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Abstract
The focus of this two year's master thesis is on participation of children at the TioTretton Library,  a library 
strictly for 10-13 year olds. No adults, except the library staff are allowed in this library. To build on this aim the 
objectives of this thesis is centred on the questions:

How does the library staff view their specific library's mission? What are the conditions for children's  
participation at TioTretton Library? Based on the relevant theory of participation, how participatory are the  
children in the library's activities? What significance has TioTretton Library's work with children participation  
for the children's ability to empowerment?

The theoretical framework is mainly centred upon the Ladder of Participation designed by R. A. Hart, which 
involves  levels  from non-participation  to  various  degrees  of  participation.  The  theoretical  framework  also 
involves aspects of power and empowerment.

The methodology of this study is an interpretive hermeneutic feature, which was applied on the answers 
from the conducted interviews of  all of the staff of the TioTretton Library. 

The  results  showed  the  interesting  and  conclusive  outcome  that  children  participates  in  this  library's 
development and activities between the step five and six of Hart's Ladder of Participation. It also showed that  the 
staff view themselves mainly as facililtators in this library's context. The results also showed that children are 
able to influence the activities in this library to a great extent. 

I argue that because of this library's strict age limit, children who visit this library gets a unique kind of room 
of their  own. Through the library's  focus on children's  participation  the children  also  get  an opportunity to 
strengthen their empowerment.

I also argue that more research needs to be made in this particular library context, involving interviewing 
and observing the children, since this study only focuses on the interviewes of the staff.
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1. Inledning

Jag finner nya biblioteksformer intressanta och med ”bibliotek” vill jag redan här 
slå fast att jag avser folkbibliotek och med “nya” avses folkbibliotek som på något 
sätt kliver utanför ramen för det mer traditionella folkbiblioteket. Jag syftar alltså 
på folkbibliotek som utmanar, experimenterar och som tänjer gränsen för vad ett 
folkbibliotek är och kan vara. Jag intresseras också av den eventuella kritik som 
dessa folkbibliotek möts av. 

När det gäller folkbibliotek som tänjer på gränserna och experimenterar med 
formen finner jag det tämligen tacksamt att vända blicken mot just barnbibliotek. 
Vid  en  snabb  blick  på  folkbiblioteksverksamheten  i  Sverige,  finner  jag  att 
barnbibliotek i högre grad än exempelvis barnavdelningen (som ofta ingår som en 
specifik  avdelning i  ett  folkbibliotek)  på ett  folkbibliotek,  experimenterar  med 
formen.

När Kulturhuset öppnade sitt nya bibliotek TioTretton tyckte jag mig tydligt 
se  kritik  och  misstro  mot  den  nya  formen.  Det  var  som  om  TioTrettons 
verksamhet, trots att det är ett bibliotek, inte ansågs vara ett ”riktigt” bibliotek. I 
min klass på universitetet, under ett seminarium, talades det hellre om TioTretton 
som en “fritidsgård” eller som en lekplats.  Underförstått  i  diskussionen var att 
verksamheten som TioTretton bedrev inte föll inom ramen för verksamhet som 
biblioteket  ska  ägna sig  åt.  Jag  märkte  inte  bara  av  dessa  åsikter  bland  mina 
kurskamrater. Runtom i diverse sociala medier, främst på Twitter, uppfattade jag 
hur  just  bibliotekarier  och  andra  biblioteksarbetande  diskuterade  detta  nya 
bibliotek  sinsemellan.  Den  största  frågan  av  dem  alla  tycktes  då  vara  om 
TioTretton verkligen var ett bibliotek eller ej. Det stod helt klart för mig att detta 
nya  bibliotek  vände  upp  och  ner  på  människors  föreställningar  om  vad  ett 
bibliotek är. Kritik riktades också mot det strikta vuxenförbudet (vuxna, vare sig 
det är nyfikna besökare eller föräldrar, avvisas vänligen men bestämt i dörren) och 
mot det faktum att de barn som inte är mellan 10-13 år inte har tillträde till detta  
bibliotek. 

Hos mig väcktes frågan: Varför är det så problematiskt att utmana normerna, 
vända upp och ner på biblioteket som verksamhet och därigenom utveckla det?
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Jag  vill  skriva  den  här  uppsatsen  på  grund  av  att  jag  önskar  lyfta  fram  en 
biblioteksverksamhet som jag anser fyller en mycket viktig funktion i samhället. 
Med detta menar jag att TioTretton är viktigt eftersom man på detta bibliotek, på 
ett unikt sätt, skapar ett eget rum för barnen men också  för att man också bjuder 
in  barnen  att  vara  med  och  utforma  verksamheten  som  bedrivs  där.  Alltså 
förefaller det som om barnens delaktighet (och möjlighet till  densamma) spelar 
stor roll i denna biblioteksverksamhet. Alla former av bibliotek bör lyftas fram 
och det är min grundläggande inställning att bibliotek är en verksamhet som bör 
experimenteras med för att på detta sätt kunna utvecklas.

Jag  vill  genom  denna  masteruppsats  sprida  idéer  och  öppna  upp  för 
nytänkande  kring  bibliotek  som  verksamhet  och  för  de  möjligheter  som 
biblioteksverksamheten innebär, som en resurs för att utveckla ett gott samhälle. 

1.2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består  av  en inledningsdel,  en  analysdel,  en slutdiskussion  samt  en 
sammanfattning.  I inledningsdelen  ges  en  kort  bakgrund om folkbibliotek  och 
barnbibliotek, därefter förklaras uppsatsens syfte och frågeställningar. I det andra 
kapitlet presenteras tidigare forskning inom uppsatsens område i form av relevanta 
publikationer av olika slag. Efter detta följer ett kapitel om uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter, där centrala teorier och begrepp presenteras. Dessa utgörs av en 
presentation  av synen på barn och barndom inom barndomsforskningen,  Harts 
delaktighetsmodell för att mäta barns delaktighet samt en övergripande förklaring 
av  begreppen  empowerment  och  diskurs. Efter  detta  följer  ett  kapitel  där 
uppsatsens metod och källmaterial presenteras. Här ges en beskrivning av vilken 
metod som valts ut för att behandla källmaterialet, som består av intervjuer med 
personalen på biblioteket TioTretton. 

Därefter  kommer  uppsatsens  analysdel,  i  vilken  undersökningens  resultat 
redovisas  och  diskuteras.  Efter  detta  följer  en  avslutande  diskussion  av 
analysresultatet  utifrån de valda frågeställningarna,  samt  en sammanfattning av 
uppsatsen.  Detta  följs  av  en  käll-  och  litteraturförteckning  och  allra  sist  i 
uppsatsen inkluderas en bilaga i form av de intervjufrågor, vilka informanternas 
utsagor bygger på.
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1.3. Bakgrund: kort om folkbibliotek och barnbibliotek i 
Sverige, Danmark och USA

Folkbiblioteken i  Sverige regleras  av en mängd styrdokument.  Ett  av dessa är 
Bibliotekslagen1 vilken  grundar  sig  i  Unescos  folkbiblioteks-  och 
skolbiblioteksmanifest.2 Bibliotekslagen har en särskild paragraf som förtydligar 
folk-  och  skolbibliotekens  relation  till  barn  och  ungdomar:   biblioteken  ska 
”erbjuda  böcker,  informationsteknik  och  andra  medier  för  att  främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.”3

Rapporten ”På barns och ungdomars villkor” är också det ett viktigt dokument 
då  detta  innehåller  rekommendationer  för  barn-  och 
ungdomsbiblioteksverksamhet  i  Sverige.4 Rapporten  är  antagen  av  Svensk 
Biblioteksförening  och  bygger  på  Barnkonventionen.5 Barnkonventionen  är  en 
viktig grundbult i utformandet av bibliotekens arbete med dess unga besökare6. 
Rekommendationerna  från  rapporten  som  nämndes  ovan,  går  igen  i 
biblioteksplanen för Stockholms stadsbibliotek, där fokus läggs på barn och unga. 
Här står att läsa att kärnan i biblioteksverksamheten ska vara möten av olika slag. 
Möten mellan människor, mellan människor och böcker, mellan människor och 
upplevelser.  Biblioteket  ska  utforma  sin  verksamhet  så  att  unga  människors 
användning av biblioteket uppmuntras. I och med de tidigare nämnda mötena ska 
dessa unga människor kunna finna utrymme och möjlighet att ”pröva och förkasta 
hållningar,  överskrida  intellektuella  gränser  och  finna  sin  egen  tilhörighet.”7 

Biblioteket ska vidare erbjuda en god och stimulerande miljö för unga där dessa 
kan söka både identitet  och  kunskap,  samt  mötas  av  respekt.  Vuxna  ska  vara 
närvarande i och intresset för läsning och ungas eget skapande ska uppmuntras 
och vidmakthållas.8

I  verksamhetsplanen  för  Kulturförvaltningen  i  Stockholms  stad  poängteras 
unga  medborgares  delaktighet  och  möjlighet  till  egen  kreativ  verksamhet  på 
biblioteken: ”De ska känna till  […] på vilket sätt de kan initiera, bidra till  och 
utöva egen verksamhet på biblioteken.”9 Genom detta arbete ska barn och ungas 
språkutveckling förbättras. Det jag tycker detta citat signalerar är just delaktighet 
och denna delaktighet är något som ofta poängteras inom biblioteksverksamhet. 

1 Bibliotekslagen (1996:1596).
2 Svenska Unescorådet (2006), Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994.
3 Bibliotekslagen (1996:1596), §9.
4 ”På barn och ungdomars villkor - Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- 
och ungdomsverksamhet” (2005).
5 Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter 1989).
6 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 29.
7  ”Biblioteksverksamhet i Stockholms stad - en strategisk biblioteksplan” (2006), s. 4.
8  ”Biblioteksverksamhet i Stockholms stad - en strategisk biblioteksplan” (2006), s. 5–7.
9  ”Verksamhetsplan Kulturförvaltningen” (2011), s. 14.
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Biblioteksanvändaren  ska  alltså  vara  delaktig  i  verksamheten  och  också  ha 
möjlighet att, i viss mån, påverka verksamheten.

Inom barnbiblioteksverksamhet arbetar man aktivt med både rum och form. 
Man  experimenterar  i  större  utsträckning  inom  barnbiblioteksverksamhet  och 
dessa  verksamheter  är  i  regel  mer  upplevelsebetonade,  än  vad 
vuxenbiblioteksverksamhet vanligtvis är. I en artikel i boken Folkebiblioteket som 
forvandlingsrum10 exemplifierar Dorte Skot-Hansen detta med ”Det runde Rum” 
(vilket är ett speciellt upplevelsebetonat rum i ett barnbibliotek) i Fredrikshavn. I 
”Det runde rum” kan man till exempel experimentera med animationer, använda 
datorer,  ta  en  tur  på  bibliotekets  HyperHest  och  leka  i  en  helt  ny  form  av 
sandlåda11. Även i Det (næsten) bogløse børnebibliotek i Aalborg fokuserades på 
alernativa  metoder  för  informationsförmedling.  Genom detta  bibliotek  önskade 
man motivera barnen till  att etablera tillhörighet och på ett aktivt  vis bidra till 
upplevelsebaserat lärande.12

Ett annat exempel på upplevelserum är The Cerritos Library i Los Angeles, 
USA. Detta bibliotek har profilerat sig som ”The Experience Library” och ämnar 
inte  bara  underhålla  sina  besökare,  utan  också  locka  dem  att  återvända.13 

Bibliotekets olika rum är indelade i olika teman, med upplevelsen i centrum. Här 
finns ett stort saltvattensakvarium, med korallrevsfiskar. Här finns också ett ”Old 
World  Reading  Room”,  en  slags  gammaldags  läsesalong  och  en  kopia  av  ett 
gigantiskt  tyrannosaurus  rex-skelett,  vid  namn Stan.14 Om man  jämför  Cerritos 
Library och ”Det runde Rum” med TioTretton, tycks det som om den avgörande 
skillnaden mellan dessa bibliotek är att medan man på Cerritos Library i USA och 
”Det runde Rum” i Danmark vill ge barnen en upplevelse och på så sätt aktivera 
dem, går man på TioTretton istället steget längre och erbjuder barnen rummet och 
verktyg att  skapa själva.  Man aktiverar  och uppmuntrar  barnen till  att  ta  egna 
initiativ, vilket kommer att diskuteras senare i undersökningdelen.

Henrik  Jochumsen  och  Casper  Hvenegaard  Rasmussen  har  i  sin  bok  Gør 
biblioteket  en  forskel? undersökt  biblioteksanvändares  föreställningar  om 
bibliotek. I denna bok beskriver biblioteksbesökarna det som att de ”bara” går till 
biblioteket.15 Vidare beskriver en annan av de tillfrågade i samma undersökning 
biblioteket  som  ett  ställe  där  det  finns  ”plats  för  alla”.16 En  tredje  tillfrågad 
poängterar  att  biblioteket  har  en  ”skön atmosfär”.  Personen drar  slutsatsen  att 
1 0 Emerek, L., Hvenegaard Rasmussen, C. & Skot-Hansen, D. (2006), Folkebiblioteket som forvandlingsrum:  
perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet.
1 1 Skot-Hansen, D. (2006), ”Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og ekspressiv logik”, s. 37.
1 2 Buchhave, B. & Jensen T. (2009), Fremtidens børnebibliotek i konkret udformning – Rapport om projektet  
Det (næsten) bogløse børnebibliotek, s. 6.
1 3 Skot-Hansen, D. (2006), ”Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og ekspressiv logik”, s. 38.
1 4 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2008), All that - and books too!, s. 9 f.
1 5 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 25.
1 6 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 27.
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denna atmosfär  beror  på  att  personalen  som arbetar  biblioteket  inte  kräver  av 
besökarna att de ska vara aktiva och som heller inte bryr sig om besökarna, såvida 
de inte önskar hjälp med något.17 Biblioteket anses alltså vara en otvungen plats, 
där  man  inte  alltid  planerar  sitt  besök  i  detalj.  Biblioteket  fungerar  också 
emanciperande på det sätt att det är en institution som tillhandahåller kunskap och 
information,  utan  kostnad  och  tillgänglig  för  alla,  utan  förbehåll.  Att  erhålla 
kunskap om olika ting är att skaffa sig makt över sitt liv. Biblioteket ses också, av 
de tillfrågade, som en plats där framförallt barn, utvecklar sin sociala kompetens 
genom att träffa andra människor.18

1.4. Syfte och frågeställningar

Det främsta syftet med föreliggande uppsats är att undersöka barns delaktighet på 
barnbiblioteket TioTretton. Valet av bibliotek grundas i att TioTretton är det enda 
i sitt slag i Sverige. Genom detta biblioteks funktioner, såsom att det finns ett kök 
och ett medialabb, utmärker man sig som bibliotek från andra dito i Sverige. Det 
grundas också  i det faktum att detta bibliotek vänder sig till en mycket specifik 
målgrupp - 10 till 13-åringar.

Uppsatsen  kommer  att  behandla   hur  personalen,  som  arbetar  på  detta 
bibliotek, ser på biblioteket TioTrettons uppdrag. Den kritik som biblioteket fått 
och  hur  personalen  bemöter  denna  kritik,  kommer  även  att  undersökas. 
Personalens syn på och tankar kring den egna biblioteksverksamheten undersöks 
med anledning av den kritik som riktades mot detta bibliotek vid dess öppnande 
men också på grund av hur de föreställningar som finns om folkbibliotek idag, ser 
ut.  Uppsatsen  kommer  fokusera  på  hur  barns  förutsättningar  för  delaktighet  i 
denna  specifika  biblioteksverksamhet  ser  ut.  Detta  kommer  att  undersökas 
eftersom barns delaktighet i biblioteksverksamhet är en ständigt aktuell fråga och 
något  som  biblioteken  idag  förväntas  inlemma  i  sina  verksamheter. 
Frågeställningarna blir således som följer: 

Hur  ser  personalen  på  sitt  specifika  biblioteks  uppdrag?  Hur  ser  
förutsättningarna  för  barns  delaktighet  ut  på  TioTretton?  Hur  delaktiga  är  
barnen  i  verksamheten,  utifrån  relevanta  teorier  om  delaktighet?  Vad  har 
TioTrettons arbete med barns delaktighet för betydelse för barns möjligheter till  
empowerment?

1 7 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 34.
1 8 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 34.
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2. Tidigare forskning

Den  tidigare  forskningen  inbegriper  dels  den  forskning  som  fokuserar  på 
barnbibliotek  och  den  forskning  som  fokuserar  på  folkbibliotek  i  allmänhet. 
Vidare  har  den  tidigare  forskningen  delats  upp  i  uppsatser,  avhandlingar, 
rapporter, forskningsöversikter och artiklar.

Rapport  innebär  enligt  Nationalencyklopedin  en  ”(formell)  redogörelse  för 
undersökning  eller  utfört  uppdrag”.19 En  uppsats  innebär  däremot  ”skriftlig 
utredning i visst ämne ”.20 En avhandling innebär ett vetenskapligt arbete, gärna 
presenterat i bokform, vilken behandlar ett forskningsområde och dess resultat. 
Avhandlingar presenteras och försvaras, exempelvis vid doktorsdisputationer.21

Genomgående för detta kapitel är att jag under varje delrubrik börjar med att 
redogöra för, den för min uppsats, relevanta barnbiblioteksforskningen, därefter 
följer den relevanta folkbiblioteksforskningen.

