbibliotekarier, varav en är projektanställd. Projektet ingår i 

storstadssatsningen som pågått sedan tre år. Projektet heter ”Demokrati bygger på läslust” och 

går ut på att öka läslusten bland barn. I och med projektet har man bland annat kunnat öka 

bokpraten, dela ut gåvoböcker till de barn som kommer till bokpraten samt ökat författarbesöken. 

I Tensta finns fem skolor för låg-  och mellanstadiet, två högstadieskolor samt Tensta gymnasium. 

I området finns tjugo kommunala daghem och tio fristående daghem varav många besöker 

biblioteket. År 2002 tog biblioteket emot 128 964 låntagare varav barnen utgjorde en stor del. 

Utlåningen av barnböcker utgjorde det året 53 procent av den totala utlåningen. 48 procent av 
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mediebeståndet består av böcker under avdelning u. Av den totala mediabudgeten går cirka fyrtio 

procent till inköp av barnböcker. Genom läslustprojektet har biblioteket kunnat satsa mycket 

pengar på inköp av barnlitteratur. 

   Biblioteket erbjuder sina låntagare olika förmåner och aktiviteter. Nyfödda får till exempel 

barnens första bok genom ett samarbete med BVC. Där erhåller föräldrarna ett presentkort och de 

kan hämta boken på biblioteket mot uppvisande av kortet. Barnbibliotekarierna inbjuder BVC-

personalen med föräldragrupper och berättar om språkutveckling och rim och ramsor, gärna med 

någon som pratar aktuellt modersmål i föräldragruppen. De går även till BVC och informerar 

personalen där om nytt informationsmaterial och tipsar om nya böcker. 

    Film visas för barn mellan 4 och 6 år. Före och efter visningen pratar den filmansvarige 

med barnen om filmerna vilket gör visningen mer pedagogisk. Somaliska sagor berättar man för 

förskolebarnen två gånger i veckan. Tidigare hade man även sagostund samt ”Sy och språka” på 

arabiska men det ryms inte längre inom budgeten. Informant B tycker att det är högst beklagligt 

då de verksamheterna fyllde en viktig funktion. Bokpratar gör man för alla årskurser på låg- och 

mellanstadiet. Det är en tung del med tio till tolv bokprat per vecka. I maj 2003 skall man även 

erbjuda sagostunder för alla 6-åringar och förskolebarn. Förhoppningsvis anordnar de även en 

skrivarcirkel under sommarlovet för tonåringar. Främst riktar sig annars barnverksamheten till 

barn mellan fyra och tolv år. Barnbibliotekarierna ägnar stor del av sin tid till inre uppsökande 

verksamhet. Enbart vid enstaka tillfällen om någon klass håller på med ett speciellt tema kan 

bibliotekarien besöka klassen. På loven anordnar barnbibliotekarierna ofta någon tävling som de 

själva kommit på. För tillfället planerar de en tävling som går ut på att barnen skall lära sig 

använda Opacen.192 Tävlingarna som ofta brukar ha litterär anknytning kan ibland även ha ett 

tema. Förra året anordnades en tävling vid påsk som handlade om höns.  

   Större delen av barnboksbeståndet består av skönlitteratur och man uppskattar att 

skönlitteraturen utgör 73 procent av bokbeståndet medan 27 procent av beståndet består av 

faktaböcker. Övriga media som finns på biblioteket är film, kassettböcker, musikkassetter, CD, 

CD-ROM, bok- och band samt språkkurser för barn. Diabildssagor som var så populära i början 

på 1980-talet är det ingen större efterfrågan på längre och Informant B misstänker att 

diabildssagorna fortfarande finns kvar någonstans i magasin. Språkkurser och videofilmer har 

aldrig kunnat lånas på barnens kort. Det har tidigare hänt att barn som haft bort en bok inte längre 

fått låna böcker på biblioteket för föräldrarna. Man är orolig från bibliotekshåll för 

konsekvenserna om ett annat media försvann som kostar bra mycket mer att ersätta än en bok. Av 

den anledningen anser bibliotekspersonalen att det är bättre att vuxna får låna språkkurser och 

                                                 
192 Opac är Stockholms stadsbiblioteks publika databas där man kan söka efter medier tillgängliga på stadsbiblioteket. Man kan  
     även reservera medier samt göra omlån. Databasen finner man på http://www.ssb.stockholm.se 2003-04-30. 
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filmer. Än finns det inte så mycket videofilmer för barn men det beståndet håller man på att 

bygga upp. Informant B är kritisk till sättet DAISY193 lanserats på och tycker att det hela är 

bekymmersamt då det inte är så många i Tensta som har tillgång till DAISY-spelare. Bok och 

band anser Informant B är en välsignelse då flera av bibliotekets låntagare behöver mediet under 

en viss period för att komma över lässvårigheter och som hjälp att komma igång med läsningen. 

Informant B suckar och konstaterar att det inte längre tillverkas bok och band, utan att allt 

numera bara görs på DAISY. Biblioteket har köpt in några enstaka DAISY-skivor bara för att ha 

några, men det finns ännu ingen som helst efterfrågan på dem. Hon resonerar att fler har råd med 

en vanlig kassettbandspelare och att mediet på så vis b lir mer tillgängligt. 

   Informant B skulle gärna se till att man hade fler pussel på biblioteket. Hon vet att det 

skulle vara bra då många barn inte har någon erfarenhet hemifrån av pussel. Informant B menar 

att pussel på något sätt är grundläggande för matematik och konstaterar att barn som inte fått 

lägga pussel i förskoleåldern senare kan komma att få problem med matematiken. Hon vet att de 

är mycket populära. Informant B skulle gärna se att det fanns fler Astrid Lindgren-filmer på 

video och inte bara på DVD. Hon efterlyser fler kvalitetsfilmer på video. Anledningen till att 

biblioteket har så få är främst den dåliga tillgängligheten men även av ekonomiska skäl.  Hon 

önskar även att de hade fler popskivor, problemet är att personalen inte alltid vet vad man skall 

köpa in. De brukar rådslå med praoelever, då dessa har större insikt, vilket har fungerat bra. 

   Informant B är tveksam till det litterära värdet i Dragon Ball194 och de populära 

tvillingböckerna. Informant B har svårt att se tjusningen med Dragon ball- böckerna och BTJ har 

inte heller haft några bra Dragon Ball-recensioner.  Barnen efterfrågar dem i stor utsträckning. 

Tvillingböckerna var man tidig med att köpa, vilket alla bibliotek inte gjort. Detta resulterade i att 

Tenstas tvillingböcker ständigt var utlånade och att man ofta inte hade några alls i biblioteket. 

Detta har bibliotekarierna nu löst genom att sätta dem på en veckas lån, vilket innebär att de inte 

lånas ut till andra bibliotek. De försöker att inte låna in dem från andra bibliotek heller då  de 

anser att böckerna får tillbringa alldeles för mycket tid i sändningslådan.    

    Hon tycker att det är viktigt att lyssna på låntagarnas önskemål. Barnbibliotekarierna har 

blivit generösare sedan läslustprojektet startade, eftersom projektet bidragit med mer pengar. Man 

har kulturrådets bokkatalog ”Barn- och ungdomsböcker” liggandes i biblioteket där barnen kan 

kryssa för de böcker som önskas. Detta tar man i möjligaste mån hänsyn till då bokinköpen görs. 

Hon minns att bokanslaget då hon började 1980 var mycket högre och att man skulle kunnat köpa 

                                                 
193 DAISY är en förkortning av Digital Audio-based Information System. Den nya digitala talboken tillverkas numera i DAISY- 
     format på CD-ROM och skall ersätta den analoga talboken på kassett som tidigare användes. För tillfället finns båda medierna  
     att tillgå men tanken är att man i fortsättningen helt skall övergå till DAISY- formatet. För att använda de nya  talböckerna   
     behöver man antingen en speciell DAISY-spelare eller en persondator där programmet Playback 2000 installerats. För mer    
     information se http://www.btj.se  2003-04-16. 
194 Dragon Ball är en japansk svart -vit tecknad serie av Akira Toriyama.  
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serier då men att det inte gjordes, eftersom serier inte var något biblioteken köpte in. Informant B 

konstaterar att man inte kan fatta ett principbeslut angående vad biblioteket skall ha och inte i 

början av sin karriär och sedan hålla fast vid det till pension då trenderna svänger. 