2.1. Uppsatser och avhandlingar 

I  masteruppsatsen  Rum  för  barn  –  Biblioteket  som  bytte  skepnad av  Linn 
Samuelsson,  undersöks  biblioteket  Rum  för  barn  i  Kulturhuset  i  Stockholm. 
Författaren har  bland annat  undersökt  hur  besökarna använder  biblioteket  som 
rum och hur  detta  biblioteks  visioner  stämmer  överens  med  verkligheten.  Blir 
leken en väg till böcker och läsning på Rum för barn?22 Rum för barn kan anses 
vara  pionjärer  inom  förnyandet  av  barnbibliotek  i  Sverige  och  de  har  i  sin 
verksamhet ett barnperspektiv, vilket leder tankarna till uppsatser som behandlar 
detta.  I  Barnperspektiv  och  barns  perspektiv  –  Kvalitativa  fallstudier  av  
förändringsarbetet  på  tre  svenska  folkbiblioteks  barnavdelningar  av  Karin 
Evemalm och Annie Gäre, undersöks på vilka sätt användarperspektivet är synligt, 
när det kommer till utformning av det fysiska rummet på barnbibliotek. Evemalm 
och  Gäre  gör  en  distinktion  och  menar  att  det  är  skillnad  på  att  ha  ett 

1 9 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: rapport [2012-01-23].
2 0 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: uppsats [2012-01-23].
2 1 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: avhandling [2012-01-23].
2 2 Samuelsson, L. (2007), Rum för barn: Biblioteket som bytte skepnad, s. 3.
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barnperspektiv och att ha ett barns perspektiv, i biblioteksarbete.23 Med andra ord, 
det  är  skillnad mellan  att  ha ett  barnperspektiv  (kunskap  om barn och vad de 
önskar) och att ha ett barns perspektiv (kunskap som kommer direkt från barn om 
vad  de  önskar).  Båda  förhållningssätten  är,  enligt  författarna,  nödvändiga  för 
bibliotek och bibliotekarierna har ett ansvar gentemot barn, att lyssna på dem och 
uppfylla deras önskemål24. Även magisteruppsatsen  Att se med barns ögon – En  
undersökning om förändringsarbete på barnbibliotek  av Jane Tjeder och Ann-
Charlotte Wiker, tar upp barnperspektivet. Utgångspunkten för uppsatsen är vad 
bibliotekspersonal  på  ett  antal  barnbibliotek/barnavdelningar  velat  förändra  i 
samband  med  förändringsarbeten.  Författarna  har  även  haft  för  avsikt  att 
undersöka om barn haft möjlighet att delta i detta förändringsarbete och på vilket 
sätt och till vilken grad detta skett.25 För att mäta graden av delaktighet hos barnen 
har man använt Harts delaktighetsmodell.26

Frida  Carlgren  och  Charlotta  Ekman  har  i  sin  masteruppsats  Det  älskade 
biblioteket - En diskursanalys av debatten kring Malmö stadsbiblioteks visioner  
frågat sig vad ett bibliotek är och vad det skulle kunna vara, genom att med hjälp 
av  diskursanalys  studera  mediedebatten  kring  Malmö  stadsbiblioteks 
strategidokument ”The Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt 
bibliotek”.   Vilka föreställningar om vad folkbiblioteket bör vara framkommer i 
denna debatt?27   Även i magisteruppsatsen Bibliotekarier om bibliotekarier – En 
diskursanalytisk  studie  om  bibliotekariers  kunskaper,  uppgifter,  roller  och  
föreställningar om bibliotekarier av Anette Årebrink diskuteras föreställningar, 
men här handlar det om  bibliotekariers egna föreställningar om bibliotekarieyrket, 
i svenska bibliotekstidskrifter. Med hjälp av diskursanalys undersöker författaren 
vad bibliotekarierna  säger  om bibliotekariens  kunskaper,  uppgifter  och  roller.28 

Likaså  i  Åse  Hedemarks  avhandling  Det  föreställda  folkbiblioteket  –  en  
diskursanalytisk  studie  av  biblioteksdebatter  i  svenska  medier  1970-2006 tas 
frågan om bibliotekariens roll upp. I denna avhandling ges en överblick av hur 
mediediskursen kring folkbibliotek sett ut. Författaren utröner ett antal diskurser 
vilka skiljer sig åt över tid, men framförallt  att bibliotekariers röster är relativt 
frånvarande  i  debatten.  Analysen  visar  att  författare  desto  oftare  än 
2 3 Evemalm,  K.  &  Gäre,  A.  (2010),  Barnperspektiv  och  barns  perspektiv :  fallstudier  av  tre  svenska  
folkbiblioteks arbete med förändring av sina avdelningar för barn och unga, s. 24.
2 4 Evemalm,  K.  &  Gäre,  A.  (2010),  Barnperspektiv  och  barns  perspektiv :  fallstudier  av  tre  svenska  
folkbiblioteks arbete med förändring av sina avdelningar för barn och unga, s. 73.
2 5 Tjeder, J.  & Wiker, A.-C. (2012),  Att se med barns ögon – en undersökning om förändringsarbete på  
barnbibliotek, s. 6.
2 6 Tjeder, J.  & Wiker, A.-C. (2012),  Att se med barns ögon – en undersökning om förändringsarbete på  
barnbibliotek, s. 33.
2 7 Ekman, C. & Carlgren,  F. (2010),  Det älskade biblioteket: en diskursanalys av debatten kring Malmö  
stadsbiblioteks visioner, s. 7-8.
2 8 Årebrink,  A.  (2009),  Bibliotekarier  om bibliotekarier  -  En  diskursanalytisk  studie  om bibliotekariers  
kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar om bibliotekarier, s. 2.
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bibliotekarierna uttalar sig om folkbiblioteket i debatten. Vidare skriver Hedemark 
även om de föreställningar om bibliotekarier, som framkommer i debatten. Hur 
ses bibliotekarien? Vad ingår i dennes uppgifter och vilken är dess roll?29

2.2. Rapporter

I  rapporten  Fremtidens  børnebibliotek  i  konkret  udformning  –  Rapport  om  
projektet Det (næsten) bogløse børnebibliotek skriven av Thessa Jensen och Bente 
Buchhave utvärderas projektet med samma namn. Projektet hade som ambition att 
skapa ett nytt slags barnbibliotek där alternativa metoder och förmedlingssätt av 
kunskap och upplevelser, oavsett medieform, var i fokus. Man hade också som 
mål  att  besöksantalet  på detta  specifika bibliotek  skulle  öka med 20 procent.30 

Viktigt att nämna här är att detta bibliotek fokuserar på just 10-13-åringar, precis 
som  TioTretton gör och därför är denna rapport relevant för föreliggande uppsats. 
En annan rapport som bland annat fokuserar på annorlunda sätt att väcka läslust 
hos  barn  är  Driftiga  bibliotekarier  och  läsglada  barn  –  en  studie  av  
metodutvecklingsprojektet  MVG skriven  av  Barbro  Johansson.31 Här  redovisas 
resultat  från  projektet  MVG  (Metodutveckling  Vision  Grunder)  som  var  ett 
metodutvecklingsprojekt  vilket  genomfördes  under  oktober  2007  till  oktober 
2008.  Genom  projektet  ämnade  man  höja  kvaliteten  på  barnbibliotekens 
läsfrämjande arbete, inspirera till nya okonventionella sätt att förmedla läslust, öka 
kompetensen  och  medvetenheten  hos  deltagarna  i  projektet  samt  ge 
spetskompetens inom litteraturpedagogiskt arbete.32 Rapporten bygger på enkäter 
och intervjuer med barn- och skolbibliotekarier i Västra Götaland, Halland och 
Sörmland och ger värdefulla  insikter  om dessa bibliotekariers  arbetssätt.  Även 
Mikael  Alexandersson  och  Louise  Limbergs  rapport  Textflytt  och  sökslump  – 
informationssökning  via  skolbibliotek tar  upp  viktiga  utvecklingsområden 
gällande metodik, samtal och användandet av nya kompetenser i samarbetet med 
bibliotekarier  mot  en  bakgrund  av  skolbiblioteket  som  lärande  rum. 
Bibliotekariernas pedagogiska roll i kombination med fungerande kommunikation 
med lärare har här en central plats vad gäller elevers kunskapsutveckling.33 Barns 

2 9 Hedemark,  Å. (2009),  Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i  
svenska medier 1970-2006.
3 0 Jensen, T. & Buchhave, B. (2009), Fremtidens børnebibliotek i konkret udformning - Rapport om projektet  
Det (næsten) bogløse børnebibliotek., s. 4.
3 1 Johansson. B. (2009),  Driftiga bibliotekarier och läsglada barn – en studie av metodutvecklingsprojektet  
MVG.
3 2 Johansson. B. (2009),  Driftiga bibliotekarier och läsglada barn, s. 9.
3 3 Alexandersson, M. & Limberg, L. (2004), Textflytt och sökslump , s. 119.
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syn på läsning undersöks i rapporten Barn berättar – En studie av 10-åringars syn  
på  läsning  och bibliotek  är  skriven av  Åse  Hedemark  på  uppdrag av  Svensk 
Biblioteksförening. Man har med hjälp av intervjuer med barn i  denna rapport 
kommit fram till att det är av stor vikt att biblioteken arbetar med att anknyta till  
barns egna erfarenheter och att biblioteket behöver anpassa sitt arbete till  barns 
olika  förhållanden  till  läsning,  samt  olika  medieformat.  Barnbibliotekarier 
uppmuntras till att föra aktiva samtal med barn om berättelser och att möta barnen 
både då de läser för att lära och då de läser av lust.34 

Avslutningsvis  bör  Användningen  och  attityderna:  en  rapport  om  
folkbibliotek  baserad  på  SOM-undersökningen av  Lars  Höglund  och  Eva 
Wahlström nämnas.  I denna rapport  anges  som skäl  för  att  besöka biblioteket 
anger människor att de lånar böcker. I denna rapport betonas också vikten av att 
barn lär sig läsa. Dålig läsförmåga innebär ”risk för utanförskap, asocialt beteende 
och försämrade chanser till utbildning och arbete.”35

2.3. Forskningsöversikter

Kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt 
av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf ger en övergripande bild av den forskning 
som  gjorts  på  barn  –  och  ungdomsbibliotek,  främst  inom  Sverige.  Boken 
innehåller också en blick utåt de övriga nordiska länderna samt Storbritannien och 
USA.  Rydsjö  och  Elf  kommer  i  sin  forskningsöversikt  fram  till  att 
barnbibliotekets  huvudsakliga  uppgifter  är  att  göra  litteratur  och  andra  medier 
tillgängliga  för  barn  och  ungdomar.  Barnbiblioteket  ska  vidare  fungera 
inspirerande till både kunskapssökande och läsning. Författarna uppmuntrar också 
till att barnbiblioteket ska samarbeta med andra institutioner för att på detta sätt nå 
ut till alla barn och ungdomar.36 När man här talar om barnbibliotek, ligger fokus 
ofta på att man ska fånga in barnen i verksamheten och få dem till att läsa. Man 
tycks anse att det är viktigt att fånga in barnen i biblioteksverksamheten eftersom 
de då lättare stannar kvar i verksamheten i vuxen ålder. Barnbiblioteken arbetar 
vidare läsfrämjande och en viktig uppgift för dem är att få barn att läsa och också 
vidhålla  barnens  intresse  för  böcker  och  läsning.  En  uppföljning  av  denna 
grundläggande kunskapsöversikt är antologin Barnet, platsen, tiden – Teorier och  

3 4 Hedemark, Å. (2011), Barn berättar, s. 51.
3 5 Höglund, L. & Wahlström, E. (2009), Användningen och attityderna : en rapport om folkbibliotek baserad  
på SOM-undersökningen, s. 21.
3 6 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 31–32.
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forskning  i  barnbibliotekets  omvärld.37 Här  ämnar  man  inspirera  till  fortsatt 
barnbiblioteksforskning  och  erbjuda  verktyg  för  att  genomföra  denna.  Boken 
Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt och samarbete  av 
Amira  Sofie  Sandin  är  en  resonerande  metodgenomgång  av  en  mängd 
lässtimulerande projekt. Lässtimulerande verksamhet, anses vara barnbibliotekets 
viktigaste  uppgift.  I  boken  har  författaren  medvetet  valt  att  använda  ordet 
lässtimulerande istället för läsfrämjande då det anses att det senare ordet låter en 
smula  övertalande  och  missionerande.  Författaren  använder  då  istället  ordet 
lässtimulans eftersom detta konnoterar uppmuntran och samspel mellan barn och 
vuxna.38 Syftet med boken är att urskilja olika tendenser och teman med avstamp i 
relevant  forskning  för  att  kunna  belysa  de  faktorer  som  påverkar  dessa 
lästimulerande  projekt  och  på  detta  sätt  bidra  till  en  bättre  grund  för  fortsatt 
lässtimulerande arbete inom barnbiblioteksverksamheten.39

En annan viktig bok om arbete på just barnbibliotek är  Barn frågar – kan 
biblioteket  svara?,  även  detta  en  forskningsöversikt  vilken  behandlar 
referensarbete för barn och ungdomar på bibliotek. Här ges bland annat värdefulla 
insikter om vikten av fungerande interaktion mellan bibliotekarier och barn, vad 
gäller bemötande.40

I boken Nordic Public Libraries 2.0, utgiven av danska Bibliotek og Medier 
ges  en  överblick  av  hur  olika  folkbibliotek  runtom  i  de  nordiska  länderna 
experimenterar  med  och  förnyar  biblioteksformen.41 Denna  publikation  är 
intressant just på grund av hur biblioteken som representeras däri, på olika sätt 
arbetar med förnyelse. 

Vad har  människor  för  föreställningar  om vad ett  folkbibliotek  är?  Enligt 
Henrik Jochumssen och Casper Hvenegaard Rasmussens bok Gør biblioteket en 
forskel? är utlån av böcker vad som ytterst tycks konstituera biblioteket. De har i 
sin  bok  frågat  danska  biblioteksbesökare  om  deras  föreställningar  om 
folkbibliotek.  Många  tillfrågade  ser  också  folkbildningstanken  och  den  fria 
tillgången till information, som vad som speciellt utmärker ett bibliotek. Somliga 
kopplar samman biblioteket med kulturarrangemang, andra medier än böcker eller 
ser biblioteket som en mötesplats. Men det är just bibliotekets tillhandahållande 
av  böcker  som  gör det  till  ett  bibliotek42. Biblioteket  kan  också  liknas  vid 
kulturinstitutioner  (kulturhus  och muséer),  platser för information och kunskap 
(skolor och bokhandlar), offentliga kontor (teknisk förvaltning eller socialkontor), 

3 7 Rydsjö,  K.,  Hultgren,  F.  &  Limberg,  L.  (2010),  Barnet,  platsen,  tiden:  teorier  och  forskning  i  
barnbibliotekets omvärld.
3 8 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 12.
3 9 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 19.
4 0 Lundgren, L. m.fl., Barn frågar - kan biblioteket svara?.
4 1 Holmgaard Larsen, J. & Hansson, M. (2010), Nordic Public Libraries 2.0.
4 2 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 24 f.
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sociala mötesplatser (församlingshus, klubbar och dagcenter).43 Dessa bibliotekets 
olika roller har även uppmärksammats av Dorte Skot-Hansen i boken Det lokale  
bibliotek – afvikling eller udvikling.44

Forskning  gjord  på  just  biblioteket  TioTretton  står  inte  att  finna,  vilket 
förmodligen har att göra med att biblioteket är såpass nytt. Man öppnade i februari 
2011. TioTretton är det är det första biblioteket i Sverige i sitt slag, gällande  den 
specifika målgruppen och bibliotekets olika funktioner såsom kök och möjligheter 
till  skapande.  Det  är  därför  svårt  att  finna  forskning  gjord  på  denna  typ  av 
verksamhet.

4 3 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 25.
4 4 Andersson, M. & Skot-Hansen, D. (1994), Det lokale bibliotek.
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3. Teoretiska utgångspunkter

Uppsatsen har ett allmänt och övergripande diskursanalytisk ansats, med grund i 
Michel  Foucaults  teorier  gällande  denna.  Diskurs  som  begrepp  kommer  att 
användas för att förklara hur vi som människor reproducerar föreställningar om 
världen.  Jag  ämnar  alltså  inte  att  göra  en  renodlad  diskursanalys.  Vidare 
presenteras nedan relevant barn- och barndomsforskning, Roger A Harts modell 
för att mäta barns delaktighet samt Ole Petter Askheim och Barbro Johanssons 
definitioner av begreppet empowerment.

3.1 Synen på barn och barndom inom barndomsforskningen

Barbro  Johansson  undersöker  i  sin  artikel  ”Barnbibliotekariers  och  forskares 
barnperspektiv” i boken Barnet, platsen, tiden barnperspektivet hos forskare samt 
barnbibliotekariers strävanden mot att vara andra slags vuxna i barns liv.45 Hon 
refererar  i  sin  artikel  till  tidigare  barndomsforskning  och  hur  diskurser  som 
framkom  under  90-talet  synliggjorde  hur  barn  uppfattades.  Den  då  rådande 
diskursen  inom  barndomsforskningen  var  alltså  att  barn  förväntas  ”växa  in  i 
samhället” och att de måste ”integreras” in i detsamma, vilket beskrivs i boken 
Childhood  matters:  social  theory,  practice  and  politics.46 Kontentan  av  denna 
diskurs  var  att  barn  betraktades  och  bemöttes,  inte  som  human  beings,  utan 
snarare som human becomings.47 Barn ansågs inte vara fullvärdiga medlemmar i 
samhället, utan snarare av naturen inkompetenta och inkapabla till vissa saker, till 
skillnad från vuxna.48 Gunilla Halldén pekar på detsamma, i sin artikel: när man är 
barn är man alltså inte människa utan snarare något annat, något halvfärdigt som 
inte är en människa.49 Som Amira Sofie Sandin skriver:

Barn som becomings betraktas som ofullkomliga och i behov av socialisation och utbildning 
för att de ska utvecklas till fullvärdiga människor. Som beings har barn och barndom ett värde 

4 5 Johansson, B., (2010) ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 31.
4 6 Qvortrup, J. (red.), (1994), Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics
4 7 Qvortrup, J., (1994), ”Childhood Matters: An Introduction”, s. 4.
4 8 Qvortrup, J., (1994), ”Childhood Matters: An Introduction”, s. 2.
4 9 Halldén, G. (2003), ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”.
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här och nu och barn betraktas som aktörer som inte bara påverkas av utan även påverkar sin 
omgivning. En syn på barn som kulturskapare och aktörer innebär ett förhållningssätt till barn 
där  deras  åsikter  bör  tillmätas  betydelse  och  de  bör  göras  delaktiga,  att  barns  perspektiv 
tillvaratas.50

Boken Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the  
Sociological Study of Childhood  sammanställd av Allison James och Alan Prout 
belyser  i  tio  olika  kapitel  hur  barndomen  på  olika  sätt  konstrueras  socialt. 
Författarna till boken menar i bokens inledande kapitel att ett paradigmskifte bör 
ske inom barnsociologin. Man skriver i förordet: ”[...]children should be seen as 
already social  actors  not  beings  in  the  process  of  becoming  such.”51 Tidigare 
synsätt  på  barn  som  i  behov  av  vägledning  och  socialisering  av  vuxna,  som 
beskrivits  ovan,  bör  enligt  författarna  förkastas.  Historiskt  sett  har  man, inom 
barndomsforskningen, studerat barn utan att barnens egna röster för den skull fått 
höras.52 

Det  nya  paradigmet  som  föreslås,  i  boken,  utgörs  av  sex  grundläggande 
kännetecken, vilka presenteras i listan nedan:

1. Barndomen  betraktas  som  socialt  konstruerad,  precis  som  man  inom 
genusvetenskapen menar att kön är en social konstruktion.

2. Barndom  bör  betraktas  som  en  socialanalytisk  variabel  bland  andra 
variabler som exempelvis etnicitet, kön och klass. Barndom kan aldrig helt 
separeras från dessa andra variabler. 

3. Barns sociala relationer och barnkultur förtjänar att betraktas separat och 
skilt från vuxnas perspektiv och påverkan.

4. Barn  bör  ses  som aktiva  subjekt,  vilka  är  kapabla  att  skapa  sina  egna 
sociala liv samt att påverka och därigenom skapa sin omgivning och det 
samhälle de lever i. Barn ska inte bara betraktas som aktörer vilka passivt 
ingår i de vuxnas liv.

5. Etnografi  är  en  särskilt  användbar  metodologi  när  man  ska  studera 
barndom,  eftersom denna metodologi  möjliggör att  barn gör sina röster 
hörda samt bidrar till att barn i högre utsträckning kan delta i insamlandet 
av  sociologisk  data,  än  genom  annan  forskning   av  experiment-  eller 
undersökningstyp.

6. Barndom betraktas som ett fenomen i vilken den dubbla hermeneutiken53 

man talar om inom sociologin, bör vara högst närvarande. Alltså: att uttala 

5 0 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 194. Uppsatsförfattarens kursivering.
5 1 James, A. & Prout, A. (1997),  Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the  
Sociological Study of Childhood, s. ix.
5 2 James, A. & Prout, A. (1997),  ”A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise 
and Problems”, s. 7.
5 3 Giddens, A. (1987), Social Theory and Modern Sociology, s. 30.
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ett nytt paradigm för barnsociologin är också att engagera sig i och besvara 
själva processen som det är att rekonstruera barndomen i samhället.54

De punkter som jag tycker bör poängteras här är punkt tre och fyra: barn har rätt 
att betraktas för sin egen skull samt som aktiva subjekt. Maktförhållandet med 
vuxna som överordnade barn har ansetts  naturlig och icke ifrågasatt55.  Det kan 
alltså anses riskabelt att ge barn verktyg att uttrycka sina åsikter och rentav att ge 
dem rättigheter, eftersom man i och med detta omkullkastar själva idén med att 
vara vuxen56. Man underminerar den auktoritära rollen vuxna har, vilken går ut på 
att fostra, leda och undervisa.57 

Med tanke på hur TioTretton arbetar med barns delaktighet, vilket kommer att 
analyseras,  är  detta  nya  paradigm  högst  relevant  för  analysen  i  föreliggande 
uppsats. 

3.2. Delaktighet, makt och empowerment

Barn ska, enligt Barnkonventionens artiklar 12 och 13 ha möjligheten att påverka 
verksamheter  som  de  är  berörda  av.58 På  detta  vilar,  som  nämndes  tidigare, 
barnbibliotekens  idé  om  att  barn  ska  ha  möjlighet  att  vara  delaktiga  i 
biblioteksverksamheten. Men vad betyder det egentligen att vara delaktig? Är det 
att  lägga inköpsförslag till  vad biblioteket  ska köpa in?  Är det  att  medverka i 
bibliotekets verksamhet? Eller är det att vara med och bestämma vad för slags 
verksamhet som ska finnas på biblioteket? 

Sandin ser skillnad mellan att ”ta del av en aktivitet och att vara delaktig, där 
barn  har  en  möjlighet  att  påverka själva  utformningen  och  innehållet  i  ett 
projekt.”59  Sandin skiljer  alltså  på delaktighet på en konkret och praktisk nivå 
(rena aktiviteter) och delaktighet vid initiering, planerande och genomförande av 
projekt.60 Författaren  ger  följande  exempel  på  när  delaktighet  används  för  att 
beteckna en handling eller verksamhet: tillfällen när barn får skapa egna texter. 
Genom att barnen producerar något deltar de i en aktivitet.  Sandin tolkar alltså 
detta  som  deltagande  i  en  aktivitet (ur  en  rent  praktisk  aspekt)  inte  som 
delaktighet  i en aktivitet (ur en organisatorisk aspekt). Sandin påpekar också att 

5 4 James, A. & Prout, A. (1997),  ”A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise 
and Problems”, s. 8.
5 5 Qvortrup, J. (1994), ”Childhood Matters: An Introduction”, s. 3.
5 6 Qvortrup,  J. (1997),  ”A Voice for Children in Statistical and Social Accounting: A Plea for Children's  
Right to be Heard”, s. 87.
5 7 Johansson, B. (2010) ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 37.
5 8 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 85.
5 9 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 184.
6 0 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 184.
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delaktigheten beror på vilka slags texter, material, filmer barnen skapar och vilket 
innehåll dessa alster har. I projekten Sandin undersökt i sin bok är själva avsikten 
med barnens egenproducerade texter att uppmana till läsning och skrivande, inte 
att barnen ska kunna påverka ett projekt de deltar i61. Hon slår fast: ”Delaktighet 
förutsätter medinflytande och aktörskap där barn alltså ges möjligheter till  reell 
påverkan.”62 Begreppet  delaktighet  problematiseras  genom  att  Sandin  belyser 
begreppet i ett slags ”Foucaultskt maktteoretiskt ljus”.63 Med detta menar Sandin 
att  delaktighet  inte  finns  innan  den  utövas.  Jag  ser  i  föreliggande  uppsats 
kopplingar  mellan  delaktighet,  makt  och  empowerment  och  ämnar  i  denna 
använda mig av Foucaults syn på makt.

Vad säger då Michel Focault om makt? I Övervakning och straff – fängelsets  
födelse skriver han följande:

Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, att den inte 
är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat ”privilegium”, utan den samfällda verkan  
av dess strategiska positioner – en verkan som kommer till synes i de underlydandes ställning 
och som denna ibland bidrar att förlänga. Å andra sidan tillämpas inte denna makt utan vidare, 
som ett tvång eller ett förbud, gentemot dem ”som inte har den”. Den omger dem, den sprids  
genom dem, den stöder sig på dem, liksom de själva i sin kamp mot makten i sin tur tar spjärn 
mot de grepp den har om dem.64

Det Foucault menar i citatet ovan är att makt är något som fungerar produktivt och 
att denna makt inte är något som en grupp rätt och slätt har över en annan. Vidare 
säger Foucault att makt inte finns förrän den utövas  och att makt inte existerar  
utan motmakt och  är menar Sandin att delaktigheten, på samma sätt, inte heller 
finns förrän den utövas. Hon menar vidare att det är tämligen meningslöst att säga 
att barn varit delaktiga i något utan att att samtidigt visa på vilka sätt, eller vilka 
uttryck, denna delaktighet tagit. Sandin hävdar att barn kan delta (i den förståelsen 
att  de  tar  del  av något)  i  projekt  utan att  för  den  skull  vara delaktiga  (utöva 
delaktighet).65

I nästa avsnitt ämnar jag presentera en av de två modellerna för delaktighet 
vilka  Sandin  använder  sig  av  i  sin  bok.  De  två  delaktighetsmodellerna  som 
presenteras i Sandins bok är Harts delaktighetsmodell (Ladder of Participation) 
och Shiers delaktighetsmodell. Den delaktighetsmodell jag kommer att presentera 
och använda mig  av i  föreliggande uppsats  är  Harts  delaktighetsmodell.  Detta 
eftersom denna  modell  erbjuder  verktyg för  att  visa  när  barn  inte  tillåts  vara 

6 1 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 184.
6 2 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 190–191.
6 3 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 192.
6 4 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff, s. 32. Uppsatsförfattarens kursiveringar.
6 5 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 193.
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delaktiga, något som inte finns med i Shiers modell eftersom den endast fokuserar 
på barns delaktighet och inte frånvaron av densamma.66

I detta sammanhang av delaktighet och makt är det också viktigt att presentera 
begreppet  empowerment.  Detta  är ett  till  svenska svåröversatt  begrepp.  Barbro 
Johansson översätter i sin artikel i antologin Barnet, platsen, tiden ordet med till 
exempel  egenmakt,  delaktighet,  egenkontroll och  bemyndigande.  Med hjälp av 
dessa ord fås en generell förståelse om vad begreppet handlar om.67 Det handlar 
alltså om hur en individ ska få kontroll och makt över sitt eget liv och möjlighet 
att leva detta liv som hen önskar. 

Ole Petter Askheim förklarar i  boken  Empowerment i teori  och praktik att 
man kan urskilja olika positioner hos detta begrepp. Empowerment kan förstås 
dels som som  etablering av motmakt,  som en  marknadsorienterad infallsvinkel 
och som en terapeutisk position. Grundläggande för alla dessa positioner är att de 
delar en positiv syn på människan som någon som i grund och botten vill och vet 
sitt eget bästa, så länge rätt förhållanden för detta skapas.68

Barn kan betraktas som en grupp i samhället som kan vara utsatt på det sätt att 
de, som som Barbro Johansson skriver: ”betraktas som en missgynnad grupp, som 
behöver få hjälp att formera sig som grupp och driva sina intressen i konkurrens 
med  vuxnas  intressen.”69 Med  detta  menas  att  barn  i  enlighet  med 
Barnkonventionen har rätt att uttrycka sina åsikter, men detta garanterar inte att de 
för den skull per automatik blir hörda. Barn är, som tidigare sagts, underordnade 
vuxna, utifrån ålder och anses därför behöva hjälp av lyhörda vuxna för att göra 
sina röster hörda.

3.2.1. Delaktighet enligt Harts modell
Roger A Hart, är en professor vid City University of New York, som har forskat 
om barn  och  delaktighetsprocesser.  Han  har  utformat  en  modell  för  att  mäta 
delaktighet hos barn,  vilken han presenterar i  boken  Children's  Participation.70 
Boken fokuserar på ungas deltagande i samhällsutveckling och miljömedvetenhet 
och är således, som Sandin påpekar, inte utformad i en bibliotekskontext,  men 
detta  betyder  inte  att  modellen  inte  kan  användas  då  man  studerar  barns 
delaktighet  i  biblioteksverksamhet.71 Harts  exempel  på  de  olika  graderna  av 

6 6 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 187.
6 7 Johansson, B. (2010), ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 26.
6 8 Askheim, O.P. (2007), ”Empowerment – olika infallsvinklar”, s. 19.
6 9 Johansson, B. (2010), ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 27.
7 0 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation.
7 1 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 177.
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delaktighet, vilka presenteras nedan, är alltså sprungna ur den kontext som boken 
rör sig i.

Hart  pekar  på  de  olika  slags  intelligenser  barn  har  och  är  kritisk  till  den 
utvecklingspsykologiska  teori som  utformats  av  Jean  Piaget.  Hart  menar  att 
Piagets  teori  brister  i  det  att  hänsyn inte  tagits  till  barns  olika  förutsättningar, 
såsom till exempel klass, kultur och det informella lärandet i barnens familjer och 
från  närstående.  Barnen  utsätts  alltså  för  olika  intryck  i  sitt  lärande  vilket 
resulterar  i  olika  kompetenser  inom olika  områden och under  olika  tidpunkter 
under barnens liv72. Han drar slutsatsen att målet då man utformar verksamheter 
för barn är att möjliggöra användandet av flera olika intelligenser och att visa att  
olika slags förmågor är värdefulla i olika sammanhang.73 

Harts delaktighetsmodell, även kallad Ladder of Participation  (som visas på 
sidan 24) kan liknas vid en stege med åtta pinnar. Varje pinne står för en viss grad 
av barns delaktighet. Stegen ska tolkas som att barnen är mer och mer delaktiga ju 
högre upp på pinnarna de kommer. De tre nedre pinnarna inbegriper olika grader 
av manipulation och symbolisk delaktighet, medan de övre pinnarna inbegriper 
olika  grader  av  genuin  delaktighet  från  barnens  sida.  Hart  förklarar  att  de  tre 
understa  pinnarna  av  stegen  är  oacceptabla  och  menar  att  alla  barn,  utifrån 
förmåga och egenintresse, kan verka vid något av de övre pinnarna av stegen 74. 
Hart poängterar att en viktig aspekt då man talar om barns delaktighet är friheten 
att välja75. Jag tolkar detta som friheten för ett barn att välja bort delaktighet eller 
friheten att välja att inte delta i en aktivitet.
Amira Sofie Sandin har översatt pinnarna i Harts modell till svenska, nedan, och 
det är dessa översättningar jag kommer använda mig av:

1. Manipulativ  eller  falsk  föreställning  om  delaktighet (Manipulation  or 
Deception) innebär att vuxna använder barns röster för att föra fram ett budskap. 
Detta kan till exempel vara att ge barnet ett plakat och låta barnet vara med i en 
demonstration mot miljöförstöring, utan att för den skull informera barnet om vad 
hen deltar i, utifrån barnets nivå av förståelse (manipulation). Ett annat exempel är 
då  vuxna  anlägger  en  trädgård  och  låter  barn  utföra  enklare  former  av 
trädgårdsarbete och sedan berättar för journalister och press, att barnen på egen 
hand designat och byggt trädgården (falsk föreställning).

2. Delaktighet som dekoration (Decoration) kan ses exempelvis då barn bär t-
shirtar i syfte att marknadföra en särskild sak (cause), men utan att barnen är med 
och arrangerar tillfället eller ens medvetna om vad saken rör. Exempel på detta 

7 2 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 27.
7 3 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 28.
7 4 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 40.
7 5 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 42.
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kan  vara  fall  från  USA  där  man  ibland  använder  barn,  som  plakat,  i  anti-
abortkampanjer.

3.  Symbolisk delaktighet  (Tokenism) beskrivs som ett särskilt svårhanterbart 
ämne,  eftersom  det  oftast  utförs  av  vuxna  med  goda  avsikter.  Man  är  starkt 
engagerad i att  ge barn en röst,  men har inte tänkt tillräckligt och självkritiskt 
medan man gör det. Med detta menas att slutresultatet blir projekt där barn tycks  
ha en röst och något att säga till om, men i själva verket har lite eller inget alls att 
säga till om vad gäller projektets ämne, kommunikationssätt eller tid att formulera 
sina egna åsikter kring detta.  Hart menar att detta är ett väldigt vanligt sätt  att 
engagera barn  i  projekt.  Barnkonferenser  (eller  i  en  svensk kontext:  elevråd  i 
skolor) är ett bra exempel på detta och kan vara väldigt tilltalande för vuxna i 
barnens omgivning, vare sig dessa är lärare, dagspress eller politiker. Hart menar 
vidare  att  vuxna  måste  vara  särskilt  uppmärksamma  med  denna  form  av 
symbolisk delaktighet då den i förlängningen kan leda till att barn får en skev bild 
av vad demokratisk delaktighet är.

4. Tilldelad  men  informerad  delaktighet  (Assigned  but  Informed  'Social 
Mobilization') innebär att  barn är välinformerade och på detta  sätt  insatta  i  ett 
projekt  men  utan  att  själva  ha  initierat  det.  Hart  betonar  att  denna  form  av 
delaktighet kan användas som ett första stadium i delaktighetsarbete med barn, 
men att detta sedan bör följas upp av att man engagerar barnen i ytterligare i mer 
genuina  delaktighetsprojekt.  Detta  för  att  undvika  att  barn  uppfattar  deras 
medverkan som att de endast lyder de vuxnas order och att barnen används då 
vuxna behöver dem, hellre än att barnens perspektiv och idéer i sig är av vikt.

5. Samråd och informerad delaktighet  (Consulted and Informed) innebär att 
projekt  kan  initieras  och  styras  av  vuxna  men  fortfarande  sägas  vara 
delaktighetsprojekt. Detta förutsatt att barn förstår innebörden av projektet samt 
blir rådfrågade om detsamma och att deras synpunkter och åsikter gällande sagda 
projekt tas på allvar. Barn ska alltså bli informerade om och förstå, innebörden av 
ett projekt, de ska få möjlighet att delta av egen fri vilja och de ska också bli 
informerade av eventuellt resultat.

6. Vuxeninitierat  med  delat  beslutsförfattande (Adult-initiated,  shared 
decisions  with  children) innebär  projekt  som  initieras  av  vuxna  men  där 
beslutsfattandet sker i samråd och kompromiss mellan vuxna och barn. Barnen bör 
alltså  till  någon grad vara engagerade i  hela processen med projektet  men ska 
alltså informeras om varför de inte kan ta beslut i vissa frågor gällande detta. 

7. Initierat och styrt av barn (Child-initiated and child-directed)  - Hart menar 
att projekt av den här graden är särskilt svåra att finna, förutom i barns lek, men 
han betonar att leken ofta utgör en utgångspunkt för att lära sig grundläggande och 
eftersträvansvärda egenskaper. Vilka dessa är utvecklar inte Hart, men han betonar 
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vikten av att vuxna inte griper in i barns lek och försöker styra/kontrollera dem, 
utan istället lyssnar på barns idéer och tankar och tar dessa i beaktande.

8. Initierat  av barn och delad styrning med vuxna  (Child-initiated,  shared 
decisions with adults) innebär att projekt initieras av barn, men att dessa får hjälp 
att genomföra projektet med hjälp av vuxna. Hart påpekar också här att målet med 
hans delaktighetsmodell inte är att barn ska bli helt självständiga och autonoma 
från vuxna. Hart tycks trots allt fortfarande alltså särskilja barn och vuxna på det 
sätt att han betraktar vuxna som överordnade barn i auktoritet. Men han menar att 
om barn önskar initiera ett projekt, så bör de också uppmuntras till att styra och 
genomföra detta projekt. Och om det är så att barn initierar ett specifikt projekt 
men väljer att  bjuda in och samarbeta med vuxna i  detta,  visar detta på barns 
självförtroende  och  syn  på  sig  själva  som  medborgare  i  samhället.  Denna 
självinsikt kan tolkas som att barnen inser fördelarna med att samarbeta med andra 
och detta bör uppmuntras. Kort och gott: vuxna bör vara lyhörda för barns idéer 
men samtidigt också våga lita på barns initiativ och förmågor. Det handlar också 
om att  hos barnen etablera ett  förtroende i det att  bara för att  man,  som barn, 
bjuder  in  vuxna  i  ett  samarbete  betyder  det  inte  att  man  blir  styrd och måste 
underordna sig den vuxnes vilja.76

I  denna  uppsats  ska  Harts  delaktighetsmodell  appliceras  på  bibliotek 
TioTretton.  Detta  sker  i  syfte  att  utröna  hur  pass  delaktiga  barnen,  enligt 
personalens utsagor, är i verksamheten.

7 6 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 40–45.
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 Harts Ladder of Participation77.