  Informant B tror att sagostunderna är viktiga och de har hittills haft dem på arabiska och 

somaliska. Detta har varit viktigt för de målgrupperna. Hon konstaterar att behov av sagor alltid 

funnits men att debatten gått i vågor om man ansett att barnen behöver sagor på modersmålet 

eller inte. I början av 1980-talet hade de sagor på finska, spanska, arabiska och turkiska. Tio år 

senare fanns det inget intresse alls och nu är det på uppgång igen. Men det är också en ekonomisk 

fråga. Bokprat har de främst för att väcka läslust. Informant B anser att det är bra att avsluta ett 

bokprat med en saga så att alla får med sig något från biblioteket, även de som inte läser. Det är 

även lättare för barn med litet ordförråd att hänga med när man berättar sagor. Bibliotekarierna 

ser på så vis till att barnen i Tensta får en gemensam sagoskatt. Hon oroar sig inte för att barnen 

skulle läsa för mycket eller att det skulle vara en överhängande fara. Det kan existera men är 

förmodligen sällsynt.  

   Informant B konstaterar att det finns fler lättlästa böcker nu än det gjorde förr. Många av de 

lättlästa böckerna är visserligen inte bra men det är viktigt att de finns. Det betyder mycket för 

barnen att ha tagit sig igenom en bok på egen hand. Hon påpekar att det på senare tid, om än 

långsamt, blivit fler mörkhyade barn i bilderböckerna och att det är viktigt bland annat för 

identifikation. På senare år har barnen börjat låna tjockare böcker vilket informant B ser som ett 

resultat av läslustprojektet. Det verkar som om barnen orkar igenom böckerna då de är i 

cirkulation, även om man inte kan vara helt säker på att barnen verkligen orkar igenom de tjocka 

böckerna som till exempel Harry Potter. Hon vet att föräldrar och lärare inte vill att barnen ska 

låna den typen av tjocka böcker som just Harry Potter, de är oroliga över att barnen skall bli 

knäckta över att inte orka ta sig igenom boken. Själv anser hon att barnen själva får upptäcka om 

de klarar boken eller inte. Hon vet att just Harry Potter och böckerna om Sune och Bert betytt 

mycket för killars läsvanor.  

   Informant B tycker inte att man kan säga att barn är för små för sagor i och med att sagor 

inte är ett generellt begrepp. Hon menar att det finns sagor för mycket små barn som till exempel 

Bockarna Bruse. Man får helt enkelt anpassa sagan efter barnen. Det finns många anledningar till 

varför barn ska läsa. Det är en basfärdighet att läsa som är nödvändig för att klara skolarbetet. Att 

läsa skönlitteratur handlar även om att få tankemodeller och ett förhoppningsvis rikare liv. 

Läsandet lär oss något om hur det är att vara människa. Böcker påverkar hur vi lever våra liv och 

hur vi utvecklas som människor. 

Hon tycker att man hade mer tid för samtal med barnen i början av 1980-talet, då det fanns 

mer personal på biblioteken. Då kunde man sitta och prata med barnen om böcker och allt möjligt 

annat vilket man inte kan idag. Att det inte är på samma sätt idag ser informant B som en stor 
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brist. För få vuxna har tid att sitta ner och lyssna på barnen. Det är mer hets nu och barngrupperna 

är större. Kanske ser hon dock en tendens till att föräldrarna bryr sig och engagerar sig mer nu än 

vad de gjorde förr. Fler föräldrar kommer med barnen till biblioteket. Tidigare har det alltid varit 

så att barnen kommit på egen hand. Många somaliska föräldrar kommer till biblioteket och det är 

många somaliska barn som läser mycket bra. Informant B vänder sig mot projekthysterin som 

råder. Hon anser att projektformen är jobbig och tidskrävande och skulle önska att man 

integrerade de nödvändiga projekten i den ordinarie verksamheten.   

   Informant B tycker att engagemanget från politiker och allmänhet till stor del mest är 

verbal. Det samtalas mycket om invandrar- och immigrantbarn och om hur viktig verksamheten 

är för deras skolresultat och läsning. Informant B tycker att det står mycket om det i tidningarna, 

men att det just inte händer så mycket mer.  

   Hon anser att den speciella egenskap en barnbibliotekarie behöver är att tycka om barn. 

Dessutom måste man vara beredd på att man kommer att behöva läsa mycket barnböcker för att 

klara av jobbet. Det räcker inte med att läsa en del, menar informant B, utan att man i stort sett 

verkligen måste läsa allt. En förutsättning för att klara det är även att det ger en någonting menar 

hon. Det är viktigt att barnbibliotekarien tycker att det är fantastiskt att se läsglädjen tändas hos 

barnen. Angående Palmgrens uttalande om att barnbibliotekarien alltid är en kvinna anser hon att 

det visst är ett kvinnodominerat yrke eftersom det är fler kvinnor som arbetar med barn över 

huvud taget. Det tycker informant B är synd då hon tycker att en könsblandad arbetsplats är en 

rikare arbetsplats. Hon tycker att det skulle vara bra med fler manliga bibliotekarier. En av 

orsakerna är att hon tycker att det behövs fler läsande manliga förebilder för barnen. Hon tror inte 

att Palmgren menade att det skulle vara kvinnor, utan tror kanske snarare att hon konstaterade att 

det var så. Hon ser volontärarbetet i barnbibliotekariens arbetsuppgifter då hon vet att alla inte får 

betald lästid, och att detta har anknytning till att det från början var kvinnor som arbetade gratis 

på Palmgrens barn- och ungdomsbibliotek. 

   Hon skulle önska att det fanns mer lästid i tjänsten, mer förberedelsetid för bokprat och 

sagostund. (I en intervju med Harriet Söderblom hade det framkommit att man hade det på 1960-

talet, medan man idag kastas från att ha suttit i informationen för att fem minuter senare ha ett 

bokprat med en skolklass.) Informant B tycker att det finns för lite tid att ställa om mellan de 

olika arbetsuppgifterna.  I ett bokprat menar hon att hon ger så mycket av sig själv och att hon 

efteråt skulle behöva tid för att hämta andan och få tid för reflektion. Hon upplever tidspressen 

som mycket påtaglig och verksamheten näst intill anorektiskt slimmad. Hon skulle vilja se 

”Book-start”195 för små barn samt ännu fler föräldrar på biblioteket. Informant B skulle vilja få 

                                                 
195 Bookstart är från början ett engelskt projekt som går ut på att ge gratis böcker till 7–9 månaders bebisar.                                
     Tillsammans med böckerna skall föräldrarna erhålla information om arbetet med barn och böcker.  
     http://www.bookstart.co.uk/  2003-04-13. 
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igång boksamtal med barnen så att det blir en dialog om böcker och inte bara hon som pratar om 

dem. Det är inte lätt att få igång det då det inte finns någon vana och återigen ingen tid. Däremot 

tror hon att det skulle ge mycket med sådana samtal. Hon skulle gärna se till att det även 

ordnades fler författarbesök av bra författare, skrivarkurser och att det visades barnteater. 

   Framtiden är oviss då man på Tensta nu arbetar under projektform som hela tiden känns 

hotad. Man vet ännu inte hur det kommer att se ut efter juni 2003. Hon påpekar att hon hela tiden 

får höra om hur lyckosamt projektet ”Demokrati bygger på läslust” är men att det även måste 

finnas någon som skall betala det. Informant B är övertygad om att projektet kostar en liten 

summa i förhållande till vad det ger. De gemensamma referensramarna anser hon är viktiga och 

att Tenstas unga låntagare numera röstar på samma böcker i bokjuryn196 som barn i övriga Sverige 

är jätteviktigt. 

   I informant B:s drömbibliotek skulle det finnas gott om böcker samt personal som hade tid 

för att prata med barn om böcker. Hon skulle även önska att det fanns ytterligare ett bokpratsrum 

och större arbetsyta. Verksamheten menar hon kräver yta samt möbler som är lätta att flytta. 

  Hon tror att biblioteket för barn i ett område som Tensta är viktigare än någon annanstans. 