7 7 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 41.
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3.3. Kort om begreppet diskurs

En närmare förklaring av begreppet diskurs, är här på sin plats. Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips  förklarar i  sin bok  Diskursanalys som teori  och  
metod  begreppet  diskurs som ett begrepp vilket rymmer idéer om att språket är 
strukturerat i olika mönster, beroende på vilken slags social domän man agerar 
inom. Författarna förklarar det övergripande som att ”en diskurs är ett bestämt sätt 
att  tala  om och förstå  världen (eller  ett  utsnitt  av världen).”78 Michel  Foucault 
beskriver i sin bok Vetandets arkeologi  begreppet diskurs på följande vis: ”Med 
diskurs betecknar man en mängd utsagor i den mån de beror av samma diskursiva 
formation  […]  den  består  av  ett  begränsat  antal  utsagor  för  vilka  man  kan 
definiera en mängd av existensvillkor.”79 

Ovanstående citat pekar på att hur vi talar om något definierar hur vi skapar 
världen. Om många talar på samma sätt om något speciellt leder detta till att detta 
något man talar om även uppfattas och upplevs på detta sätt. Diskursen är alltså 
socialt konstruerad eftersom den formas utifrån hur människor talar om något. En 
diskurs är alltså inte fast och fixerad, utan är snarare något som ständigt förändras 
då den krockar med andra diskurser. En slags diskursiv kamp utspelas.80

Diskursteorin syftar, enligt Winther Jørgensen och Phillips, till en förståelse 
av  det  sociala  som  en  diskursiv  konstruktion,  där  alla  sociala  fenomen  kan 
analyseras med hjälp av diskursanalytiska redskap.81 Viktigt att påpeka i det här 
läget är att vårt sätt att tala om saker och ting inte på ett neutralt sätt avspeglar 
världen runtom oss, våra identiteter eller våra sociala relationer. Snarare spelar 
dessa sätt att tala om saker en aktiv roll i skapandet och förändringen av dessa tre 
ting – världen vi lever i, våra egna identiteter och de sociala relationer vi har.82 I 
denna  uppsats  kommer  diskursbegreppet  användas  för  att  förklara  hur 
föreställningar om bibliotek reproduceras och vidhålls.

7 8 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 7.
7 9 Foucault, M. (2002), Vetandets arkeologi, s. 144.
8 0 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 13.
8 1 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 31.
8 2 Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S.-E. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 7.
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4. Metod och källmaterial

Mitt källmaterial kommer främst utgöras av intervjuer med bibliotekspersonalen 
på  TioTretton.  En hermeneutiskt  tolkande analys  av  detta  intervjumaterial  ska 
göras.  Här  fungerar  diskursanalysen som ett  kritiskt  anslag och hjälper  till  att 
förklara hur olika föreställningar om företeelser och ting, till exempel bibliotek, 
cirkulerar och hur vi alla i samhället är medproducenter till dessa.

Enskilda  intervjuer  med  bibliotekspersonalen  som  just  nu  arbetar  på 
TioTretton, har gjorts. Med detta menas att jag inte intervjuat eventuella vikarier 
och jag har heller  inte intervjuat den som i dagsläget är  konstnärlig ledare för 
TioTretton – Behrang Miri.  Jag har gjort  denna avgränsning för att  jag ämnar 
fokusera på ordinarie personal som dagligen arbetar i verksamheten. Jag bedömer 
att jag med hjälp av deras utsagor kan besvara mina frågeställningar. 

Förfrågan om intervjuer har gjorts via e-post till TioTrettons teamsamordnare, 
där  jag  förklarat  mitt  ärende  och  frågat  om  jag  kan  få  intervjua 
bibliotekspersonalen.  Jag  har  därefter  mottagit  individuella  bekräftelser,  även 
dessa per e-post, på att samtliga önskar medverka. Tiderna för intervjuerna har 
sedan bestämts individuellt. Intervjuerna ägde rum under två dagar, varje intervju 
har  spelats  in  och  sedan  grovtranskriberats.  Intervjuerna  ägde  rum  i  ett 
sammanträdesrum, i anslutning till biblioteket, i Kulturhuset.  Jag har, i den mån 
att jag citerar informanterna, tagit mig friheten att ta bort eventuella utfyllnadsord 
som är rent talspråkliga. Detta för att utsagorna ska bli lättare att läsa. 

Personalens utsagor ligger till grund för min analys och jag har ställt samma 
frågor  till  dem alla.  Som hjälp  med  arbetet  med  intervjuerna  har  boken  Den 
kvalitativa forskningsintervjun  av Steinar Kvale och Svend Brinkmann83 använts. 
För  att  inte  avslöja  personalens  identiteter  kommer  jag  då  jag  refererar  till 
informanterna eller valda delar av intervjuerna använda mig av pronomet hen. Jag 
kommer utöver detta dölja informanternas namn och i fotnoterna hänvisa till dem 
som Informant 1, Informant 2 och så vidare.  Vidare kommer jag, i den mån jag 
diskuterar bibliotekariens  roll,  helt  bortse från att  de flesta av personalen som 
arbetar  på  TioTretton  inte  har  bibliotekarieutbildning.  De  är  alltså  inte 
bibliotekarier. Jag kommer trots detta betrakta dem som bibliotekspersonal och 

8 3 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun.
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således stundom jämföra, och till  viss del likställa, dem med bibliotekspersonal 
som har bibliotekarieutbildning.

Jag ämnar  förhålla  mig  reflexivt  till  min  uppsats  och är  medveten  om att 
intervjusituationen är vad Steinar Kvale och Svend Brinkmann, i sin bok, kallar en 
”mellanmänsklig situation”. Med detta menas att kunskapen som genereras ur en 
intervju  måste  förstås  som  resultatet  av  interaktion  mellan  två  personer  - 
intervjuaren och intervjupersonen. Dessa interagerar med varandra och påverkar 
varandra  ömsesidigt  i  intervjusituationen.  Denna  interaktion  sätter  således  sin 
prägel på intervjuresultatet.  Kvale och Brinkmann konstaterar att producerandet 
av kunskap i en intervjusituation kan te sig olika beroende på vem som intervjuar. 
Även om två olika intervjuare skulle ställa samma frågor till  en intervjuperson, 
skulle resultatet troligen bli olika beroende på interaktionen.84

Då jag längre fram beskriver TioTrettons verksamhet använder jag, som en 
informell  källa,  en  tidigare  gjord  telefonintervju  med  den  förra  konstnärlige 
ledaren Katti Hoflin.  Jag använder mig av denna intervju eftersom det var hon 
som  grundade  själva  idén  med  biblioteket  TioTretton.  Intervjun  gjordes,  på 
telefon, i början av april 2011 och ingick som en del av en inlämningsuppgift, vid 
Uppsala Universitet i Biblioteks- och informationsvetenskap. Intervjun med Katti 
Hoflin ingår dock inte i mitt empiriska material, utan fungerar endast som en av 
källorna till att beskriva biblioteket.

Jag har  i  mitt  bakgrundskapitel  använt  och kommer  i  min  presentation  av 
bibliotek TioTretton använda mig av Biblioteksplanen85 för Stockholms stad samt 
Kulturförvaltningens  verksamhetsplan86,  från  2011.  Att  jag  använder 
verksamhetsplanen  från  2011  och  inte  2012,  beror  på  att  vid  tidpunkten  för 
uppsatsens  tillkomst  har  inte  verksamhetsplanen för 2012 blivit  klar och finns 
således inte att få tag i.

Det  ligger  här  på  sin  plats  att  klargöra  att  jag,  som  ett  resultat  av 
studierelaterad praktik inom Kulturhusbibliotekens verksamhet, sedan november 
2011  är  anställd  som  vikarierande  biblioteksassistent  på  vuxenbiblioteken  i 
Kulturhuset. Jag ser inte detta som ett problem eftersom TioTrettons verksamhet 
är  skild  från  vuxenbiblioteksverksamheten.  Det  ingår  heller  inte  i  mina 
arbetsuppgifter att arbeta inom barnbiblioteksverksamheten och därför finner jag 
att detta inte kommer att påverka denna uppsats resultat.

8 4 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 47–48.
8 5 ”Biblioteksverksamhet i Stockholms stad - en strategisk biblioteksplan” (2006).
8 6 ”Verksamhetsplan Kulturförvaltningen” (2011).
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5. Analys

Då man talar om delaktighet,  är det enligt mig omöjligt  att  utesluta begreppen 
makt och empowerment. Delaktighet är alltså en förutsättning för att en person ska 
kunna känna att den har inverkan på och möjlighet att påverka en verksamhet, 
som till  exempel  biblioteket.  Föreliggande analys  genomsyras  därför  på  dessa 
begrepp: delaktighet, makt och empowerment.

Jag börjar denna analysdel med att först presentera biblioteket TioTretton och 
dess personal. Därefter följer ett avsnitt om vilken slags kritik biblioteket möter 
och  hur  personalen  bemöter  denna  kritik,  vad  personalen  säger  om  barnens 
delaktighet  och  till  vilken  grad  barnen  är  delaktiga  i  verksamheten.  När  jag 
behandlar  barns  delaktighet  kommer  jag  använda  mig  av  Harts 
delaktighetsmodell. Avslutningsvis kommer jag även analysera barns delaktighet 
genom begreppen makt och empowerment. 

Min analysdel kommer således, bestå av fem delar:
1. presentation av TioTretton  och dess personal
2. kritiken  som riktats  mot  verksamheten  och  hur  personalen  bemöter 

denna
3. personalens betydelse för barns delaktighet på TioTretton
4. Harts delaktighetmodell applicerad på TioTretton
5. barns möjlighet till empowerment

5.1. Presentation av TioTretton och dess personal

TioTretton  är  beläget  på  våning  två  i  Kulturhuset  i  Stockholm.  Biblioteket 
öppnade  i  slutet  av  februari  2011.87 Det  är  ett  bibliotek  för  de  så  kallade 
mellanbarnen, alltså barn mellan 10 och 13 år.88 Man vänder sig till  alla barn i 
denna åldersgrupp, främst  inom Stockholms stad.  Besökarna kan dock komma 
från andra delar av landet och ibland även från andra delar av Europa och världen. 
Detta  blir  extra  tydligt  under  lov  och  helger.89 På  detta  bibliotek  råder  strikt 

8 7 Walukiewicz, E., ”Nytt bibliotek för mellanbarnen på Kulturhuset”, Dagens Nyheter, 2011-02-24.
8 8 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 119.
8 9 Informant 3 (2012), intervju.

28



vuxengräns. Med detta menas att vuxna inte kan besöka biblioteket, såvida de inte 
är assistenter åt barn med särskilda behov. Alltså, varken föräldrar, lärare eller 
andra vuxna har tillträde till TioTretton. Besökare får besöka biblioteket från det 
år de fyller 10 till det år de fyller 14, detta på grund av att barnen är födda på olika 
delar av året.90 Bibliotekets öppettider är tisdag till fredag mellan 15.00 till 19.00 
samt lördag och söndag mellan 11.00 till 17.00. På måndagar är biblioteket stängt 
för alla besökare.

TioTretton har ett samarbete med grundskolorna inom Stockholms stad och 
om vardagarna, innan biblioteket öppnar för allmänheten kan skolklasser besöka 
biblioteket. På eftermiddagarna är det vanlig och öppen biblioteksverksamhet som 
gäller.91 Man samarbetar också med olika organisationer såsom exempelvis RFSU, 
Stadsteatern  i  Skärholmen,  olika  bokförlag,  BRIS  med  flera. 
Barnnyhetsprogrammet Lilla Aktuellt  har också spelats  in i TioTrettons lokaler 
under en period92, vilket förmodligen lett  till  att  TioTretton ibland får besökare 
från hela landet. 

På  TioTretton  har  barnen  möjlighet  att  komma  och  låna  böcker,  men 
biblioteket har även en mycket bred verksamhet utöver bokutlåningen. Barnen kan 
baka  (det  finns  ett  kök),  skapa  film,  radio  och  göra  musik  (det  finns  ett  
medialabb),  sy  och  pyssla.93 Verksamhetens  fokus  ligger  på  berättande  och 
skapande94.  Det finns dock inget som helst krav på att barnen måste skapa eller 
vara aktiva när de besöker biblioteket. Det är helt okej att nyttja biblioteket som 
rum  och  göra  ingenting  alls.  Som  ett  led  i  den  skapande  verksamheten  är 
TioTretton aktivt i sociala medier av olika slag. Man använder Facebook såväl 
som Twitter,  man  bloggar  och har  både en  YouTube-kanal  samt  ett  konto  på 
Soundcloud. Samtliga dessa kommunikationskanaler används för att visa på vad 
som händer i biblioteket i form av bloggande om mat som lagas, eller för att visa 
barnens egna alster i form av animationer eller boktips. Barnen verkar också ha 
möjlighet att blogga på egen hand och på eget initiativ från TioTretton-bloggen.95

Biblioteksinteriören är utvecklad för att passa målgruppen. Här finns öppna, 
luftiga ytor, stora fönster som släpper in mycket ljus, mjuka utrymmen att ligga 
eller sitta och läsa en bok eller slappa i. Biblioteket ligger vidare i nära anslutning 
till  de  båda  biblioteken  Serieteket  och  Bibliotek  Film  &  Musik.  Endast  en 
glasvägg och låga bokhyllor skiljer TioTretton från dessa bibliotek.

9 0 Informant 3 (2012), intervju.
9 1 Ekström, Å. (2011), ”TioTretton vill även locka bokhatare”, Biblioteksbladet.
9 2 Informant 1 (2012), intervju; Informant 3 (2012), intervju.
9 3 Ekström, Å. (2011), ”TioTretton vill även locka bokhatare”, Biblioteksbladet.
9 4 Hoflin, K. (2011), intervju.
9 5 TioTrettons blogg [2012-04-15].
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Inför planerandet  av TioTretton,  tog man hjälp av fokusgrupper  med barn. På 
samma  sätt  gjorde  man  då  man  utvecklade  Rum för  Barn,  några  år  tidigare.96 
Barnen fick alltså aktivt vara med från början och utforma biblioteksverksamheten 
TioTretton. Barnen i fokusgrupperna, tillfrågades bland annat om vad de önskade 
skulle finnas i biblioteket och hurdana de ville att de som jobbade i biblioteket 
skulle  vara.  Utifrån  dessa  fokusgrupper  framkom  att  den  egenskap  som  de 
tillfrågade barnen ansåg viktigast hos personalen var att det ”det fanns vuxna som 
hade tid att lyssna.”97 Fokus förefaller alltså ligga på personalens lämplighet och 
deras förmåga att samtala och interagera med barnen.98 Katti Hoflin, som var den 
som ursprungligen startade upp TioTretton, menar att det är viktigt att barn i den 
här åldern blir sedda och att de har någon vuxen att tala med 99. Personalen har, på 
eget initiativ, fått utbildning via BRIS, eftersom de ibland ställs inför situationer 
där de får vara mer av samtalspartner och stödjare till barn som kanske upplever 
att de har det svårt. Genom utbildningen, som var densamma som ges till  dem 
som sitter i BRIS hjälptelefon-tjänst,  menar personalen att de nu känner sig bättre 
rustade för att ta emot barn som kommer till verksamheten och inte mår så bra.100

Personalen består av sex personer. Dessa är inte nödvändigtvis bibliotekarier 
eller biblioteksassistenter, utan har blivit anställda utifrån sina olika kompetenser. 
Personalen  kallas  processamordnare,  vilket  grundas  i  tanken  på  att  de  som 
bibliotekspersonal ses som medskapare och samordnare i de skapandeprocesser 
som  barnen  genomgår  då  de  nyttjar  biblioteksverksamheten.101 Detta 
processtänkande kan kopplas till Det (næsten) bogløse børnebibliotek i Aalborg, 
där  man  önskade  omdefiniera  den  traditionella  bibliotekarierollen,  med 
tyngdpunkt  på  processer  och  ett  engagerad  förmedling  av  information  och 
innehåll102. Personalen  arbetar inom sex olika områden, fördelade utifrån var och 
ens speciella  kompetens:  Musik och film,  Mat och världen, Kropp och knopp, 
Litteratur  och  språk,  Färg  och  form,  Program  och  skola.  De  samlade 
kompetenserna  i  personalgruppen utgörs  av erfarenheter  av att  arbeta  på olika 
barn- och ungdomsbibliotek, att arbeta inom förskola i mångkulturella områden, 
arbete med hbtq-ungdomar på fritidsgården Egalia i Stockholm och arbete med 
barn på Internationella konstmuseet i Vårby gård. Erfarenheter av att  arbeta på 
museum och med arkeologi  finns också.  En av processamordnarna har  arbetat 
med professionell dans och en annan är utbildad i journalistik.

9 6 Hoflin, K. (2011), intervju; Informant 3 (2012), intervju.
9 7 Ekström, Å. (2011), ”TioTretton vill även locka bokhatare”, Biblioteksbladet.
9 8 Walukiewicz, E., ”Nytt bibliotek för mellanbarnen på Kulturhuset”, Dagens Nyheter, 2011-02-24.
9 9 Gyllenberg, E.-K., ”Rum för världarnas värld”, Dagens Nyheter, 2011-02-28.
1 0 0 Informant 4 (2012), intervju; Informant 5 (2012), intervju. 
1 0 1 Informant 3 (2012), intervju.
1 0 2 Buchhave,  B.  &  Jensen  T.  (2009),  Fremtidens  børnebibliotek  i  konkret  udformning  –  Rapport  om  
projektet Det (næsten) bogløse børnebibliotek, s. 16.
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I  dagsläget  arbetar  en  utbildad  bibliotekarie  på  TioTretton.  Hen  är  i 
trettioårsåldern och har jobbat inom barn- och ungdomsbibliotek tidigare. Av de 
övriga fem i personalen,   som är i  trettioårsåldern och uppåt,  har fyra tidigare 
arbetat  inom  barnbiblioteksverksamhet  (några  av  dem   kommer  från 
systerbiblioteket  Rum för  barn,  också det  beläget  i  Kulturhuset).  Även om de 
anställda inte har bibliotekarieutbildning så har de alltså de flesta erfarenhet av att 
jobba  i  barnbibliotek.  Endast  en  av  de  anställda  har  aldrig  tidigare  arbetat  i 
biblioteksvärlden. Dock har hen samarbetat mycket med bibliotek då hen tidigare 
arbetat med bland annat amatörteater.

Samtliga i personalgruppen ger uttryck för att de börjat jobba på TioTretton 
eftersom de anser att det är en intressant verksamhet, där utrymme finns att testa 
nya saker. Samtliga påpekar också vikten av att  utmana bibliotekets ramar och en 
gemensam  strävan  efter  att  skapa  det  bästa  biblioteket  för  barn  i  den  här 
åldersgruppen.103 I följande avsnitt kommer kritiken detta bibliotek fått, tas upp.

5.1.1. Kritik mot bibliotek TioTretton: hur ter den sig och hur bemöter 
personalen denna?
I uppsatsens inledningskapitel beskrevs somliga aspekter av kritik mot biblioteket 
TioTretton.  Denna  kritik  gällde  då  främst  det  strikta  vuxenförbudet  och 
föreställningen om att biblioteket påminner mer om en fritidsgård än ett bibliotek. 

När jag frågade personalen om vad för slags kritik de möter i verksamheten 
säger de att de trots allt inte fått så mycket negativ kritik, men att den kritiken de 
ändå  fått  oftast  berör  den  strikta  vuxengränsen  och  det  faktum att  endast  en 
bibliotekarie  jobbar  där.  En  av  informanterna  säger:  ”[...]  jag  har  hört  att 
bibliotekarier kan vara lite jobbiga, att de tycker det ska finnas fler bibliotekarier 
här  på TioTretton,  eftersom vi  säger att  vi  är  ett  bibliotek.  Det  är  nog största 
kritiken vi får.”104

Enligt  bibliotekspersonalen  bemöts  all  kritik  genom  direkta  samtal  med 
besökarna, om denna möjlighet finns. Det betyder att om det kommer en vuxen till 
biblioteket och är upprörd över vuxengränsen, vare sig det är en förälder eller en 
annan vuxen besökare har man genast ett samtal om det med denna: 

Några få (vuxna, uppsatsförfattarens anm.) har varit sura över att de inte får följa med in. Den 
kritiken är ganska enkel att bemöta. Det handlar om att TioTretton inte blir barnets eget ställe ifall 
det är en massa vuxna där. Även de mest välvilliga vuxna tar över lokalen med sin blotta fysiska 
närvaro. Och det gäller ju oss i personalen också, vi är aldrig ute i biblioteket samtidigt allihopa,  
för att vi tar över lika mycket som andra vuxna. Vi försöker ha så låg personalnärvaro som möjligt,  

1 0 3 Informant  1 (2012),  intervju;  Informant  2 (2012),  intervju;  Informant  3 (2012),  intervju;  Informant  4 
(2012), intervju; Informant 5 (2012), intervju; Informant 6 (2012), intervju.
1 0 4 Informant 6 (2012), intervju.
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utan  att  vi  den  delens  skull  lämnar  dem  (barnen,  uppsatsförfattarens  anm.)  helt.105 

Flera av informanterna betonar vikten av att samtala med de vuxna besökarna och 
förklara varför vuxengränsen finns och varför den är viktig.106 Vidare hör till saken 
att  biblioteket  inte  är  tillstängt  på  något  vis.  Med detta  menas,  som nämndes 
tidigare, att biblioteket har en öppen planlösning och ligger vägg i vägg med de 
båda biblioteken Serieteket och Bibliotek Film & Musik, med endast en glasvägg 
och låga bokhyllor emellan. Man kan alltså, som vuxen lätt titta in över gränsen, i 
ingången till  TioTretton och se vad som försiggår i biblioteket.107 En informant 
berättar  vidare om hur  hen talar  med oroliga vuxna,  exempelvis  föräldrar,  om 
vuxengränsen och hur hen genom samtal förklarar att eftersom de som vuxna inte 
får komma in, även betyder att andra vuxna inte heller får komma in: ”Föräldrar är 
ibland oroliga för sina barn och undrar såklart över verksamheten och hur det går 
till  här. Då säger jag 'Ja, men om du tänker såhär: du får ju inte du komma in 
eftersom du är vuxen, men det får heller inte komma in någon annan vuxen här'”108

En annan informant berättar om att det ”några gånger hänt att bibliotekarier 
från andra bibliotek kommit till TioTretton under öppettiderna för att titta och att 
det hänt att dessa blivit förargade då de inte får komma in i biblioteket”.109 För att 
bemöta denna nyfikenhet från andra bibliotekarier berättar flera av informanterna 
att Regionbibliotek Stockholm var med och anordnade studiebesök på TioTretton 
i samband med öppningen av biblioteket. Dessa studiebesök var öppna för alla 
bibliotekarier i länet att anmäla sig till.110 På detta sätt kunde biblioteket och dess 
funktioner visas och personalen kunde svara på frågor i lugn och ro. Genom dessa 
studiebesök stillades troligen den skepsis som en del bibliotekarier runtom i landet 
tycktes känna inför detta bibliotek. 

Personalen  berättar  också  att  en del  av  den kritik  de fick  vid  bibliotekets 
öppnande troligen grundade sig i hur biblioteket marknadsfördes vid denna tid: 
som ett bibliotek ”för dig som hatar böcker”.111 Denna marknadsföring är något 
som enligt  flera i  personalgruppen beskrivs som illa  vald,  då den uttrycker en 
inställning till böcker och läsande man i personalgruppen säger sig inte dela: 

I början var det också mycket kritik mot det här med marknadsföringen, som vi alla inte ens själva  
stod för. Det här med att det här var ett bibliotek för barn som hatar böcker. Detta kändes inte 
korrekt, för oss. Detta har vi ju tonat ner och själva förklarat var vi står för gällande detta.112

1 0 5 Informant 2 (2012), intervju.
1 0 6 Informant  1 (2012),  intervju;  Informant  2 (2012),  intervju;  Informant  4 (2012),  intervju;  Informant  5 
(2012), intervju.
1 0 7 Informant 5 (2012), intervju.
1 0 8 Informant 5 (2012), intervju.
1 0 9 Informant 4 (2012), intervju.
1 1 0 Informant 1 (2012), intervju; Informant 2 (2012), intervju.
1 1 1 Ekström, Å. (2011), ”TioTretton vill även locka bokhatare”, Biblioteksbladet.
1 1 2 Informant 5 (2012), intervju.
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Som  ett  led  i  denna  kritik  berättar  personalen  att  de  ibland  möts  av  misstro 
gällande bibliotekets bokbestånd. Utomstående tycker att biblioteket har för lite 
böcker. Denna kritik försvarar en av informanterna med att utomstående troligen 
har  en  felaktig  bild  av  hur  mycket  böcker  TioTretton  faktiskt  har  och  att 
utomstående heller inte känner till hur mycket böcker som finns för den specifika 
målgruppen.  Vidare  berättar  informanten  att  TioTrettons  bokbestånd består  av 
ungefär  3000  böcker  och  avslutar  med:  ”[...]  Jag  tror  det  är  få 
mellanåldersavdelningar på några bibliotek som kan matcha det.”113

Det ovanstående kan kopplas till  att  det finns en rådande föreställning om 
bibliotek  som  boktempel.  Bibliotek  associeras  ofta  till  bokförmedling,  som 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen pekat på i sin undersökning114 och  i Åse 
Hedemarks avhandling Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie  
av  biblioteksdebatter  i  svenska  medier  1970-2006  beskrivs  hur  den  bokliga 
diskursen ser ut; Bibliotekens och bibliotekariernas fokus bör ligga på den tryckta 
boken, annars hotas biblioteket som folkbildande verktyg115. Hedemark beskriver 
vidare hur tröga föreställningar om bibliotekarier och bibliotek ser ut och att dessa 
är svåra att ändra på.116 Hedemark menar att bibliotekariers kompetens ifrågasätts 
om  de  gör  för  många  avsteg  från  sin  traditionella  yrkesroll.117 Då  etablerade 
förhållningssätt inom biblioteket bryts, blir man ifrågasatt i sin yrkesroll. En av 
informanterna  uttrycker  det  så  här,  som ett  svar  när  hen från utomstående får 
frågan ”varför kallar ni er för bibliotek?”: ”För oss finns ingen tvekan om att vi är 
ett bibliotek. Man måste vidga definitionsramarna för vad ett bibliotek är eller kan 
vara.”118

TioTretton är inte ett boklöst bibliotek, tvärtom, enligt Informant 2 i citatet 
ovan har man ett rikt bokbestånd, väl anpassat för den specifika åldersgruppen. 
Vidare  förefaller  det  som personalen  sätter  stort  värde  och  engagemang  i  att 
uppmuntra till all form av läsning och berättande samt att väcka glädjen i att läsa. 
Det är inte hur mycket eller hur tjocka böcker barnen läser som är det viktiga, utan 
snarare  beskrivs  själva  berättandet  och  läsandet  som  det  viktiga,  utifrån 
personalens utsagor. Som ett led i detta kan den skapande aspekten på TioTretton 
betraktas. Barnen uppmuntras och får hjälp med att uttrycka sig, om de önskar, 
genom  att  skapa.  Detta  leder  vidare  till  frågor  om  barns  delaktighet  i 
biblioteksverksamheten,  vilken  betydelse  denna  delaktighet  kan  ha  för  barns 
möjligheter  till  medbestämmande  (empowerment).  Jag  återkommer  till  detta  i 
följande avsnitt vilket behandlar barns delaktighet i denna biblioteksverksamhet.

1 1 3 Informant 2 (2012), intervju.
1 1 4 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 24.
1 1 5 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 65.
1 1 6 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 67.
1 1 7 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 69.
1 1 8 Informant 1 (2012), intervju.
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5.2. Delaktighet

5.2.1. Om TioTrettons uppdrag som barnbibliotek
 
I intervjufrågorna togs ett avstamp i  frågan kring barnbibliotekets uppdrag, vilket 
sedan  övergick  i  att  behandla  det  specifika  biblioteket  TioTretton.  Efter 
intervjuerna  är  gjorda,  står  klart  att  biblioteket  (här  avses  folkbibliotek  i 
allmänhet)  av  personalen  betraktas  som en plats  för  människor  att  utöva  sina 
demokratiska rättigheter. En av informanterna berättar att hen ser ingen skillnad 
på barnbibliotek och vuxenbibliotek gällande detta, eftersom det i grunden handlar 
om demokratiska rättigheter och den fria tillgången till  information:  ”Men sen 
tycker inte jag det är nån skillnad på barnbibliotek och vuxenbibliotek egentligen, 
för det handlar om demokratiska rättigheter. Som barn och vuxen har man rätt att 
ta del av allt informationsflöde som finns i vårt samhälle.”119 Av personalen ses 
biblioteket, som sådant alltså, först och främst, som en plats för demokrati, vilket 
både Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen120 samt Johansson121 redan pekat på i 
sina undersökningar.

Barns  rätt  till  information  och  bibliotekets  roll  som  ett  slags  gratis, 
informationsresurs dit man kan komma för att få hjälp att finna det man söker 
poängteras ytterligare av en annan informant: 

Det som tilltalar mig med bibliotek och det som jag ser som biblioteksuppdrag är ju att vara en 
offentlig, allmän, plats där man inte behöver konsumera eller producera någonting, men om man 
vill göra någonting eller få reda på information om någonting så kan man få hjälp att få tag i i 
princip vad som helst.122

I citatet  ovan framstår biblioteket  som en kravlös miljö,  där man inte  behöver 
”konsumera  eller  producera  någonting”.  Även  detta  har  Jochumsen  och 
Hvenegaard Rasmussen pekat  på,  i  sina undersökningar av människors  syn på 
bibliotek. Det är en plats dit medborgarna kan gå, utan att bli påtvingade något. 
Biblioteket är en plats som präglas av frivillighet.123

Vidare  förefaller  det  vara  viktigt,  utifrån  en  annan  informants  utsaga  att 
biblioteket bör vara en plats av förverkligande: ”[...] barnen ska se att biblioteket 
är möjligheter, biblioteket är bra, hit kan man gå och förverkliga det man vill, 
hämta information och ta reda på saker och lära sig saker.”124

1 1 9 Informant 3 (2012), intervju.
1 2 0 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 90.
1 2 1 Johansson, B. (2009), Driftiga bibliotekarier och läsglada barn, s. 91.
1 2 2 Informant 2 (2012), intervju.
1 2 3 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 26.
1 2 4 Informant 3 (2012), intervju.
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Med grund i informanternas utsagor betraktas biblioteket också som en plats där 
man som besökare kan få hjälp med sökning av litteratur och hjälp med läsning av 
densamma. Bibliotekspersonalen menar i intervjuerna att det ligger i bibliotekets 
uppdrag ”förmedla litteratur gratis”125 och att uppmuntra till lustfylld läsning. Med 
detta menas att det i personalen förefaller göra en distinktion mellan vad jag väljer 
att kalla påtvingad läsning (det som exempelvis skolan kräver av en elev) och den 
lustfyllda läsningen (när man läser av egenintresse och lust). Denna distinktion har 
även gjorts i tidigare gjord forskning gällande barns attityder gentemot läsning, 
samt  bibliotekens  roll  i  detta,  till  exempel  i  Johanssons  rapport  om 
utvecklingsprojektet MVG126 och Hedemarks rapport om barns syn på läsning.127 
Barnen, som intervjuas i Hedemarks rapport ger uttryck för en negativ inställning 
till böcker som läses i skolan. Eftersom flera barn i studien menar att de har svårt  
att förstå vissa böcker de ska läsa som läxa tolkar Hedemark detta som att skolan 
inte i tillräcklg utsträckning stödjer läsutvecklingen eller lämnar utrymme för att 
tala om böcker och läsning.128 Här är, enligt  min mening, bibliotekets  roll  som 
inspiratör till  den lustfyllda läsningen viktig och utifrån bibliotekspersonalen på 
TioTrettons  utsagor  bedömmer  jag  att   det  anses  viktigt  att  biblioteket  som 
institution uppmuntrar till och väcker glädjen i att läsa: ”Att bibblan uppmuntrar 
till det lustfyllda läsandet och inte det tvingande, som i skolan […] att uppmuntra 
all form av läsande och också att väcka glädjen i att läsa.”129

I biblioteksverksamheten tycks således, utifrån ovanstående citat, fokus ligga 
på att locka till den lustfyllda läsningen och personalen bör möta barnen i det de är 
intresserade av. En av informanterna beskriver det såhär: ”Jag anser inte att mitt 
uppdrag, när vi får hit barn, är att få dem att plocka upp en bok. De måste själva 
visa intresse för det. Man tar istället reda på vad personen är intresserad av och 
möter dem i det.”130

Det informanten ovan berättar, stämmer överens med vad som framkommit i 
Hedemarks rapport Barn berättar, där det påpekas: ”För att tillgodose och bättre 
möta  barn,  i  synnerhet  de  som  är  negativt  inställda  till  läsning  i  traditionell 
mening, måste biblioteken knyta an till deras erfarenheter och i högre utsträckning 
än tidigare ge utrymme att tillgängliggöra berättelser genom andra medieformat 
såsom exempelvis teater, sång och informations- och kommunikationsteknik.”131

Hedemark uppmuntrar alltså till alternativa sätt att tillmötesgå barn, vad gäller 
läsning,  i  biblioteksverksamheten.  Detta  kan kopplas  till  en av informanternas 

1 2 5 Informant 2 (2012), intervju.
1 2 6 Johansson, B. (2009), Driftiga bibliotekarier och läsglada barn, s. 90.
1 2 7 Hedemark, Å., (2011), Barn berättar, s. 46.
1 2 8 Hedemark, Å. (2011), Barn berättar, s. 29.
1 2 9 Informant 5 (2012), intervju.
1 3 0 Informant 4 (2012), intervju.
1 3 1 Hedemark, Å. (2011), Barn berättar, s. 49.
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utsagor. Hen understryker värdet i att visa barn att man kan läsa på många olika 
sätt och även vikten av att visa att inget sätt att läsa är sämre än något annat. Alla 
sätt att läsa är bra. Även om man har svårigheter med att läsa, till exempel:

Det är viktigt att man tar läsinlärningen på allvar och att man visar på alla möjligheter som finns, 
om man nu tycker att det är krångligt med läsningen. Att det finns böcker som inte har så mycket 
text, att det finns böcker som inte har nån text alls. Man läser på olika sätt: på iPad, på datorn, på  
telefonen. De läser mer än de kanske tror. Och att det finns DAISY-böcker och att att det varken är 
skämsigt eller så om man nu tycker att det är besvärligt att läsa. Det här är jätteviktigt.132

En av informanterna påpekar att den viktigaste poängen med att besöka biblioteket 
är inte att läsa en tjock bok utan att pröva och upptäcka så mycket som möjligt och 
på detta sätt få ut sin egen berättelse:  ”Att både erbjuda berättelser i så många 
olika  former  som möjligt  och  skapa  så  många möjligheter  för  besökarna  som 
möjligt för att få ut sin berättelse.”133

Detta  citat  kan också kopplas  samman med vikten  av kommunikation  och 
interaktion och vad en av informanterna också pekar på:  att  man bör,  då man 
jobbar på bibliotek, sträva efter att göra biblioteket till en plats som barnen tycker 
om. Detta gäller, enligt informanten,  inte bara biblioteket TioTretton utan även 
vanliga folkbibliotek och både barn – och vuxenbibliotek. Man bedömer att om 
barn tycker om biblioteket  så vill  de komma dit  och spendera tid  där.  Utifrån 
nedanstående  citat  understryks,  enligt  min  tolkning,  bibliotekspersonalens 
interaktion med barnen:

Det viktigaste tycker jag ändå är att barnen ska tycka om biblioteket. Och om de ska tycka om 
biblioteket, då måste de känna att de också tycker om och känner nåt slags förtroende för dem som 
jobbar där. Därför är mötet med barnen helt avgörande. Allt annat kan man göra sen (sätta upp 
böcker och allt det där) det viktiga är att man ser och möter varje besökare. Det är jätteviktigt.134

Det är denna interaktion, vilken informanten i citatet ovan betonar, som bygger 
förtroende  mellan  barn  och  bibliotekspersonal.  Barnbibliotekarier  och 
barndomsforskare lyfter ofta fram att det är mötet med barnen och den påföljande 
interaktionen mellan bibliotekarien och barnet som är viktigast, på barnbibliotek135. 