Informant B hänvisar till att rapporter visar att de barn som inte har böcker hemma kompenserar 

sig i högre grad på biblioteken och är flitigare bibliotekslånare. Många i området är trångbodda 

och det är viktigt att biblioteket är en plats där det inte är hetsigt, högljutt och stirrigt. Till 

biblioteket kommer barn för att läsa läxor för där kan man finna lugn och ro. För många flickor är 

biblioteket det enda stället dit de får gå till ensamma. För dem var ”Sy och språka” livsviktigt. 

Informant B beklagar återigen att de inte har råd med den verksamheten. 

   Om inte biblioteken fanns skulle läsförmågan och nyfikenheten på böckernas värld sjunka 

radikalt menar informant B. Biblioteket är den enda offentliga platsen inomhus som alla har rätt 

att besöka och där alla är välkomna. En sådan plats anser informant B är nödvändig. Det är även 

ett sätt att komma in i det svenska samhället. Man läser böcker på svenska och personalen är 

representanter för det svenska samhället. Som sådana menar hon att de hela tiden är viktiga.  

   Den målsättningen man på biblioteket utgår från är en central strategisk biblioteksplan 

utarbetad av Stockholms stadsbibliotek. Biblioteket arbetar efter Stockholms stadsbiblioteks 

målsättningar som man anpassat efter den egna organisationen. Verksamheten är utformad så att 

den skall intressera barn och ungdomar. Man vill inspirera denna målgrupp och satsar stora 

resurser på den genom bokprat, sagostunder och skrivarcirklar. 

                                                 
196 I Bokjuryn får barn och ungdomar upp till sexton år vara med och rösta fram årets bästa böcker.  
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Sammanfattning 

Tensta bibliotek ligger nära ena tunnelbaneuppgången i Tensta. Det ligger inte i ett hårt trafikerat 

område och det är därför lätt för barnen att besöka biblioteket på egen hand. Barnen kommer 

dessutom ofta till biblioteket på egen hand. Bibliotekspersonalen anar dock, om än ett sakta, 

stigande engagemang från föräldrahåll. I Tensta satsar man på barnverksamheten och lägger stor 

vikt vid bokpraten. Informant B betonar vikten av ett bibliotek i ett mångkulturellt område som 

Tensta där alla inte behärskar svenska språket och där vissa skriftspråk inte har en lång historia. 

Detta bidrar till ovana med böcker och personalen informerar vuxna besökare och 

komvuxgrupper som besöker biblioteket om böckernas betydelse för barnen. Det är enligt 

informant B inte ovanligt med bokfattiga hem och hem där inte en enda bok existerar.  
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Diskussion och slutsatser  

Har barnbiblioteken förändrats under 1900-talet? 
Jag har i denna uppsats följt en förändringsutveckling från sekelskiftet 1900 fram till våra dagar. 

Min teori har varit pedagogisk och min metod komparativ då jag utgått från olika pedagogers och 

bibliotekariers idéer samt att jag har gjort jämförelser mellan olika epoker och bibliotek. Jag har 

kunnat konstatera att utvecklingen till en början gått mycket långsamt och det har varit en 

mödosam väg att uppnå det som idag är våra barn- och ungdomsavdelningar. Polemiken har varit 

livlig inom området då det är många som ansett sig veta vad som är bäst för barnen. Skillnaderna 

mellan idag och det första barn- och ungdomsbiblioteket är i vissa fall markanta och i andra fall 

inte, mycket har förändrats medan vissa ideal levt kvar.  

   Ryberg Wirdebo konstaterar i sin uppsats att utvecklingen varit ojämn. Det har funnits 

bibliotek som hela tiden följt med i utvecklingen medan det parallellt funnits bibliotek som inte 

förändrats mycket alls. Olika anledningar till den ojämna utvecklingen har bland annat berott på 

bristande resurser, konservativt tänkande samt bibliotekets fysiska läge. Generellt har 

utvecklingen sett likadan ut under 1930- 40- och 50-talen, de stora förändringarna skedde 

framförallt under det expansiva 1960-talet och även under 1970-talet. Synen på barnen och 

litteraturen ändrades och barnen började i större utsträckning uppfattas som individer med 

särskilda läsbehov.   

Biblioteket som uppfostrande instans 
Palmgren poängterade gång på gång hur viktigt biblioteket var för uppfostrandet av 

samhällsmedborgarna. Till skillnad från skolorna kunde biblioteken fostra individen livet ut. Hon 

upplevde att intentionen med biblioteken i Amerika inte bara var att fostra barnen utan även att 

göra dem till självständiga, läsande, intelligenta individer. Larsson skriver i sin uppsats att tanken 

på att fostra medborgare finns kvar om än inte på samma sätt som förr. Hon menar att den 

fostrande attityden gentemot barnen och den litteratur de läser inte längre härskar. Jag håller med 

Lundblad om att tanken på att fostra medborgare fortfarande existerar. Den av Palmgren 

uppfattade Amerikanska intentionen att forma medborgarna till självständiga, läsande, 
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intelligenta individer känns i dagsläget högst aktuell. Att den fostrande attityden gentemot barnen 

inte lever kvar kan jag dock inte hålla med Lundgren om i och med att det finns en 

verksamhetsplan bakom biblioteksverksamheten. Denna verksamhetsplan innefattar pedagogiska 

tankar som ligger till grund för bibliotekariernas handlingar. Tankarna är fostrande och 

personalen skall genom biblioteksverksamheten uppnå sina pedagogiska mål. Barnen får i 

biblioteket lära sig att vara rädda om böcker, de får lära sig att uppföra sig på biblioteket och 

respektera andra människor, de får lära sig bibliotekssystemet och så vidare. Uppfostrande 

behöver inte vara negativt och i detta avseende tycker jag att ordet i högsta grad är positivt. Det 

tillför barnen kunskaper som de kommer att ha nytta av även i andra sammanhang. Vad 

litteraturen beträffar köper bibliotekarierna in litteratur som de anser är bra barnlitteratur och i 

och med det finns en uppfostrande attityd till barns läsning. Man vill inte från bibliotekshåll att 

barnen skall läsa för mycket så kallad skräp- och populärlitteratur. Men som exemplen visat har 

informanterna på Östermalms och Tenstas bibliotek köpt in mindre god litteratur för att bredda 

sitt sortiment. Man vill att barnen i biblioteket själva skall få välja den litteratur de vill läsa, men 

det är fortfarande bland titlar som blivit godkända av personalen och ansedda som bra 

barnböcker, med vissa få undantag. Jag upplever att de fostrande tankegångarna fortfarande råder 

om än inte lika påtagligt som jag uppfattar att de var runt sekelskiftet. Jag tror att det är befängt 

att tro att barnverksamheter bedrivs utan bakomliggande pedagogiska och uppfostrande tankar. 

Man kan dock inte längre kalla biblioteken en regelrätt uppfostrande instans för 

samhällsmedborgarna även om jag liksom Larsson anser att tanken på att fostra dugliga 

medborgare lever kvar. Bibliotekens uttalade primära uppgift är inte folkuppfostran utan snarare 

folkbildning. I bildningen ligger enligt mig dock ett uppfostrande syfte. Man vill från 

bibliotekshåll vidga den läsande individens synvinkel och öka förståelse för andra människor och 

andra kulturer. Dessa tankefrön planteras hos de små barnen för att där få växa och bidra till att 

göra dem till förstående och öppna samhällsmedborgare. Palmgrens tanke var att fostra goda 

samhällsmedborgare som helt enkelt kunde ta sitt ansvar i ett demokratiskt samhälle. Jag påvisar 

att de tankegångarna fortfarande råder. 

Personal 
Runt sekelskiftet 1900 liksom idag har det främst varit kvinnor som arbetat på barnbiblioteken, 

vilket vissa velat skylla på Palmgren då hon uttalat att barnbibliotekarien alltid är en kvinna. 

Enligt mina informanter trodde de att det hela snarare bottnade i samhällsstrukturen, och att det 

helt enkelt alltid varit kvinnorna som tagit hand om barnen. Detta har troligtvis att göra med att 

lönerna alltid varit låga och arbetena lågprioriterade samt att karriärvägarna varit minimala. 