På Det (næsten) bogløse børnebibliotek i Aalborg ville man aktivt iscensätta 
en  blandning  av  roller  där  var  och  en  av  bibliotekarierna,  både  för  sig  och 
tillsammans,  representerar  en  utvecklad  och  mer  interagerande 
informationsförmedling136,  vilket  jag  tycker  kan  kopplas  till  personalen  som 
arbetar på TioTretton eftersom interaktionen med barnen här prioriteras. Utifrån 

1 3 2 Informant 3 (2012), intervju.
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1 3 4 Informant 3 (2012), intervju.
1 3 5 Rydsjö, K., Hultgren, F. & Limberg, L. (2010), Barnet, platsen, tiden, s. 37.
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min förståelse handlar det, hos personalen på TioTretton, i grund och botten om 
bemötande  och  denna  fråga  om  bemötande  har  även  poängterats  av  Kerstin 
Rydsjö i boken Barn frågar – kan biblioteket svara?, där hon påpekar hur positiva 
möten mellan barn och bibliotekspersonal hjälper till att bekräfta att biblioteket är 
en bra plats. Rydsjö menar att barn, liksom vuxna, ”bygger upp föreställningar om 
hur  världen  är  beskaffad  utifrån  de  erfarenheter  de  gör”  och  mötet  med 
bibliotekspersonalen är helt avgörande för hur barnet uppfattar biblioteket.137

Personalen på TioTretton tycks sträva efter att göra detta bibliotek så bra som 
möjligt för barnen. Bibliotekspersonalen använder ord som ”paradis”, ”oas” och 
”fristad” då man talar om biblioteket. En av informanterna säger: ”Min vision är 
att försöka göra den här platsen till ett paradis för barn”138 och en annan säger att 
TioTretton ska ”vara en liten oas för målgruppen mitt  inne i  city”139,  en tredje 
säger:  ”Jag  vill  verkligen  att  TioTretton  ska  vara  en  fristad  och  oasen  mitt  i 
storstan.”140

Något som särskilt understryks är att det här biblioteket ska vara barnens eget 
ställe.  En  av  informanterna  uttrycker,  enligt  min  tolkning,  värdet  i  att  de  här 
barnen ska ha ett eget ställe:

[…] de  (barnen, uppsatsförfattarens anm.) ska känna att TioTretton är för dem, att det är deras 
ställe. Därför det är viktigt detta med att inga småsyskon, föräldrar eller äldre tonåringar ska få 
komma in. […] Det finns inga såna ställen och det märks att barnen uppskattar det. Hade inte den  
här gränsen funnits, hade de nog inte kommit hit.141 

 
TioTretton ska vara en plats där barnen kan upptäcka nya saker, dels om världen, 
men också om sig själva. Det ska vara en plats barnen känner att de har nytta av. 
Utifrån  personalens  utsagor  arbetar  man  för  målgruppens  bästa  och gör  ingen 
skillnad i om barn kommer dit och ”lånar tjugo böcker” eller om de bara kommer 
till  biblioteket  för  att  slå  sig  ner  i  någon av  möblerna  och slumra,  eller  göra 
ingenting, en stund.142

Det som är intressant att nämna i detta sammanhang är att barn reproducerar 
de förväntningar och krav de har på sig själva, men att de också reproducerar de 
föreställningar de har om biblioteket som institution och rum. Med detta menas att 
man som barn fostras in i hur man beter sig i olika sammanhang, genom att iaktta 
och lära av andra barn och vuxna runtomkring. Ett av dessa sammanhang kan vara 
biblioteket.  Jag tolkar  vidare att  denna slags  socialisering har  sin  grund i  den 
diskurs, vilken omger och hjälper till att forma bilden av biblioteket. Jag menar 
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också att barnet som human becoming, snarare än human being härmed blir tydlig 
eftersom  barnet  på  detta  sätt  socialiseras  in  i  samhället,  för  att  sedan  efter 
ytterligare några år vara fullvuxen. 

Barnet har historiskt  beskrivits,  utifrån James och Prouts tolkning, som av 
naturen annorlunda och beroende av den vuxna omgivningen: ”Socialization is the 
process which magically transforms the one into the other, the key which turns the 
asocial child into a social adult.”143 Jag kopplar detta till att de flesta barn, av sin 
omgivning, får lära sig att biblioteket är en plats där man inte ska leka och väsnas 
utan en plats som man ska vistas på med ett visst mått av stillhet. De agerar alltså,  
så att säga, utifrån en förförståelse om hur man beter sig i biblioteket som rum, 
vilket de diskursivt lärt av sin omgivning. I rapporten  Textflytt och sökslump –  
informationssökning  via  skolbibliotek av  Mikael  Alexandersson  och  Louise 
Limberg beskrivs skolbiblioteket som en plats där eleverna upplever arbetsro och 
stillhet.144 De menar att barnen, i skolbiblioteket agerar utifrån en förförståelse och 
en  föreställning  om hur  man  bör  bete  sig  i  biblioteket.  Även  Åse  Hedemark 
uppmärksammar dessa föreställningar om biblioteket i rapporten  Barn berättar. 
Enligt ett av barnen som uttalar sig i rapporten, upplevs tystnaden på biblioteket 
som något  enbart  negativt,  medan  ett  annat  barn har  en mer  förnuftig  syn på 
tystnad på biblioteket eftersom hon gärna vill ha lugn och ro omkring sig då hon 
läser. Dessa barn menar dock att ingen vuxen sagt till dem att vara tysta  då de 
besöker  biblioteket,  men  att  ”det  känns  som  om  de  måste  vara  det  på 
biblioteket”.145 Hedemark  drar  därför  slutsatsen  att  det  verkar  som om barnen 
agerar utifrån antaganden om hur de förväntas bete sig i biblioteksmiljön. Man 
kan  därför  anta  att  även  barnen  som  besöker  TioTretton  har  med  sig  dessa 
föreställningar  om  hur  man  ska  bete  sig  i  biblioteksmiljön  då  de  besöker 
TioTretton, kanske från sina egna skolbibliotek eller från att ha besökt ”vanliga” 
folkbibliotek.  På  detta  sätt  kan det  också  antas  att  vissa  barn reproducerar  de 
föreställningar  som  finns  om  bibliotek  i  verksamheten  TioTretton  och  detta 
påverkar troligen hur de agerar i verksamheten. En av informanterna beskriver hur 
TioTretton vissa dagar är ett väldigt lugnt rum, dit barn tycks komma för att pausa 
lite från sin vardag men att det andra dagar kan vara betydligt mycket mer liv och 
rörelse: ”Ibland är det tystare här än i övriga biblioteket i Kulturhuset, andra dagar 
är det både disco och karaoke.”146 Informanten beskriver vidare hur hen ser att barn 
av idag tycks  ha tämligen inrutade liv,  vars  scheman  oftast  är  fyllda av såväl 
skolarbete som idrottsträningar och allehanda andra fritidsaktiviteter. För somliga 
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av dessa barn tycks TioTretton fungera som ett rum för paus, en plats man kan 
komma till och göra vad man vill, eller ingenting alls. Samma informant berättar 
också  om hur  man,  när  man  öppnade biblioteket,  hade  som vision  att  barnen 
skulle kunna göra  och skapa ”så himla mycket” på detta bibliotek, men att de 
flesta barn som kommer till verksamheten trots allt kommer dit för att läsa böcker 
och ta det lugnt147. Att biblioteket uppfattas som en plats för avkoppling och som 
en fristad, framkommer även i Alexanderssons och Limbergs rapport. I rapporten 
beskriver författarna hur eleverna använder skolbiblioteket som en ursäkt för att 
slippa ut från klassrummet en stund.148 Här bör poängteras att TioTrettons öppna 
verksamhet  inte  tar  emot  besökare  förrän  efter  skoltid.  Barnen  har  alltså  inte 
utrymme att nyttja biblioteket på samma sätt som eleverna i Alexanderssons och 
Limbergs  rapport,  men  en  koppling  kan  göras  i  det  att  barnen  kan  använda 
biblioteksrummet TioTretton, som en slags tillflyktsort. 

Eftersom målet med TioTretton,  enligt personalen, är att vara barnens eget 
ställe, betyder det också att det är en plats där barnens röster ska bli hörda och där 
barnen ska bli sedda. Min tolkning är att detta mål stämmer väl överens med vad 
Prout och James poängterar: att barn ska ses som egna och aktiva subjekt, vilka är 
kapabla till  att ta egna beslut, göra egna val och genom dessa vara aktiva i att 
skapa sin egen omgivning.149

En av informanterna poängterar vikten av det faktum att barnen som vistas på 
TioTretton ska känna trygghet och tillit till personalen, som jobbar där: 

[...] barnen som kommer hit ska känna att det finns alltid någon som lyssnar på dem, det finns alltid 
någon som markerar om det är något som känns fel eller så. Att vi vuxna är några som är enade, jag 
vill verkligen att vi är tydliga i att visa var vi står vad gäller kränkningar och så vidare.150 

Ovanstående citat överenstämmer väl med tanken på att bibliotekspersonalen ska 
vara  personer  som  barnen  känner  förtroende  för.  Som  jag  tidigare  skrev  i 
presentationsavsnittet  av TioTretton, var vid rekryteringen av personal till  detta 
bibliotek,  en  av  viktigaste  egenskaperna  som  efterfrågades  hos 
bibliotekspersonalen deras förmåga att interagera med barn. Detta leder oss vidare 
till nästa avsnitt, vilket behandlar personalens roll i verksamheten.
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5.2.2.  Personalens betydelse för barns delaktighet i verksamheten
I en krönika i  Biblioteksbladet diskuterar Nina Frid vilken roll bibliotekarien av 
idag  ska  ha.  Hon  menar  att  det  senaste  ”trendordet”  hon  snappat  upp  på 
bibliotekskonferenser är facilitator och menar att i detta ord ryms en tanke om att 
biblioteket ska vara en plats som ska erövras av användarna. Bibliotekarien ska 
finnas där och vara användaren behjälplig, för att denna ska kunna förverkliga sig 
själv: ”Bibliotekarien ska inte vara expert eller auktoritet men utifrån efterfrågan 
underlätta den enskilda individens dröm att bli verklighet.”151 

Anette Årebrink har i sin magisteruppsats visat på hur bibliotekarier beskriver 
sig själva och sina roller inom biblioteksverksamhet och dessa utgörs bland annat 
av  att  vara  en  förmedlare  (av  information  och  kultur)  samt  att  vägleda 
biblioteksbesökarna i biblioteket. Bibliotekarien ska även bilda och verka för fri 
tillgång till information, bistå med god service gentemot biblioteksbesökarna samt 
att  hjälpa  dem  finna  litteratur.152 I  rapporten  om  Det  (næsten)  bogløse 
børnebibliotek  i  Aalborg  poängteras  att  att  arbetet  med  bibliotekariens 
professionella roll måste fortgå. Arbetet med denna professionella roll  framhålls 
som en process som inte får avstanna. Professionalismen består, enligt rapportens 
författare, i att skapa tillitsfulla möten mellan människor i biblioteket.153

Med  grund  i  intervjuerna  med  personalen  på  TioTretton  framgår  att 
verksamheten på detta bibliotek till stor del handlar om att låta besökarna prova de 
saker de inte tidigare prövat. Man kan tolka detta som att  personalen vägleder 
besökarna på bibliotek TioTretton till  stor del.  En av informanterna menar att 
dennes roll är ”att ingjuta mod och lust” hos dem som utnyttjar verksamheten 154, 
något som kan tolkas som att man önskar locka barnen till upptäckande.

Personalen  fokuserar  på  besökarnas  förmåga att  uttrycka  sig,  att  få  ut  sin 
berättelse och bistår dem med möjligheter att göra det. Detta skulle kunna tolkas 
som  att  barnen  som  besöker  TioTretton,  av  personalen  betraktas  som  aktiva 
subjekt,  i  enlighet  med  det  nya  paradigmet  inom  barnsociologi.  I  detta  nya 
paradigm  med vilket man bör betrakta barn och barndom menas ju att man, som 
vuxen, bör betrakta barn som egna aktiva subjekt, vilka är kapabla att bestämma, 
inverka på och forma sina egna liv, oberoende av vuxnas påverkan. Barn bör alltså 

1 5 1 Frid, N. (2012), ”Om att ta plats”, Biblioteksbladet.
1 5 2 Årebrink,  A. (2009),  Bibliotekarier  om bibliotekarier  -  En diskursanalytisk  studie  om bibliotekariers  
kunskaper, uppgifter, roller och föreställningar om bibliotekarier, s. 34–37.
1 5 3 Buchhave,  B.  &  Jensen  T.  (2009),  Fremtidens  børnebibliotek  i  konkret  udformning  –  Rapport  om  
projektet Det (næsten) bogløse børnebibliotek, s 21.
1 5 4 Informant 3 (2012), intervju.

40



inte endast betraktas som passiva subjekt i kontrast med aktiva vuxna155. En av 
informanterna förklarar det enligt följande: ”Min roll är främst att vara en person 
som finns till där för våra besökare och som möjliggör det som de har i sig och de 
som de vill göra.”156

När personalen talar om sina egna egna roller i verksamheten beskriver de 
dessa  roller  med  ord  som  till  exempel  ”tredje  vuxen”,  ”möjliggörare”, 
”medresenär”.157 De förefaller betrakta barn som aktiva subjekt och de förefaller 
också , enligt min tolkning, betrakta sig själva som ”andra slags vuxna”. Även i 
Barbro Johanssons rapport från metodutvecklingsprojektet MVG, går att utläsa att 
barnbibliotekarierna  ofta  ser  sig själva  som en annan slags  vuxen,  någon som 
barnen kan prata med och anförtro sig åt.158 Med annan slags vuxen menas att 
bibliotekarien inte hör till kategorin lärare (eller andra slags pedagoger) eller till 
föräldrar  (eller  andra  slags  närstående).  Dessa  är,  enligt  min  förståelse,  de 
kategorier av vuxna som barn oftast kommer i kontakt med i sitt vardagsliv. 

Med grund i de ovanstående ord personalen använder om sig själva, står det 
klart att TioTretton är en verksamhet där personalen i hög grad samverkar med 
barnen. Man är mycket lyhörda inför vad barnen vill, men försöker samtidigt visa 
barnen nya saker de kanske inte sett/varit med om förut. Det kan till exempel vara 
att laga någon spännande maträtt i köket, som barnen inte ätit förut159, eller att visa 
att man kan göra musik eller spela in en låt även om man inte ”kan” spela ett 
instrument eller är speciellt ”bra” på att sjunga160. En av informanterna säger att det 
handlar om att ”bryta upp gränser” 161, vilket jag tolkar som att hen försöker bryta 
invanda mönster och öppna upp för något nya intryck och erfarenheter: ”[...] du 
behöver inte kunna spela nånting (du kan vara tondöv eller vad som helst) för att 
gå in i studion. Det handlar inte om att kunna musik, det handlar om att leka och 
att hitta nånting i sig själv. ”162

Min tolkning är att det som personalen ovan talar om handlar om att på ett 
varsamt sätt styra bort barnen från de samhälleliga föreställningarna och kraven, 
som dessa lever under. Fler av informanterna vittnar om hur de tycker sig se att 
barnen som besöker TioTretton, ofta reproducerar de förväntningar som finns på 
dem, precis som tidigare nämnts, att barn reproducerar de inlärda föreställningarna 
om bibliotek som rum. En av informanterna ger som exempel att personalen styr 

1 5 5 James, A. & Prout, A. (1997), ”A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise  
and Problems”, s. 8.
1 5 6 Informant 4 (2012), intervju.
1 5 7 Informant  1 (2012),  intervju;  Informant  3 (2012),  intervju;  Informant  4 (2012),  intervju;  Informant  5 
(2012), intervju.
1 5 8 Johansson, B. (2009), Driftiga bibliotekarier och läsglada barn, s. 24.
1 5 9 Informant 2 (2012), intervju.
1 6 0 Informant 4 (2012), intervju; Informant 6 (2012), intervju.
1 6 1 Informant 4 (2012), intervju.
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barnen  till  viss  del,  just  för  att  undvika  att  barnen  endast  reproducerar  redan 
inlärda  mönster  och  förväntningar.  Verksamheten  i  köket  kan  här  tjäna  som 
exempel. Vid bibliotekets öppnande gav man barnen väldigt fria händer av typen 
”gör vad ni vill” men man märkte snabbt att barnen ständigt ville baka muffins 
och kladdkaka och därför gick man in och styrde, just för att man vill uppmuntra 
barnen att upptäcka nya saker också och i och med detta komma bort från invanda 
mönster163.  En  annan  informant  pekar  på  liknande  reproduktiva  mönster  och 
menar  att  barn  ofta  utgår  ifrån  vad  de  redan  känner  till  men  också  vad  som 
förväntas av dem samt att de ofta är väldigt ”lydiga” mot vuxna: ”De (barnen, 
uppsatsförfattarens anm.) vill gärna vara oss vuxna till lags.”164 Hen menar vidare 
att det är viktigt att, i arbetet med barnen, motverka detta maktförhållande, som 
går ut på att vuxna oproblematiskt bestämmer över barn. Det förefaller viktigt att 
man som vuxen i personalgruppen på TioTretton sätter sig själv åt sidan och att 
barnen inte på något sätt ska känna att det de gör i verksamheten på TioTretton, 
görs för personalens skull: 

Det är något jag tänker på hela tiden, att i själva mötet med barnen verkligen se till att de inte gör  
någonting för att de tror att jag, som vuxen, blir glad av det. Jag trippelkollar alltid detta. Man har  
ju såklart saker som man själv brinner för och det är viktigt att man inte ger efter för det och går in 
i den föräldraroll som jag förknippar det förhållningssättet med.165

Bibliotekspersonalen betonar, som så ofta under intervjuerna, att det är viktigt att 
vara lyhörd inför barnen i biblioteksverksamheten. En informant poängterar också 
balansgången vilken utgör denna lyhördhet inför barnen och menar att det är en 
utmaning att visa barnen nya saker, samtidigt som man säger att man inte vill styra 
dem alltför mycket. Balansen mellan att inte styra barnen utan vara lyhörd inför 
dem,  poängteras  också  av  informanterna  i  Wikners  och  Tjeders  uppsats. 
Informanten  i  den  uppsatsen  beskriver  att  denna  balans  kan  innebära  en  stor 
utmaning166, något jag också får uppfattingen att personalgruppen på TioTretton 
också  upplever.  Som  personal  på  TioTretton  förefaller  man  sätta  sina  egna 
drömmar  om biblioteksverksamheten  åt  sidan,  till  förmån  för  vad  barnen  vill 
göra167. Det är barnen som ska lära känna sig själva och nya sidor hos sig själva: 

Det handlar i grund och botten om att lära känna sig själv och lära känna så många sidor som 
möjligt, hos sig själv. Precis samma sak som händer med en när man läser, samma sak händer 
när man antar nya perspektiv inom skapande man upptäcker en ny röst i sig själv.168

1 6 3 Informant 2 (2012), intervju.
1 6 4 Informant 4 (2012), intervju.
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1 6 6 Tjeder, J. & Wiker, A.-C. (2012),  Att se med barns ögon – en undersökning om förändringsarbete på  
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Utifrån föregående citat, kan tolkas som att personalen på detta bibliotek uppfattar 
sig själva, inte som dem som leder de unga besökarna vid handen, utan snarare 
som dem som öppnar dörren till delaktigheten och egenmakten, men låter barnen 
gå  för  egen  maskin  och  på  eget  initiativ.  Detta  kan  också  tolkas  i  ljuset  av 
barndomsparadigmet  som presenterades  tidigare:  där  man  menar  att  barn  och 
barnkultur har rätt att betraktas för sin egen skull, oberoende av vuxnas perspektiv 
och påverkan.169 

Vi har nu kommit fram till hur barnens delaktighet, på detta bibliotek ser ut, 
enligt personalen.