Informanterna är överens om att ju yngre barnen är desto fler kvinnor är det som arbetar med 

dem. Jag tror inte att kvinnor är bättre lämpade än män att arbeta med barn utan håller med 
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informant B om att en könsblandad arbetsplats är en rikare sådan. Jag tror att det främjar pojkars 

läsning att ha manliga bibliotekarier på biblioteken då de delvis kan fungera som manliga läsande 

förebilder. 

 Båda informanterna konstaterade att man som barnbibliotekarie måste läsa en hel del 

barnböcker och att all den lästiden inte är betald. Jag har svårt att tänka mig att många män skulle 

gå med på sådant regelrätt obetalt volontärarbete. Detta tror jag bidrar till att minska det redan 

låga antalet manliga barnbibliotekarier.  Man skulle naturligtvis kunna skylla detta på Palmgren 

då de som arbetade i hennes barn- och ungdomsbibliotek till en början var obetalda. Jag anser 

dock att detta inte är rättvist utan att man snarare borde känna tacksamhet över att det fanns de 

som trots allt kunde arbeta utan betalning då de ekonomiska resurserna var knappa och samhället 

inte var moget för så pass reformerande tankar som en ny form av biblioteksverksamhet innebar. 

Dagens obetalda lästimmar och sneda könsfördelning grundar sig säkerligen i det forna 

volontärarbetet. Det är naturligtvis beklagligt om det fortfarande är de premisserna som dagens 

könsfördelning grundar sig på, men att skylla det på Palmgren anser jag vara orätt då det snarare 

handlar om samhällsstrukturer.  

Tron på biblioteket  
Det genomgripande gemensamma som inte ändrats genom århundradet, oberoende samhälle och 

politikers inställningar, är barnbibliotekariernas tro på det de gör. De har inte alltid jobbat med 

exakt samma målformuleringar men de har alltid velat barnens bästa. Gemensamt är också att de 

fått kämpa hårt för att bedriva sin verksamhet och en hel del av jobbet har skett obetalt på 

fritiden. Engagemanget och tron på biblioteket har varit, och är fortfarande starkt.  Man vet hur 

viktig biblioteksverksamheten är för en fungerande demokrati. Biblioteket är en institution vars 

verksamhet vänder sig till alla och för att allmänheten skall känna till den service som biblioteket 

bedriver och känna sig hemmastadda i den miljön är det viktigt att de kommer till biblioteket som 

barn.     

   Vägen till dagens verksamhet har inte varit självklar. Det verkar heller inte som vi skall ta 

barnverksamheten vi har idag för given. Än idag får barnbibliotekarier kämpa för att bibehålla det 

arbete som uppnåtts, detta trots de bevis som finns genom århundradet vilken betydelse 

litteraturen har haft för barn och ungdomar. 

Uppsökande verksamhet 
Palmgren beskrev tydligt den omfattande uppsökande verksamheten i Amerika då 

bibliotekarierna gav sig ut på närmast missionerande uppdrag för att sprida litteraturen till alla 

samhällsskikt. Amerikanerna upprättade både vandringsbibliotek och hembibliotek för dem som 

inte kunde ta sig till de stationära biblioteken. Man såg till att bokskåp lånades ut och man var 
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mån om att en bibliotekarie, eller någon frivillig person i brist på bibliotekarier, tog sig an 

tilldelat område under en viss period.  

    Uppsökande verksamheter som råder idag innefattar bland annat bokbuss samt olika 

samarbeten då biblioteket lånar ut delar av sina bestånd till olika verksamheter under begränsad 

tidsperiod. Till dagens uppsökande verksamhet räknas även de aktiviteter som bedrivs på 

biblioteken då låntagarna besöker det. Informant A och informant B konstaterade att de inte i 

någon större utsträckning ägnade sig åt yttre uppsökande verksamhet, utan att låntagarna i stället 

får komma till biblioteket. Enligt Palmgrens definition av begreppet uppsökande verksamhet 

inkluderar det endast verksamheten utanför biblioteket. Om det inte rör sig om några speciella 

föreliggande skäl förstår jag att bibliotekarierna inte ägnar mycket tid till yttre uppsökande 

verksamhet eftersom deras tid är alltför begränsad. 

Tilläggas skall även att det inom Stor-Stockholm idag inte handlar om lika långa avstånd som 

det förmodligen gjorde i dåtidens Amerika. Naturligtvis finns det även grupper i dag som kan ha 

fysiska svårigheter med att ta sig till biblioteket men det var inget som jag frågade informanterna 

om, eller som de specifikt nämnde. Det hände någon enstaka gång att bibliotekarierna uppsökte 

någon skolklass eller daghem. Det åligger biblioteken att samarbeta med BVC och då bedrivs 

kontinuerlig yttre uppsökande verksamhet. 

    Jag tror att det är viktigt att biblioteken i dagens samhälle gör reklam för sin verksamhet 

när det är mycket olika aktiviteter som tävlar om barnens uppmärksamhet. Det är bra för barnen 

att bekanta sig med biblioteksmiljön och på ett tidigt stadium få lära sig hur ett bibliotek fungerar. 

Jag tror att det är oerhört viktigt att känna sig hemmastad i biblioteksmiljön delvis i studiesyfte- 

och informationssyfte men även för den rena nöjesläsningens skull. Biblioteken har mycket att ge 

och det är bra att den enskilde individen lär sig ta del av och utnyttja denna fantastiska inrättning 

så snart i livet som möjligt. Yttre uppsökande verksamhet tror jag skulle vara bra i syfte att göra 

reklam för biblioteket men jag förstår att bibliotekarierna satsar mer tid på den inre uppsökande 

verksamheten och det är förmodligen den som är effektivast då de måste prioritera. 

Lokalerna 
Palmgren fascinerades över barnavdelningarna hon fick se då hon 1907 var över till Amerika på 

sin utforskande resa. Hon slogs av den omtanke som lagts ner på de små, men i Amerika inte 

mindre viktiga, låntagarna. Bord, stolar, hyllor och anslag var anpassade efter de små, allt för att 

falla dem i smaken. Man satsade på möbler som var rustika, oömma och som var försedda med 

runda hörn och kanter, allt för att få barnen att känna sig hemma och välkomna till biblioteket.  

Till skillnad från Amerika valde man till en början i Sverige att separera barnbiblioteket från 

vuxenavdelningen. När man i Stockholm slog ihop SBUB och fler andra små bibliotek till 

Stockholms stadsbibliotek i Gunnar Asplunds pampiga byggnad såg arkitekten till att rita en 
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separat ingång för barnen, medan ingången för de vuxna utgjorde huvudentrén. Skälet till detta 

torde vara att man var rädd för att barnen på något vis skulle störa.  

På 1960-talet var barnavdelningens ställning fortfarande svag i förhållande till andra 

avdelningar på biblioteken och ansågs i stort sett bara beröra barnen och barnbibliotekarierna. 

Det är egentligen först på 1970-talet som barnavdelningarna och det arbete personalen utförde där 

generellt verkligen började tas på allvar. För att redan på 1980-talet vara föremål för 

nedskärningar som sedan dess verkar tillhöra barnavdelningarnas och barnbibliotekariernas 

vardag. 

   Redan på Palmgrens tid fick barnen själva gå och botanisera bland hyllorna, vilket de 

tillåtits sedan dess. De låsta bokskåpens tid är sedan länge förbi. På de barnavdelningar som jag 

besökt ligger barnens informationsdisk fortfarande så att bibliotekarierna har uppsikt över barnen. 

Detta beror förmodligen fortfarande på att bibliotekarien därifrån har god uppsikt men även att 

disken ligger lättillgänglig för barnen. Det primära är inte att barnbibliotekarien skall kunna hålla 

ett strängt vakande öga över barnen. Både Östermalm och Tensta har ljusa, trevliga 

barnavdelningar med barnanpassade möbler. Det som inte förändrats sedan Palmgrens dagar är 

dock att man hela tiden försökt att göra det trevligt för barnen, det är snarare utgångspunkten som 

ändrats. Förr gjorde man det för att det skulle vara nyttigt och bra för barnen med en strängare 

pedagogik. Idag vill man att barnavdelningarna skall erbjuda både goda läsplatser samt en skön 

soffa eller fåtölj för barnen att sjunka ner i. En del barn tycker även att biblioteket är ett kul ställe 

att busa på vilket inte är en ny företeelse. Men framför allt har man i Tensta konstaterat att barnen 

söker sig till ett ställe där de kan finna lugn och ro. Många familjer i området är trångbodda och 

biblioteket är en lokal där de kan sitta och studera i fred. Informant B konstaterar även att 

biblioteket är en av de få platser dit unga flickor får gå ensamma. Detta visar att biblioteket 

verkligen är viktigt som samhällets fysiska vardagsrum och att biblioteket för många människor 

betyder långt mer än ”en lokal fylld med böcker”. Informant A önskade att lokalerna var lite 

större med olika rum för avskilda samtal och träffar, så att det i högre utsträckning skall kunna 

fungera som det samhällets vardagsrum det är tänkt att fungera som. Primärt är ändå att främja 

läsandet på ett för barnen så angenämt sätt som möjligt. 

Aktiviteter 
Aktiviteter för barn är något som alltid funnits på barnbiblioteken och barnavdelningarna även 

om de varierat under åren. Sagoläsning är en aktivitet som ansetts viktig på biblioteken redan från 

start fram till våra dagar med undantag för 1970-talet då sagoberättandet nästan försvann som 

aktivitet från Stockholms stadsbibliotek. Redan på arbetarbiblioteken höll man sagostund för 

barnen om än inte i lika stor utsträckning som man gör idag. Att sagoberättandet nästan alltid 

ansetts bra grundar sig i den muntliga berättartraditionen. Det är inte alltid det funnits sagor för 
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barn, men man har ansett att berättarformen är något som passar de små. Tidigare ansåg man att 

de sedelärande fablerna var utmärkt barnunderhållning då de samtidigt lärde ut nyttig moral. Det 

har alltid funnits motståndare till de rådande normerna och Hellsing hörde till dem som på sin tid 

protesterat mot att de sedelärande fablerna skulle vara bra för barnen då han antog att de inte 

skulle förstå innebörden.  

   På 1960-talet skrev Hellsing också att man inte skulle berätta sagor för de allra minsta 

barnen med motiveringen att det skulle bli alldeles för abstrakt. I dag är sagoberättandet återigen 

högst aktuellt och det är en aktivitet som man på mina undersökningsbibliotek ägnar sig åt. 

Informant A tycker att sagor lämpar sig för barn vid ungefär fyra års ålder medan informant B 

anser att det inte direkt finns någon åldersgräns då sagorna är anpassbara. Motiveringarna till 

varför sagor är bra är att barnen bland annat får lära sig att sitta still och koncentrera sig i grupp 

och att de utan bilder får använda sin egen fantasi. Informanterna ansåg även att det var bra då 

även lässvaga barn kunde få med sig en berättelse från biblioteket. Själv tror jag att den muntliga 

traditionen med sagoberättande är viktig och jag instämmer i mina informanters argument att 

sagor är bra för barnen.  

   Andra aktiviteter som förekommit på biblioteken är tävlingar, författarbesök, barnteater och 

bokprat. Anledningen till att utbudet varierat beror naturligtvis delvis på vilka bibliotekarier som 

arbetat på biblioteken, vad de engagerat sig i för aktiviteter och hur de prioriterat. Den 

ekonomiska aspekten är en annan stor bidragande faktor till att barnbibliotekarierna fått 

prioritera. Samhälleliga normer är ytterligare en faktor som styrt vad som ansetts rätt och riktigt.   

   Jag har noterat att svängningarna under århundradets gång skett med tvära kast och att ett 

”antingen- eller-resonemang” genomgripande har rådit. Antingen är det högst pedago giskt att till 

exempel ha sagostunder på olika modersmål eller så är det absolut inte bra alls. Antingen är 

sagoberättande över huvudtaget inte bra eller så är det pedagogiskt. Antingen är serier olämpliga 

som barnläsning eller så ser man inte någon fara med att barnen läser dem. Det verkar som om ett 

mellanläge är uteslutet. Jag konstaterar att förändringar skett långsamt på biblioteken och att det 

tagit lång tid för nya idéer att få fäste. Jag kan hålla med om att biblioteken ibland kan te sig 

konservativa och näst intill bakåtsträvande fast de paradoxalt nog samtidigt är progressiva. På 

Östermalms och Tenstas bibliotek är man mycket positiva till sina aktiviteter som är både många 

och talrika.  

   Jag tror att det är viktigt att biblioteket fungerar som ett kulturcentrum som kan erbjuda 

låntagarna lite olika aktiviteter så att helst alla skall kunna finna något som de tycker är 

tilltalande. Biblioteken skall inte bara vara en byggnad fylld med böcker utan även hysa 

utvecklande aktiviteter för det uppväxande släktet. Detta anser jag att mina informantbibliotek 

gör och det med högsta omsorg och omtanke om barnen som de servar. Aktiviteterna på 

Östermalms och Tenstas bibliotek skiljde sig från varandra, vilket jag var intresserad av att ta 
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reda på om de gjorde. De anpassar sina aktiviteter efter de låntagargrupper som använder sig av 

dem. Detta torde vara självklart i teorin men fungerar verkligen i praktiken. I Tensta berättas 

sagor på olika språk för att det finns ett behov därav, vilket inte visat sig nödvändigt på samma 

sätt på Östermalm där man i stället satsar på bokprat i största möjliga mån. På Östermalms 

bibliotek anordnar man inte tävlingar under loven eftersom flertalet barn reser bort med sina 

familjer. I Tensta är förhållandena motsatta, tävlingar anordnas för barnen under loven och 

antalet deltagande barn är högt. På Östermalm har man ett litet bokbestånd med utländsk litteratur 

för barn och ungdomar som främst lånas av diplomatbarn. I Tensta däremot är majoriteten av 

invånarna från andra kulturer och det leder till att biblioteket har en stor andel böcker på 

utländska språk. Jag kan konstatera att barnbiblioteksverksamheten anpassas efter de regionala 

behov som finns.  

Vilka målsättningar har barnbibliotekarierna arbetat efter? 
Palmgren såg biblioteket främst som en uppfostrande instans där individen skulle inhämta 

kunskap. Målsättningen med hennes verksamhet var att litteraturen skulle vara tillgänglig för alla. 

Frågan är om hon tänkt på barns läsutveckling och att litteraturen skulle stimulera samtidigt som 

det var nyttigt att läsa. Jag tror att Palmgrens aspekt på biblioteken främst var nyttoaspekten och 

att den övriga pedagogiken främst handlade om medborgarnas uppfostran och inte om barns 

språkutveckling. Jag ser det som att målsättningen var att fylla biblioteken med god litteratur och 

sedan sprida dessa goda alster till den breda folkmassan för att öka deras bildning samt uppfostra 

dem i samma veva. Målen med barnbiblioteksverksamheten har sedan dess förändrats radikalt. 

Organisatoriska, ekonomiska och tekniska förändringar har påverkat samhället och därmed totalt 

ändrat förutsättningarna för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. Normer i samhället 

har ändrats och vad som hör till biblioteksverksamhet för barn är inte några bestående 

grundregler. 1960-talet innebar en expansion för biblioteken men det var på 1970-talet som de 

stora förändringarna inom området skedde. Det var 1974 som riksdagen fattade beslut om de 

kulturpolitiska målen. Detta var ett viktigt startskott och det var i och med detta som debatten om 

barnbiblioteken verkligen kom igång på allvar. Palmgrens mål var att nå ut till alla barn och det 

är den tanke som jag tycker mig se förföljt verksamhetens målsättningar. Men vad har detta 

egentligen inneburit? Det var framför allt med de kulturpolitiska målen som man började tala om 

att tillgodose eftersatta gruppers behov och erfarenheter. Tidigare har större vikt inte fästs vid 

dessa målgrupper. Palmgren ville att biblioteken skulle vara till för alla men nämnde inga 

speciella grupper. Antingen tänkte hon inte på de eftersatta grupperna eller så räknade hon dem 

helt sonika till ”alla”. Jag antar att det vid den tidpunkten förmodligen inte var några delar av 

samhället som tänkte specifikt på eftersatta grupper. Man anser fortfarande att det är viktigt med 
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ett bibliotek som är fyllt med böcker men det är inte längre allt som spelar in. En barnavdelning 

är idag inte komplett med enbart en gedigen boksamling. Idag räknas bokprat, sagostund och 

annan aktivitet till självklarheterna. Det finns krav om att det på biblioteket inte bara skall finnas 

böcker utan även andra medier.  