5.2.3. Harts delaktighetsmodell i kontexten TioTretton
Hur ser  då  barns  delaktighet  ut  på  TioTretton?  I vilken  omfattning  är  barnen 
delaktiga i verksamheten? Enligt bibliotekspersonalen är barnen delaktiga till viss 
grad  på  ett  organisatoriskt  plan  i  och  med  att  de  är  med  och aktivt  utformar 
biblioteksverksamheten170,  till  exempel  genom  att  ge  förslag  till  bokinköp, 
författarbesök  och  genom  rent  praktiska  aktiviteter.  Utifrån  vad  personalen 
berättar  i  intervjuerna,  blir  barnens  röster  hörda  och man  försöker  tillmötesgå 
barnens önskningar i största möjligaste mån.171

Genom att applicera Harts delaktighetsmodell på personalens utsagor, ämnas 
här utrönas till vilken grad barnen är delaktiga i denna biblioteksverksamhet. De 
olika stegen i Harts delaktighetsmodell ska gås igenom och  på detta sätt ska slås 
fast till vilken grad barn är delaktiga i verksamheten på TioTretton och hur denna 
delaktighet  tar  sig  uttryck.  Vi  börjar  nedifrån  på  stegen,  i  grader  av  ren 
manipulation  och  falska  föreställningar  om delaktighet,  för  att  sedan  röra  oss 
uppåt mot olika grader av delaktighet. 

5.2.3.1. Steg ett: Manipulativ eller falsk föreställning om delaktighet 
Det nedersta steget i Harts delaktighetsmodell utgörs av  Manipulativ eller falsk  
föreställning om delaktighet (Manipulation or Deception). För att man ska  kunna 
tala om manipulation eller falsk föreställning av delaktighet, krävs att de vuxna 
aktivt ska manipulera eller så att säga ”föra barnen bakom ljuset”. Detta är något 
jag inte kunnat utläsa i personalens utsagor på TioTretton. Så detta tycks alltså 
inte  förekomma.  Snarare  tycks  personalen  alltid  ha  en  öppen  och  rak, 
kommunikation med barnen.172

1 6 9 James, A. & Prout, A. (1997), ”A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise  
and Problems”, s. 8.
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Precis som informanterna i Tjeder och Wikers magisteruppsats Att se med barns  
ögon poängterar bibliotekspersonalen på TioTretton värdet i att barn är delaktiga i 
biblioteksverksamheten.  Detta  mot  en  bakgrund  av  att  barnen  ska  tycka  om 
biblioteket och antas vara rädda om dess medier och material, bara de tillåts vara 
delaktiga  i  dess  verksamhet173.  Detta  nämndes  även  tidigare  i  avsnittet  som 
behandlade TioTrettons uppdrag. 

5.2.3.2. Steg två: Delaktighet som dekoration
Detta steg Delaktighet som dekoration (Decoration), när man bara använder barn 
som ”plakat” för att marknadföra eller uppmärksamma en viss sak174, ser jag heller 
inte  uttryck  för  på  TioTretton,  enligt  personalens  utsagor.  Det  kan  tvärtom 
konstateras att barn är delaktiga i verksamheten på TioTretton och att man aktivt, 
i personalgruppen, tycks arbeta för att barnen ska vara delaktiga i verksamheten.

5.2.3.3. Steg tre: Symbolisk delaktighet
Det  tredje  steget  i  delaktighetmodellen  som  utgörs  av  Symbolisk  delaktighet  
(Tokenism) var något som diskuterades under ett par utav intervjuerna. Det är just 
denna  form  av  delaktighet  som  personalen  säger  sig  aktivt  motarbeta  på 
TioTretton. Det är den slags delaktighet då barn tillåts välja exempelvis gardiner i 
ett rum de nyttjar, för att på detta sätt få känna att de ”är med och bestämmer”.  
Detta görs ofta med goda avsikter, eftersom man strävar efter att ge barnen en röst 
men  utan  att  för  den  skull  ge  barnen  egentliga  befogenheter.175 En  av 
informanterna  påpekar  vikten  av att  barnen är  med och bestämmer  saker  som 
faktiskt  är genomförbara och som ”ger någonting, så att  det inte blir nåt sådär 
meningslöst som vilken färg det ska vara på ett draperi eller så.”176 

5.2.3.4. Steg fyra: Tilldelad men informerad delaktighet
Det  fjärde  steget  i  delaktighetsmodellen  utgörs  av  Tilldelad  men  informerad  
delaktighet  (Assigned but Informed 'Social  Mobilization'). Inte heller detta steg 
kan antas gälla på TioTretton, eftersom personalen menar att det är barnen som tar 
initiativ till vad som ska hända i verksamheten. En förutsättning för att detta steg i 
delaktighetsmodellen ska antas gälla är att barnen  är välinformerade och på detta 
sätt väl insatta i ett projekt, dock utan att själva ha initierat det. Detta steg innebär 
ett tillstånd där barn mer eller mindre tar instruktioner och order gällande projekt 
som är initierade av vuxna. Hart beskriver detta steg i delaktighetsmodellen som 

1 7 3 Tjeder, J. & Wiker, A.-C. (2012),  Att se med barns ögon – en undersökning om förändringsarbete på  
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ett väl använt tillvägagångssätt för att få barn i utvecklingsländer att delta i olika 
projekt,  med  avsikten  av  mobilisera  dem  i  samhällsbyggande  verksamheter.177 
Utifrån  personalens  utsagor  uppmanas  barnen  som  besöker  TioTretton  att  ta 
ansvar för sina besök i biblioteket, men jag bedömer inte att detta är samma sak 
som att bli tilldelad delaktighet.  Detta eftersom denna delaktighet, som jag tolkar 
den har skarpa drag av att den vuxne ger barnet instruktioner, i form av rena order 
gällande olika projekt eller aktiveteter som ska genomföras. En av informanterna 
på TioTretton säger att man tidigare, medan biblioteket var nyöppnat, hade en mer 
organiserad  verksamhet  i  workshop-form under  skolklassbesöken.  Då arbetade 
man  mer  utifrån  att  ge  barnen  instruktioner  och  genom  att  personalen  hade 
planerat  olika  projekt  som barnen  skulle  utföra178,  men  då  man  nu  har  ändrat 
rutinerna kring detta kan denna form av tilldelad delaktighet inte antas gälla för 
verksamheten på TioTretton i dagsläget.

5.2.3.5. Steg fem: Samråd och informerad delaktighet
Det femte steget utgörs av  Samråd och informerad delaktighet  (Consulted and 
Informed). I denna form av delaktighet kan verksamhet utformas och skötas av 
vuxna,  så  länge  barnen  är  väl  insatta  i  verksamheten  och  blir  rådfrågade  i 
utformandet av denna. En förutsättning, enligt Hart,  är att barnens åsikter ska tas 
på allvar och att barnen kan välja att delta av fri vilja179. Barnen på TioTretton är, 
enligt  personalen,  insatta  i  biblioteksverksamheten  som  bedrivs  där.  De 
introduceras  i  vad  verksamheten  går  ut  på,  när  de  för  första  gången  besöker 
biblioteket.  Barnen får  då veta  vilka  regler  som gäller  och  vad de kan göra i 
verksamheten.180 Det barnen inte kan bestämma över är frågor rörande exempelvis 
säkerhet eller  ommöbleringar i  rummet:  ”De ska inte  vara med och bestämma 
sådant  som handlar  om  säkerhet.  Lokalen  måste  ju  fungera!  Vi  måste  kunna 
utrymma, städa.”181 Samma informant menar att det oftast inte är dessa saker som 
barnen ger uttryck för att vilja påverka eller göra, utan oftast gäller deras önskemål 
saker som är väldigt direkta och lätta att ordna i stunden. 

Utifrån  utsagorna  förefaller  det  som  att  barnen  blir  tillfrågade  om  hur 
utformningen av  biblioteksverksamheten  ska  se  ut,  till  exempel  med  tanke  på 
bokinköp eller författarbesök. Detta för tankarna till Sandin som tittat på hur olika 
bibliotek  jobbat  med  delaktighet,  genom att  titta  på  projektrapporter.  Hon  ser 
liknande resultat på hur barn är delaktiga i biblioteksverksamhet. Sandin skriver 
att i flertalet projektrapporter kopplas barns delaktighet till barnens möjligheter att 

1 7 7 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 42.
1 7 8 Informant 3 (2012), intervju.
1 7 9 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 43.
1 8 0 Informant 6 (2012), intervju.
1 8 1 Informant 3 (2012), intervju.

45



påverka verksamheten,  exempelvis  genom bokinköp.  I dessa rapporter  framgår 
dock att det trots allt är de vuxna som tar det slutgiltiga beslutet för vilka böcker 
som ska köpas in182. Utifrån intervjuerna på TioTretton fås följande bild av detta, 
från en av informanterna: ”Inom mitt område, med böcker så har jag nog köpt in 
allt  som barnen föreslagit,  i  princip.  Om det går att  få tag på.  Om det inte  är 
vuxenböcker så klart.”183

Informanten säger att hen köpt in ”i princip”, allt vad barnen efterfrågat. Detta 
betyder alltså att även på TioTretton gör personalen, i egenskap av vuxna, den 
slutgiltiga  bedömningen  om  vad  för  slags  litteratur  som  ska  köpas  in  till 
verksamheten. Men med tanke på ovanstående citat, från informanten, måste här 
ändå göras bedömningen att barnen som besöker detta bibliotek tycks ha större 
påverkansmöjlighet än på ett vanligt barnbibliotek, vilket refererades till genom 
Sandin  ovan.  Att  barnen  som  besöker  TioTretton  kan  antas  ha  större 
påverkansmöjlighet grundas i ett projekt som en av informanterna berättade om, 
vid intervjutillfället. Projektet var förvisso ännu i planeringsstadiet, men väl värt 
att nämnas i detta sammanhang. Projektet skulle gå till så att en grupp barn, som 
gett sitt samtycke och visat intresse, skulle få ansvar för att köpa in böcker till 
biblioteket, för bibliotekets pengar. Barnen skulle då få köpa in böckerna, hjälpa 
till  att  ta  emot  böckerna  då  de  ankommer  biblioteket,  märka  upp  dem enligt 
bibliotekets hylluppställning samt lägga in böckerna i katalogen.184 Om huruvida 
barnen verkligen skulle  få  fria  händer att  köpa in  vilka böcker de ville,  kan i 
skrivande  stund  enbart  spekuleras  i,  eftersom detta  projekt  vid  tidpunkten  för 
intervjun endast var i planeringsstadiet. Dock är detta en intressant projektidé, ur 
aspekten barns delaktighet i biblioteksverksamhet och därför väljer jag att ta upp 
den här.

Aktiviteter  förefaller  utformas,  i  samråd  med  barnen,  exempelvis  då 
skolklasser besöker biblioteket men även i den öppna verksamheten. Barnen ges 
också möjlighet att fritt välja att delta i aktiviteter som anordnas såväl i den öppna 
verksamheten som i den skolrelaterade verksamheten. Väljer ett barn att inte delta 
i en aktivitet som äger rum i verksamheten, accepteras detta av personalen. Detta 
är en avgörande skillnad från informanterna i Wikners och Tjeders uppsats Att se 
med barns  ögon,  vilka  inte  alls  tycks  uppmärksamma  att  barns  delaktighet  i 
projekt  inom biblioteksverksamhet  bör  bygga på  frivillighet.185 En  informant  i 
personalgruppen på TioTretton betonar vikten av att barnen ska kunna välja att 
inte delta i verksamheten. Det fria valet bedöms av informanten som viktigt och 
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utifrån informantens utsaga nedan förefaller det som att välja att inte vara delaktig 
i en verksamhet också är en form av delaktighet: 

Det viktigaste av allt nästan, är ju att det är helt okej att bara komma hit och bara vara också. Att  
bara ta det lugnt, utan att behöva göra nånting. Man kan bara lägga sig ner på nån puff och sova en 
timme och det är ingen som bryr sig om det. Detta är lika värdefullt. Det är precis lika värdefullt 
som att komma med idéer om saker att göra. Det är väldigt viktigt att få vara helt 'odelaktig'.186

Samma informant menar, när hen säger inte vara delaktig också är en form av 
delaktighet, alltså att besökaren på detta sätt bidrar till  atmosfären i biblioteket. 
Genom att bara vara i biblioteket utan att vara särskilt aktiv, bidrar man till  en 
känsla av lugn, stillhet och framförallt trygghet i biblioteksverksamheten.

5.2.3.6. Steg sex: Vuxeninitierat med delat beslutsförfattande
Det sjätte  steget utgörs av  Vuxeninitierat  med delat  beslutsförfattande. (Adult-
initiated,  shared decisions  with children).  För att  komma upp i  denna nivå av 
delaktighet  bör  barn  involveras  och  informeras,  i  någon  utsträckning,  om  ett 
projekts  alla  delar.  Beslutsfattandet  i  denna  form  av  delaktighet  ska  vara  ett 
resultat  av  kompromisser  mellan  barn  och  vuxna.187 På  TioTretton  sätter 
personalen upp ramarna för vad som gäller i verksamheten. Det är personalen som 
är de som gör det möjligt för barn att utöva de aktiviteter de önskar på TioTretton.  
Barnen får veta vad de kan och inte kan göra och varför de inte kan vara med och 
bestämma vissa  saker,  om det  nu  är  så.  Saker  barnen inte  kan vara  med  och 
bestämma  är,  som  nämnts  tidigare,  till  exempel  områden  som  behandlar 
säkerheten i lokalen och så vidare. Dock framhålls i intervjuerna att det pågår en 
ständig dialog med barnen om de saker de kan påverka och de saker de inte kan 
påverka. Man talar om en ”självbestämmande delaktighet” i vilken man ”för en 
dialog  med  barnen”  om  saker  gällande  bokinköp,  vilka  sidor  som  ska  vara 
förinställda på bibliotekets datorer med mera188. Jag bedömer därför att detta steg 
av delaktighet uppfylls på TioTretton. 

5.2.3.7. Steg sju: Initierat och styrt av barn 
Det sjunde steget utgörs av Initierat och styrt av barn (Child-initiated and child-
directed) och detta steg menar Hart att barn bara har möjlighet till genom lek189. 
Det kan antas att barn har möjlighet till  denna grad av delaktighet på bibliotek 
TioTretton, eftersom de säkerligen leker eller utför aktiviteter utan att den vuxna 
personalen  lägger  sig  i  dessa  aktiviteter.  Personalen  poängterade  flera  gånger 
under intervjuerna att de inte ämnar gå in och störa barnen i det de gör, utan att de 
1 8 6 Informant 5 (2012), intervju.
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snarare lämnar barnen att själva skapa sitt besök. Barnen får göra vad de har lust 
till i biblioteksverksamheten inom ramarna för vad som gäller för Kulturhuset och 
mot bakgrund att det trots allt är ett bibliotek: ”[…] vi släpper dem ganska fria, att 
de  får  göra  det  de  vill  göra  inom  ramarna  för  detta  hus  och  att  detta  är  ett  
bibliotek,  men att  vi  inte är ett  tyst  bibliotek.”190 Med detta  menas att  trots  att 
TioTretton inte har avsikt att vara ett tyst bibliotek, betyder det inte att det är fritt 
fram att störa andra. Med stöd i ovanstående informants uttalande står det alltså 
klart att även hos personalen på TioTretton finns vissa föreställningar om hur man 
ska bete sig och agera inom en bibliotekskontext. Personalen menar också att de 
aldrig lämnar barnen helt själva i rummet.191 Men då TioTrettons verksamhet inte 
helt fullt styrs  och organiseras av barn kan inte denna grad av delaktighet antas 
gälla fullt ut på detta bibliotek, även om denna form av delaktighet kan antas gälla 
vissa delar inom verksamheten.

5.2.3.8. Steg åtta: Initierat av barn och delad styrning med vuxna 
Det åttonde och översta steget av Harts delaktighetsmodell utgörs av Initierat av 
barn  och  delad  styrning  med  vuxna  (Child-initiated,  shared  Decisisions  with 
adults). Här menas att barnen initierar projekt men delar styrningen av projekten 
med vuxna. Det förutsätter alltså att barn bjuder in vuxna till att delta i projekten 
de själva startar upp.192 Detta förutsätter i sin tur att barnen känner såpass mycket 
förtroende för den vuxna personalen att de, så att säga, vågar bjuda in dem till  
samarbete. Man kan anta att denna grad av delaktighet äger rum inom delar av 
TioTrettons verksamhet,  på liknande sätt  som fallet  med steg sju, att  barn kan 
utöva denna typ av delaktighet  inom vissa delar av verksamheten.  Dock inte i 
själva verksamheten som sådan. Projektet om att låta barnen köpa in böcker till 
biblioteket vilket Informant 2 berättade om tidigare, under punkt fem ovan, kan 
här nämnas igen som ett sätt att motivera att detta steg åtta i delaktighetsmodellen 
gäller på TioTretton. Dock kan inte detta projekt antas vara applicerbart på detta 
steg i delaktighetsmodellen eftersom det trots allt är vuxna som initierat projektet 
samt beslutat att barnen ska få vara med och bestämma om dessa bokinköp. Det är 
alltså inte barnen som kommit med idén om att själva få sköta bokinköpen, utan 
detta är den vuxna personalens idé. Däremot är barnen delaktiga i det att de ska få 
ta ett eget ansvar i det att de kommer ansvara för inköp av böcker, i detta projekt. 

Så för att sammanfatta resultatet av Harts delaktighetsmodell utifrån personalens 
utsagor är barnen på detta bibliotek delaktiga i ett område som sträcker sig från 
femte  (Samråd och informerad delaktighet)  till  och med sjätte  (Vuxeninitierat  

1 9 0 Informant 1 (2012), intervju.
1 9 1 Informant 6 (2012), intervju.
1 9 2 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 45.
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med delat beslutsförfattande) steget. Detta eftersom det sjunde steget (Initierat  
och styrt av barn ) kräver att barnen själva initierar och styr verksamheten i stort. 
Så är det inte på TioTretton, eftersom personalen trots allt bär det yttersta ansvaret 
för  verksamheten.  Det  är  vuxna  människor  som  startat  och  utformat  denna 
verksamhet,  men  genom  att  först  ha  rådfrågat  fokusgrupper  av  barn.  Barnen 
initierar inte TioTrettons verksamhet i sig, utan snarare små projekt inom ramarna 
för  verksamheten.  Det  tycks  i  personalstyrkan  finnas  ett  samförstånd  om  att 
barnen ska vara delaktiga i verksamheten och att barn också ska inse sitt potential 
i och sin betydelse för verksamheten. Samtliga i personalgruppen tycks poängtera 
vikten av att barnen lär sig om delaktighet men även hur viktigt det är att barnen 
får  välja  delaktighetsgrad själva.  Flera av informanterna betonar  vikten  av rak 
kommunikation  med  barnen  och  hur  ärlighet  är  ytterst  viktigt  för  att  skapa 
förtroende  mellan  bibliotekspersonalen  och  dess  unga  besökare.  En  av 
informanterna berättar att hens idé om förtroendeskapande går ut på att istället för 
att begränsa barnen med regler, ge dem eget ansvar och på så vis bygga ett upp ett 
förtroende  med  dem.  Samma  informant  berättar  hur  man  vid  bibliotekets 
öppnande  fick  rådet  att  låsa  fast  de  surfplattor  som  biblioteket  äger,  för  att 
minimera risken att dessa går sönder eller blir stulna,  men eftersom man på detta 
bibliotek hellre jobbar med att bygga förtroenden hos besökarna, har man valt att 
inte göra på detta vis. Avslutningsvis menar informanten att själva tanken med 
detta förtroendeskapande, hänger ihop med att barnen ska känna att TioTretton är 
deras ställe och att de ska inse värdet i detta. Då ter det sig naturligt att vara rädd 
om den platsen och ta hand om den.193 Även detta har informanterna i Tjeder och 
Wikers magisteruppsats poängterat genom sina utsagor.194 

Själva  förutsättningen för  barns  delaktighet  i  denna verksamhet  är  att  den 
vuxna personalen lämnar ifrån sig en viss mått av makt. Detta kommer att tas upp 
i nästa avsnitt, som behandlar barns möjlighet till empowerment i verksamheten 
TioTretton. 