 Skillnaderna jag ser i målformuleringen är att man tidigare anordnade aktiviteter på 

biblioteken men att det inte fanns krav på att man skulle göra det. Det var något som 

barnbibliotekarierna själva ansåg hörde dit och det var aktiviteter de hade hand om på egen hand. 

I dag däremot finns rekommendationer och lagstadgade målsättningar om vad en barnavdelning 

måste erbjuda låntagarna. Målsättningen är idag inte bara att ge rätt bok till rätt person i rätt 

ögonblick även om den parollen inte är att förakta. I dag ställs ytterligare krav som förr inte 

ställdes, dels av samhälle, regering och barnbibliotekarier själva och kanske även i viss mån av 

barnen. Nog anser jag att den uppfostrande attityden finns kvar men det är som sagt inte det 

primära målet med verksamheten utan idag är målet snarare att stimulera barnen. Östermalms och 

Tenstas bibliotek använder sig av de centrala målen som utarbetats av Stockholms stadsbibliotek. 

De allmänna målen anpassas efter den egna verksamheten och låntagarnas behov i det område 

där biblioteken ligger. De ser barn och ungdomar som bibliotekens nuvarande och framtida 

låntagare vilket Palmgren även gjorde.  

Hur har pedagogernas idéer påverkat utvecklingen? 

Barnlitteraturen och synen på barns läsning 
Bibliotekarierna och pedagogerna är de som haft störst påverkan på biblioteksutvecklingen och 

vad som bör tillhöra biblioteksverksamheten. Palmgren, Linder, Key och Hellsing har alla varit 

betydande för utvecklingen. Har pedagogerna pläderat för att barnen skall läsa sagor har 

allmänheten rättat sig efter det då pedagoger är de som utger sig för att vara kunniga inom 

området. Sagan till exempel, ansågs vid sekelskiftet 1900 som den bästa läsningen. På 1960-talet 

tar Hellsing upp kritik mot läsning av sagor och han anser inte att fablerna som tidigare ansetts 

vara bra barnläsning alls är det. På 1970-talet anses fantasi som direkt farlig för barnen då 

pedagoger ansåg att barnen kunde utsättas för verklighetsflykt. Bettelheim försvarade sagan igen 

i slutet av 1970-talet och idag är sagor återigen ansedda som god läsning för barnen.  Detta visar 

klart hur pedagogernas tankar och idéer inverkat på samhällsnormen. Människan har i alla tider 

förlitat sig på auktoriteter, vilket kan vara bra i vissa fall men farliga i andra. Hur är det nu med 

sagan, är det verkligen bra läsning för barnen? Som sagt så anses det nu på 2000-talet som bra 

läsning, men inget kan, om man skall lära av historien, garantera att den kommer anses vara det i 

framtiden.  



 71

      Jag tycker dock inte att man kan göra sig till åtlöje över de pedagogiska tankar som rådde 

vid förra sekelskiftet även om många av dåtidens idéer känns förlegade. Varje tidsepok har sina 

normer och det är snarare intressant och lärorikt att gå tillbaka i tiden och titta på utvecklingen för 

att förstå varför vi tänker och reagerar som vi gör idag. Genom århundradet har man velat att 

barnen skall läsa god litteratur och man har hela tiden försökt att motarbeta populär- och 

skräplitteraturen och man diskuterar fortfarande om den är skadlig för att den kan ge snedvridna 

stereotypa föreställningar. Larsson skriver i sitt examensarbete att Palmgren såg primärt på 

litteraturens fostrande verkan och sekundärt på den som underhållning. Hon konstaterar att man 

idag inte, till skillnad mot förr, har samma inställning till den ”goda” och den ”dåliga” 

litteraturen. Förr ansågs den ”goda” litteraturen vara bra för läsaren och den ”dåliga” direkt farlig. 

Jag håller med om det och konstaterar att man idag istället vill att låntagarna skall avgöra vad de 

anser är bra respektive dåligt genom att tillhandahålla ett brett bestånd. Jag tillstår dock att detta 

görs med viss modifikation då bibliotekspersonalen fortfarande köper in så kallat god litteratur 

för att hålla kvalitetskravet. 

Förr liksom idag höjs röster om vad som är bra eller dåligt för barnen, det verkar helt enkelt 

vara ofrånkomligt, vilket inte är konstigt då barnen är en låntagargrupp som teoretiskt sett från 

början inte får välja den litteratur de själva vill läsa.  

Enligt Larsson är moralen idag inte lika hård som den var förr då man tyckte att den ”dåliga” 

litteraturen var farlig. Detta stämmer men är även det sant med modifikation då man även idag 

vänder sig mot skräp- och populärlitteraturen så som man förr vänt sig mot den så kallade 

kolportagelitteraturen197. Linder och Key verkade för att barnen helst skulle läsa klassiker vilket 

man inte kräver att barnen skall göra idag. Linder kritiserade däremot inte den nya litteraturen 

utan kritiserade de som vände sig mot det nya i egenskap av nytt. Däremot var hon emot 

uppdelningen av barn- respektive vuxenböcker, även om hon faktiskt tillkännagav 

barnlitteraturen visst berättigande. Linder ansåg också att det inte var hela världen om en mindre 

accepterad bok slank ner någon gång då och då och av samma åsikt var mina informanter. Själv 

tror jag att det är bättre att barnen läser den inte fullt lika accepterade litteraturen än att de inte 

läser alls. Det man är rädd för är främst att barnen skall fastna i den litteraturen och inte komma 

vidare i sin läsutveckling. Faktum är dessutom att populärböckerna ofta är stereotypa och att de 

skildras i svart eller vitt. Men jag tycker att man, som Informant B uppmärksammade, även skall 

granska de så kallade klassikerna noggrant och se efter vad för slags budskap de egentligen 

sänder ut. Som tidigare nämnts har normen ändrats för vad som är god litteratur och sista ordet 

lär inte vara sagt så länge böcker finns.  

                                                 
197 Med kolportagelitteratur avses sämre litteratur som på 1800-talet såldes av kringvandrande försäljare. Den räknades till en  
     särskild genre inom triviallitteraturen. 
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   Mina informanter poängterar däremot att lättlästa böcker är oerhört viktiga för många barn 

och att det är en välsignelse att de finns för nybörjarna såväl som för de lässvaga barnen. Dessa 

grupper verkar varken Linder eller Key ha haft i åtanke och tilläggas skall att de redan i unga år 

och som barn var mycket belästa. Jag kan konstatera att åsikterna varierar från årtionde till 

årtionde men att diskussionen om dålig litteratur fortfarande finns kvar, det är snarare objekten 

som varierar. Pedagogerna har definitivt del i det som anses vara norm och deras inverkan är stor. 

Bokprat 
Bokprat var inget man ägnade sig åt vid sekelskiftet 1900 utan är en senare företeelse som 

började användas i Sverige i början på 1980-talet. Båda informanterna är ense om att bokpratens 

betydelse är ovärderlig för skapande av läslust. På detta sätt kan de introducera böcker för barnen 

på ett spännande sätt. Förhoppningsvis vill barnen efter bokpratet veta mer om vad som händer i 

boken och låna den eller kanske en annan bok med liknande tema. Oftast valde informanterna 

skönlitterära verk som de själva tyckte var roliga att prata om. Informant B konstaterade att hon 

kanske borde ta upp mer faktaböcker än vad hon gjorde. Hon poängterar att hon avskyr att 

generalisera men att det kan finnas tendenser som tyder på att faktaböcker tenderar att tilltala 

pojkar i högre utsträckning än flickor. Om så skulle vara fallet vore det bra att ta upp fler 

faktaböcker på bokpraten. Både Östermalms och Tenstas bibliotek satsade mycket på bokprat och 

bjöd in så många klasser som de hade kapacitet till.  

Runt sekelskiftet 1900 berättade man sagor för barnen och skrev boklistor på lämpliga titlar 

samt informerade föräldrarna om vilka böcker de borde skaffa åt barnen. Dagens verksamhet 

däremot vänder sig direkt till barnen och man överlåter åt dem att välja de böcker de finner 

intressanta. Informanterna bokpratade om böcker de själva tyckte var roliga men var även 

angelägna om att få en bredd på böckerna så att chansen ökade för att barnen skulle hitta något 

som intresserade dem. Bokpraten på informanternas bibliotek tjänade samma syfte men gick till 

på lite olika sätt. Jag tror att denna bokinformation och presentation av böcker är ovärderlig då 

det verkar som att böcker är ett medium som måste presenteras för barnen till skillnad från  till 

exempel TV. De flesta hem, vågar jag påstå, har en TV hemma men jag tror att det är långt ifrån 

alla hem som har ett rikt bokbestånd även om det skulle varit önskvärt. Det har tydligt 

framkommit att böcker i hemmet är av stor betydelse för läsintresset som behöver uppmuntras 

från början. 
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Vilka förändringar har skett angående barns läsning och hur har barnens 
läsbehov tillgodosetts? 

 

Tillgång till litteratur 
Genom åren har det funnits restriktioner för vilka och hur många böcker barnen får låna på 

biblioteken. På SBUB var barnen tvungna att låna fackböcker såväl som skönlitterära verk. På 

Stockholms stadsbibliotek, som på flera bibliotek i landet på den tiden, fick barnen till en början 

inte låna hur många böcker de ville utan antalet var begränsat. Idag finns restriktioner på vilka 

medier barnen får låna hem, och om de får använda Internet på biblioteken. Dessa restriktioner är 

olika från bibliotek till bibliotek och grundar sig i olika värderingar. Oberoende av vilken tid vi 

lever i ser restriktionerna olika ut men det gemensamma är att restriktionerna alltid gäller barnen. 

Detta beror på att barnen tillhör en låntagargrupp som inte själva för sin talan utan får förlita sig 

på de vuxna. Barnbibliotekarierna vill barnens bästa, men vad som menas med det ändras med 

tiden och beror även på rådande normer i samhället. I dag skulle en barnbibliotekarie till exempel 

inte tvinga barnen att låna fackböcker för att sedan kontrollera att de verkligen läst dem. 

   Informanterna A och B konstaterade att större delen av bokbestånden på Östermalms och 

Tenstas bibliotek bestod av skönlitteratur och att det är den som lånas mest. Man talar inte om 

”roliga” respektive ”nyttiga” böcker på samma sätt som man gjorde på SBUB:s tid. Barnen 

myntade uttrycken ”rolig” respektive ”tråkig” bok vilket inte känns särskilt lyckat. Det var 

naturligtvis svårt för barnen att förstå var gränsen gick och vilka kriterier det var som gällde. Jag 

anknyter till Chambers som konstaterar att barnen många gånger tvingas att läsa sådant de inte 

vill läsa. Jag tror liksom han att detta kan motverka barnens intresse för litteraturen. Informant A 

ansåg även att det var svårt att förklara för barnen varför man på biblioteket inte köpt in en viss 

bok de efterfrågar. Hon vill inte skriva dem på näsan och nedvärdera deras smak och förklara för 

dem att man på biblioteket inte anser att det är god litteratur. Jag anser att det alltid är diskutabelt 

att resonera om vad som är bra och vad som är direkt dåligt och håller med Hellsing att det alltid 

kommer att skifta. Det som är restriktioner idag är förmodligen självklarheter om några år. Ser 

man tillbaka på historien så ser vi att mönstret återupprepar sig men att föremålen för diskussion 

ändras. I dag förespråkas till exempel inte enbart klassiker som god läsning.  

Barns läsning och böckernas betydelse 
Informant A konstaterar att man inte längre har de stora bokslukarna som lånar högvis med 

böcker. Hon konstaterar även att de inte heller har låntagare som bokstavligen bor på biblioteket. 

Detta till skillnad från Tensta bibliotek där vissa barn kommer nästan varje dag. Denna olikhet 
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beror förmodligen på fler orsaker. En av orsakerna kan vara att det är lättare för barnen i Tensta 

att ta sig till biblioteket då de inte behöver korsa stortrafikerade gator som barnen på Östermalm 

måste göra. Detta leder till att barn på Östermalm i större utsträckning behöver sällskap av någon 

vuxen för att gå till biblioteket.  

Jag tror som Norström att det stora mediala utbud som finns idag konkurrerar med boken 

vilket gör att dage ns barn inte ägnar lika mycket tid åt läsandet som barn gjorde förr. Runt 

sekelskiftet 1900 var boken en av de sysselsättningar som fanns för barn medan det idag händer 

så mycket att det blir svårt för barnen att välja. Jag tror att barn ofta omedvetet väljer det media 

som är lättillgängligast och kräver minst ansträngning. TV, video och datorer är några exempel 

på aktiviteter som konkurrerar och i viss mån förmodligen även ersatt bokläsning för många barn. 

För att läsa en bok måste man vara stilla och koncentrera sig, vilket dagens barn, som är 

översvämmade av ett stort medieutbud, kan ha svårt för. Jag delar mina informanters åsikt att 

koncentrationen och användandet av fantasin för att skapa sig bilder av det man läser är nyttigt 

för individen. Förutom utvecklingen av hjärnans kapacitet så ökar också läsning individens 

verbala förmåga och ofta blir bokläsande barn mer vältaliga och får ett mer nyanserat ordförråd.  

Det kan te sig onödigt att fråga bibliotekarier om de tror att böcker är viktiga då svaret med 

all sannolikhet kommer att bli jakande. Det intressanta är att ta reda på varför de tycker att det är 

viktigt. Informanterna ansåg att det var både nyttigt och värdefullt med böcker. I alla tider har det 

förespråkats att barnen skall läsa även om man rekommenderat olika typer av böcker. Runt 

sekelskiftet ville man att barnen skulle läsa böcker som var sunda för deras själsliga spis. 

Böckerna skulle lära ut något nyttigt samtidigt som de skulle vara roande. Man lade dock 

betoning på nyttigt och var noga med att detta skulle medföra att barnen berikades med nya 

kunskaper. Barnbiblioteket Saga kan ses som progressivt då dess främsta syfte var att sprida 

litteraturen till barnen för att de skulle läsa för nöjes skull. Men även där fanns pedagogiska 

aspekter då man inte ville sprida vilken litteratur som helst.  

   I dag, hundra år senare, vill man att barnen skall läsa, men attityden har ändrats. Man vill 

främst att barnen skall läsa för att upptäcka hur fantastiskt det är. Det nyttiga kommer på köpet då 

man låter de olika bokvärldarna öppna sig. Naturligtvis vill man även idag att barnen skall ta 

lärdom av det de läst, men det är inte längre det huvudsakliga skälet. Idag vill man att barnen 

över huvud taget skall läsa och om det innebär att det slinker ner en och annan tvillingbok må det 

vara hänt och det är inte hela världen. Man vet från biblioteks- och skolhåll att läsningen de 

senaste tio åren minskat bland barn och ungdomar och är angelägen att få till en ökning. 

Informanternas mål är att skapa läsglädje, ett ord som inte förekom i Palmgrens skrifter från 

1900-talet. Visst ville man även då att barnen skulle känna läsglädje, men nyttoaspekten att fostra 

individen till en god samhällsmedborgare var det primära målet. Jag kan inte påstå att de tankarna 

är helt bortglömda idag även om man skulle uttrycka sig på ett mindre förmyndaraktigt vis. Idag 
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vill man att barnen skall läsa för att själva få ut något av det de läser utan att de på samma gång 

nödvändigtvis lär sig något nyttigt som till exempel historia. Barnen kan idag läsa böcker som 

aldrig skulle kommit på tal för hundra år sedan. Vardagsrealismen har till exempel fått insteg i 

litteraturen och bland annat ventileras barns och ungdomars problem och vardag på ett helt annat 

sätt än vad som gjorts tidigare.  

       Genom att jämföra biblioteken på Östermalm och i Tensta kan jag konstatera att alla 

barn behöver böcker lika mycket. Utgångspunkterna och anledningarna kan delvis skilja sig, som 

till exempel att böcker inte finns i hemmen eller att barnen behöver träna läsning, men 

gemensamt är dock att man behöver litteraturen. Tillgång till böcker är i all högsta grad en 

demokratifråga och alla samhällsmedborgare skall genom biblioteket kunna finna information 

och tillskansa sig kunskap. Visst fostrar det oss medborgare i Palmgrenanda men det skänker oss 

även njutning och ger oss tillgång till fantastiska världar. Arvet efter Palmgren finns kvar i både 

fostran och tro, men framför allt att alla har rätten till bibliotek och barnbibliotekariernas strävan 

efter att få tända läsgnistan hos barnen.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera barnbibliotekens utveckling och synen på barns 

läsning under 1900-talet men framförallt att jämföra bibliotekets barnverksamhet runt sekelskiftet 

1900 med två olika biblioteks barnverksamheter vid sekelskiftet 2000. Förutom detta har jag 

också studerat hur olika pionjärers åsikter har påverkat utvecklingen.  

Den första frågan jag ställde mig var om barnbiblioteken har förändrats under 1900-talet och 

i så fall hur och varför. Jag har kunnat konstatera att utvecklingen till en början gått mycket 

långsamt och att det har varit en mödosam väg att uppnå det som idag är våra barn- och 

ungdomsavdelningar. Biblioteken är inte längre en regelrätt uppfostrande instans för 

samhällsmedborgarna även om jag anser att tanken på att fostra dugliga medborgare lever kvar. 

Folkbibliotekens primära uppgift är inte folkuppfostran utan snarare folkbildning. En skillnad 

mot 1970-talet är att biblioteken inte i någon större utsträckning ägnar sig åt yttre uppsökande 

verksamhet, vilket man gjorde mer tidigare. Idag vill man istället att barnen så tidigt som möjligt 

ska känna sig hemma i biblioteksmiljön, komma till biblioteket och utnyttja bibliotekets tjänster. 

Målsättningen för dagens bibliotek är att barnen ska vara en prioriterad målgrupp som ska 

erbjudas ett gediget utbud av media och programverksamhet, detta för att bland annat väcka deras 

läsintresse och läsglädje. Denna målsättning har barnbibliotekarierna alltid haft, ända sedan 

SBUB:s start 1911. En stor anledning till de skillnader som finns mellan barnverksamheten idag 

och den vid sekelskiftet 1900 är att synen på barnen har ändrats. Runt sekelskiftet 1900 berättade 

man sagor för barnen och skrev boklistor på lämpliga titlar samt informerade föräldrarna om 

vilka böcker de borde skaffa åt barnen. Dagens verksamhet vänder sig direkt till barnen och man 

överlåter åt dem att välja de böcker de finner intressanta. Man går inte längre via föräldrarna för 

att nå barnen utan håller bokprat för att informera barnen om ny litteratur, engagera dem och 

skapa läslust. Det som inte ändrats genom århundradet är barnbibliotekariernas tro på det de gör. 

De har inte alltid jobbat med exakt samma målformuleringar men de har alltid velat barnens 

bästa. Gemensamt är också att de fått kämpa hårt för att bedriva sin verksamhet och en hel del av 

jobbet har skett obetalt på fritiden.  

En annan fråga jag ställde mig var hur pedagogernas idéer har påverkat utvecklingen. 

Tidigare trodde man att ”dålig” litteratur kunde vara skadlig för barnens själsliga liv. Idag så 
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tycker jag att man accepterar större bredd av barnlitteratur och har en öppnare attityd gentemot 

olika typer av genrer inom barnlitteraturen. Under seklets gång har man också bland annat 

debatterat huruvida sagor är bra barnläsning eller inte. Under större delen av perioden har man 

ansett att sagorna varit bra barnläsning och trots 1970-talet då en del ansåg att de var direkt 

skadliga för barn, så har sagostunder för barn varit den aktivitet som varit bestående sedan 

SBUB:s start. Jag har kommit fram till att pedagogernas påverkan varit stor och deras tankar och 

idéer normgivande. 

Den tredje frågan jag ställde mig var; Vilka förändringar har skett angående barns läsning 

och hur har barnens läsbehov tillgodosetts? Vid sekelskiftet 1900 ville man att barnen skulle läsa 

böcker som var sunda. Böckerna skulle vara roande samtidigt som de lärde ut något nyttigt. Man 

kontrollerade på biblioteken att barnen lånade både skönlitteratur och facklitteratur samt att 

samtliga böcker var lästa vid återlämningen. Idag skulle man från bibliotekshåll aldrig drömma 

om något dylikt. Barnen får botanisera bland hyllorna och själva välja vad de vill läsa.  

Man vet från biblioteks- och skolhåll att läsningen de senaste tio åren minskat bland barn och 

ungdomar och är angelägen om att barns och ungdomars läsning ökar. Bibliotekarierna måste till 

skillnad från förr ”sälja in” boken till ungdomarna med tanke på konkurrensen med andra medier 

på ett sätt man tidigare inte behövt. Bokprat är den form som används på biblioteken för att 

informera barn om nya böcker. För att tillgodose barns läsbehov köper bibliotekarierna idag även 

in så kallad populärlitteratur frånsett den så kallade ”goda” litteraturen, eftersom man vill att så 

många barn som möjligt ska finna tilltalande litteratur. Runt sekelskiftet 1900 däremot ansåg man 

att barns läsbehov tillgodosågs av nyttiga böcker och därför var det sådan litteratur biblioteket 

erbjöd barnen.  

Det som inte förändrats sedan Palmgrens dagar är dock att man hela tiden försökt att göra det 

trevligt för barnen, det är snarare utgångspunkten som ändrats. Förr var utgångspunkten att det 

skulle vara nyttigt och bra för barnen. Idag vill man att barnavdelningarna skall erbjuda både 

goda läsplatser samt en skön soffa för barnen att sjunka ner i.  Debatten om vad som är bäst för 

barn att läsa och hur de skall uppfostras pågår för fullt nu i 2000-talet. Tiden står inte still, 

samhället utvecklas och vem vet vad diskussionen kommer att handla om nästa århundrade? 

Primärt genom seklet har i alla fall alltid varit att främja läsandet för barnen på ett så angenämt 

sätt som möjligt.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 

1. Beskriv var biblioteket är beläget. (Det gör jag) 

 

2. Kort om inredning. (Min uppfattning) 

 

3. Hur stor är barnavdelningen? Kvadrat eller procent. 

 

4. Uppskattningsvis hur många barn besöker biblioteket per år? 

 

5a. Hur stor procent av utlåningen är barnböcker? 

 

5b. Hur stor del av inköpsbudgeten går till barnböcker/media? 

 

6. Vilka aktiviteter erbjuds barnen och hur ofta? 

 

7. Ägnar de sig åt uppsökande verksamhet och i så fall vad? 

 

8.  Vilka åldersgrupper riktar sig verksamheterna främst till? 

 

9.  Brukar det vara någon extra aktivitet under skolloven? 

 

10.  Hur stor del av beståndet består av fakta respektive skönlitterära böcker? 

 

11. Vilka andra medier finns? 

 

12. Är de några medier de skulle vilja skaffa men inte anser sig ha/eller inte har råd med? 
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13.  Är det något de har som de är tveksamma till? 

 

14.  Hur mycket köper de på rekommendation? 

 

15.  Varför har de bokprat och sagostund, om det nu framgått att de har det. Om inte varför      

        satsar de inte på det? 

 

16.  Förr var man orolig för läsraseri, tycker de att ett barn kan läsa för mycket? 

 

17.  Hur har barnlitteraturen förändrats? 

  

18. Finns det barn som är för små för sagor? I vilken ålder bör de i sådana fall var för att få           

      lyssna på sagor?     

 

       19.  Varför ska barn läsa? 

 

20. Hur har de upplevt utvecklingen sedan de började sina tjänster år 19--? Bra, dåligt, annat,   

övrigt. 

 

21.  Känner de i dagsläget att samhälle och politiker engagerar sig i deras verksamhet? 

 

22. Behöver en barnbibliotekarie speciella egenskaper? 

 

23. Har Valfrid Palmgrens påstående om att en barnbibliotekarie alltid skall vara en kvinna 

påverkat könsfördelningen på biblioteken? 

 

24. Vad skulle de vilja förändra? 

 

25.  Hur ser de på framtiden? 

 

26.  Hur skulle drömbiblioteket se ut och fungera? 

 

27.  Vad tror de att biblioteket betyder för barn? 

 

28.  Hur skulle det påverka barnen om biblioteket försvann?  