5.4. Barns möjlighet till empowerment genom delaktighet 

När man talar om delaktighet är det nästintill omöjligt att låta bli att tala om makt 
och empowerment. Dessa tre begrepp har, enligt min förståelse, alla med varandra 
att  göra och är  också beroende av varandra.  Delaktighet  framstår,  vilket  sagts 
tidigare, som en grundsten i att en person ska kunna känna att den har inverkan 
och möjlighet  att  påverka och  empowerment innebär  i  sin  tur denna inverkan. 

1 9 3 Informant 1 (2012), intervju.
1 9 4 Tjeder, J. & Wiker, A.-C. (2012),  Att se med barns ögon – en undersökning om förändringsarbete på  
barnbibliotek, s. 48.
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Under  intervjuerna  med  bibliotekspersonalen,  då  barns  delaktighet  i 
biblioteksverksamheten diskuterades använde en av dem ordet medbestämmande, 
vilket  kan  tolkas  som  en  svensk  översättning  av  det  engelska  begreppet 
empowerment.  Samma  ord  använder  Barbro  Johansson  då  hon  ska  förklara 
begreppet  empowerment i sin artikel i  Barnet, platsen, tiden.195 I och med ordet 
medbestämmmande tycks informanten i nedanstående citat trycka på en högre grad 
av delaktighet i biblioteksverksamheten:

Jag skulle snarare vilja kalla barnens delaktighet för medbestämmande. Man kan vara delaktig i en 
verksamhet utan att för den skull kunna påverka den, men om man är medbestämmande har man 
också makt att styra åt vilket håll det barkar eller vad som ska hända. Detta är hela grunden för vårt 
bibliotek. Att det är deras plats.196

Med grund i ovanstående citat inbjuds barnen här att vara med och bestämma. Det 
förefaller  som  om  informanten  ovan  gör  skillnad  i  att  vara  delaktig  i  en 
verksamhet och att vara medbestämmande i en verksamhet.  Vad har då barn för 
möjlighet till medbestämmande, eller empowerment, på bibliotek TioTretton?

Utifrån själva syftet med bibliotekets verksamhet vad gäller åldersgräns och 
vuxenförbud kan konstateras att här tycks finnas en grundläggande tanke om att 
dessa  barn  behöver  ett  eget  rum.  Viktigt  att  poängtera  i  sammanhanget  är  att 
bibliotekets bestämmelser kring åldersgräns och vuxengräns är något som tycks ha 
blivit bestämt av vuxna och detta antas ha bestämts utifrån den förförståelsen om 
barn som en kategori människor som behöver ett eget rum och få hjälp att göra 
sina röster hörda, i enlighet med vad Barbro Johansson tidigare nämnt gällande 
barn som ”missgynnad grupp”197 i  samhället.  Genom biblioteket  TioTretton  får 
barn i den specifika åldersgruppen detta egna rum, fritt från vuxna i allmänhet, 
men också fritt från äldre och yngre barn. Barnen får här en plats där de får en 
chans att uttrycka sina åsikter och finna saker hos sig själva, men de gör detta 
under de vuxnas insyn eftersom TioTretton är en verksamhet skapad, till största 
delen av vuxna, men i samråd med och för barn. Man skulle alltså kunna säga att 
det finns en maktaspekt på TioTrettons verksamhet. Amira Sofie Sandin menar att 
makt kan kopplas till bilden av barn och barndom som vuxna har. 198 På TioTretton 
är det trots allt  personalen som sätter ramarna för biblioteksverksamheten, som 
fastslogs i föregående avsnitt, även om det ofta sker i samråd med barnen. Detta 
påpekar även Sandin i sin bok: den makt som vuxna har, eller för den delen tar, 
och skapar på detta sätt ett utrymme för barnen att röra sig inom.199 I kontexten 
TioTretton betyder detta att det finns vissa saker barnen inte kan bestämma om i 

1 9 5 Johansson, B. (2010) ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s.26.
1 9 6 Informant 1 (2012), intervju.
1 9 7 Johansson, B. (2010), ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 27.
1 9 8 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 193.
1 9 9 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 195.
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verksamheten,  vilka  man  i  personalgruppen  kommit  överens  om.  Det  kan  till 
exempel vara så att barnen på datorerna i medialabbet inte kan komma åt internet, 
eftersom  dessa  datorer,  av  personalen,  är  avsedda  att  nyttjas  för  skapande 
verksamhet: ”Vi har bestämt […] att vi inte ska ha internet i labbet. Det finns ju 
andra datorer i biblioteket där man kan logga in på lånekortet och göra precis vad 
man vill, men datorerna i labbet ska användas till skapa.”200 Likaså är beslutet om 
att biblioteket inte ska ha dataspel i sitt bestånd en fråga barnen inte kan påverka, 
dock kan detta beslut alltid diskuteras. Som tidigare påpekats är samtal mellan 
besökare och bibliotekspersonal något som anses mycket viktigt. En informant i 
personalgruppen påpekar att man inte på något sätt ämnar att utan möjlighet till 
diskussion bestämma över vad barnen får och inte får göra i verksamheten. Med 
grund  i  dessa  utsagor  förefaller  det  att  kompromisser  och  samtal  förekommer 
ständigt, mellan besökare och bibliotekspersonal: 

[...] det är inte bara 'kom hit och gör vad du vill så ska jag bestämma om du får det' […] utan 
snarare 'kom hit och gör vad du vill så ska vi se om det är möjligt'. Men det är inte alltid möjligt.  
Vi har absolut begränsningar och jag tror också att det är väldigt viktigt att vi faktiskt vågar säga 
nej.201 

En av dessa ramar är att projekt som barnen åtar sig inte ska kränka någon annan 
och  att  barnen  som  ska  utföra  projekten  är  medvetna  om  tiden  det  tar  att 
genomföra.  Bibliotekspersonalen  håller  hårt  på  regler  kring  kränkningar  och 
liknande. Respekten inför ens medmänniskor är av stor vikt. Det vill säga, det är 
inte okej att till exempel gå in i studion och komponera en låt, med en text som 
handlar om någon i ens klass, i syfte att reta eller göra narr av denna till exempel. 
Delaktigheten får heller inte vara exkluderande: alla barn måste få möjlighet att 
vara med i ett projekt som påbörjas i biblioteket: ”Ett villkor är att det måste vara 
okej och att möjligheten till delaktighet ska finnas för alla. Att man inte gör saker 
som blir exkluderande, det självklara är att man inte får kränka nån annan. […] 
Det diskuterar vi mycket med barnen.”202

En grundregel i verksamheten är att ett projekt som besökaren påbörjar också 
ska avslutas. Det är inte okej att till exempel börja göra en kortfilm för att sedan 
inte avsluta den. Det är självklart okej att  komma tillbaka en annan dag, inom 
rimlig tid,  för att  avsluta sagda projekt. Med grund i nedanstående citat  menar 
personalen  att  barnen  ska  vara  inbegripna  med  ramarna  för  projektet  de  ska 
genomföra, de ska vara medvetna om tiden det tar för att genomföra det de vill  
genomföra:

2 0 0 Informant 3 (2012), intervju.
2 0 1 Informant 4 (2012), intervju.
2 0 2 Informant 5 (2012), intervju.
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[…] här är vi rätt hårda att om man sätter igång med nåt, då gör man hela processen. Börjar man 
göra en film och den inte blir klar, då klipper vi inte klart den. Då får man den på ett usb-minne  
eller så lagrar vi den i datorn en vecka, så får de komma tillbaka och göra klart den. Har de inte  
gjort det så släpper vi den. Vi curlar inte. Vi frågar om de har tid, så att de är medvetna om det. 203

Så, som framkommit  i  föregående kapitel  förefaller  det att  personalen vill  och 
önskar att barnen ska vara medbestämmande i verksamheten och på så sätt styra 
den,  till  exempel  genom  förslag  till  inköp  av  böcker  eller  material  till  den 
skapande verksamheten. Men eftersom barnen trots allt inte får bestämma  allt i 
verksamheten och hur den ska utformas, kan man ändå säga att de vuxna här ändå 
har det auktoritära övertaget. De har så att säga, makten. Utifrån utsagorna innehar 
personalgruppen  denna  position,  dock  med  en  medvetenhet  om  denna 
maktposition. I denna verksamhet handlar det, utifrån personalens utsagor, inte om 
att den vuxna personalen ska ha makten över barnen utan det handlar snarare om 
att bistå barnen med hjälp att uttrycka sig och att stödja barnen i detta. Utifrån 
nedanstående  citat  från  en  av  informanterna,  tycks  framgå  vad  som är  själva 
kärnan i barnens medbestämmande-roll i denna verksamhet:

Det är bara om man går till sig själv: är det roligt att göra nånting som någon annan har bestämt 
hela tiden, om man aldrig får vara med? Det handlar om att bli tagen på allvar och att det jag (som 
barn, uppsatsförfattarens anm.) tycker är lika viktigt som det du (som vuxen, uppsatsförfattarens 
anm.) tycker. Det handlar ju om att släta ut de strukturer som finns och att man ska kunna mötas  
som jämställt som möjligt och då måste det finnas en viss grad av självbestämmande och att man 
hela tiden för en dialog kring detta. 204

Med grund i ovanstående informants utsaga ovan, förefaller det som om det finns 
en medvetenhet hos personalen, vad gäller vuxnas auktoritet över barn. Det verkar 
som att det i denna verksamhet finns en önskan om att stödja och att hjälpa dessa 
barn till att ta plats och att säga sina åsikter i samhället. Detta kan tolkas som att 
de vuxna på detta bibliotek, trots allt bestämmer över barnen, men det kan också 
tolkas som att de vuxna ger den makt de själva vill ge bort, till barnen och att detta 
sker på bekostnad att den ena gruppen mister makt över den andra. Det behöver 
dock inte vara så. Precis som Bengt Starrin skriver i sin artikel ”Empowerment 
som förhållningssätt – kan vi lära oss något av Pippi Långstrump?” innebär detta 
ett slags delande av personlig makt från en till en annan och detta betyder inte att 
en grupp (i detta fall gruppen vuxna kontra gruppen barn) mister makt som den 
andra vinner, utan det handlar snarare om en omfördelning av makt.205 Barnen som 
besöker detta bibliotek förefaller, utifrån personalens utsagor, ha stora möjligheter 
att vara delaktiga i verksamheten och påverka den. I och med detta anser jag att 
barnen  här  har  stora  möjligheter  till  att  utveckla  sin  egen  empowerment. 

2 0 3 Informant 3 (2012), intervju.
2 0 4 Informant 4 (2012), intervju.
2 0 5 Starrin, B., (2007) ”Empowerment som förhållningssätt – kan vi lära oss något av Pippi Långstrump?”
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Personalen  förefaller  arbeta  aktivt  för  att  jämna  ut  maktstrukturer206,  vilket 
Informant 4 i citatet ovan pekar på och man kommunicerar flitigt med de unga 
besökarna. Det förfaller vara så att barn betraktas som den här gruppen människor 
som är i behov av hjälp för att göra sina röster hörda, med tanke på att barn inte 
får rösta eller har speciellt stora möjligheter att göra sina röster hörda: ”speciellt 
för de här medborgarna, som inte får rösta. De har inte så mycket att säga till om,  
till exempel om vad det ska läggas pengar på. [...]” 207 

Som Sandin påpekat förut kräver delaktigheten att barnen har medinflytande 
och möjlighet att påverka verksamheten reellt.208 Barnen ska alltså ha möjlighet till 
empowerment,  enligt  min  tolkning.  Har  barnen  då  denna  möjlighet  till 
medinflytande  på  TioTretton?  Svaret  är,  utifrån  bibliotekspersonalens  utsagor, 
både  ja  och  nej.  Barn  har  möjlighet  att  utveckla  sin  egen  empowerment  i 
TioTrettons verksamhet i och med att de har möjlighet att producera eget material 
i verksamheten. Med detta menas att de har möjlighet att skapa egna filmer, egna 
texter, egna berättelser med hjälp av de resurser för skapande, vilka finns att tillgå 
i biblioteket. Det finns också möjlighet, för barnen, att till  synes på egen hand 
posta inlägg i bloggen209, via ett formulär. Man kan anta att reglerna kring barnens 
egenhändigt  postande  i  bloggen,  utgörs  av  de  grundregler  som  nämnts  ovan. 
Kanske kontrolleras inläggen av personalen, innan de publiceras? Hur detta går till 
i  praktiken, är något jag inte haft möjlighet att  undersöka närmare. Barnen har 
också möjlighet att påverka verksamheten genom att ge förslag på aktiviteter att 
göra och andra aktiviteter som biblioteket ska tillhandahålla.

Nyckeln  till  en  fungerande  delaktighet  för  barn  på  TioTretton  ligger  i 
interaktionen, menar en annan informant: ”Det går inte att inte lyssna”210, säger hen 
och menar som flera av hens kollegor att det handlar om att skapa förtroende och 
att detta förtroende och låta barnen vara medbestämmande också kräver ständig 
återkoppling.211 Av utsagorna att döma måste barnen alltså få bekräftelse på att det 
de är med och påverkar i verksamheten också får effekt: 

[..]  att man visar att deras ord betyder något. Att det  här är deras ställe och att de bestämmer 
väldigt  mycket  här.  Och att  detta får  effekt.  Och att  det  är  en verksamhet som de VILL vara 
delaktiga i. […] Att man visar att man gör det de önskar och  att man tar det på allvar. Det känner 
jag är det viktigaste med delaktighetsperspektivet: att ta vara på det man får och visa att man går  
igenom med det. 212

2 0 6 Informant 4 (2012), intervju.
2 0 7 Informant 1 (2012), intervju.
2 0 8 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 190–191.
2 0 9 TioTrettons blogg.
2 1 0 Informant 1 (2012), intervju.
2 1 1 Informant 1 (2012), intervju; Informant 2 (2012), intervju; Informant 3 (2012), intervju.
2 1 2 Informant 1 (2012), intervju.
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Utifrån ovanstående citat poängteras alltså att återkoppling till barnen är av stor 
vikt.  Detta  har  att  göra  med  vad  samma  informant  påpekar:  att  för  att 
delaktigheten ska fungera krävs att personalen är tydlig med vad som gäller inom 
verksamheten.  Med detta  menas  att  man strävar  efter  att  vara tydlig gentemot 
barnen, gällande vad de kan påverka och inte  inom verksamheten.  Hen menar 
vidare att det i att man bjuder in barnen att vara delaktiga i verksamheten, ligger 
en nyckel till trovärdighet och förtroendeskapande. Att vara otydlig med ramarna 
för  barnens  delaktighet  är  att  brista  i  trovärdighet  gentemot  barnen,  enligt 
informanten. Detta stämmer väl överens med de påstående om barns delaktighet, 
vilka Sandin formulerat i sin bok. Bland annat anses det nödvändigt att ”barns 
perspektiv ges utrymme och tillvaratas” och att barnen, för att anses ha delaktighet 
i biblioteksverksamhet, har haft möjlighet att ”påverka innehåll, utformning och 
syfte”.213

Vuxna kan kan, som tidigare poängterats, antas ha en naturlig auktoritet över 
barn, om man talar med teoretiker som exempelvis James och Prout. Med detta 
menas  att  barn,  historiskt,  ofta  ansetts  som  passiva  aktörer,  vilka  genom 
socialisering  utifrån  direktiv  från  vuxenvärlden  går  från  irrationellt  barn  till 
rationell  vuxen.214 Även hos  Hart,  framkommer,  när  han  talar  om  barns 
delaktighet, att han inte på något sätt menar att barn ska vara helt frigjorda och 
autonoma  från  vuxna.215 Min  tolkning  är  att  maktförhållandet  med  barn  som 
underordnade vuxna härmed upprätthålls, även om de vuxna är medvetna om sina 
maktpositioner.  I  och  med  att  personalen  alltid  är  öppen  för  diskussion  med 
barnen, tolkar jag inte detta maktförhållande,  i denna bibliotekskontext som av 
ondo.

2 1 3 Sandin, A. S. (2011), Barnbibliotek och lässtimulans, s. 196.
2 1 4 James, A. & Prout, A. (1997), ”A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise  
and Problems”, s. 13.
2 1 5 Hart, R. A. (1997), Children’s Participation, s. 45.
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6 Slutdiskussion

När jag började skriva  den här  uppsatsen  låg mitt  fokus  främst  på  fenomenet 
”bibliotek som tänjer på gränserna”, alltså bibliotek som är annorlunda och kliver 
utanför  ramen  för  traditionell  biblioteksverksamhet.  Detta  var  vad  jag ämnade 
fokusera på, från allra första början. Under arbetet med uppsatsen blev det dock 
mer  och  mer  tydligt  för  mig  att  det  jag  fann  intressant  med  TioTrettons 
verksamhet  är  hur  de  arbetar  med  barns  delaktighet.  Således  vreds  sakta  men 
säkert min idé om denna uppsats  mot att  handla om barns delaktighet. Nedan 
kommer jag nu diskutera uppsatsens resultat utifrån frågeställningarna.

6.1. Hur ser personalen på sitt specifika biblioteks uppdrag?

I verksamheten på TioTretton tycks personalen se till det inneboende värdet som 
alla barn inom bibliotekets målgrupp har. Min tolkning är att man här har insett 
vikten av och värdet i att barnen i den här åldersgruppen ska ha ett eget rum, därav 
den  strikta  åldergränsen.  Med  grund  i  min  undersökning  tycks  barnen,  av 
personalen, betraktas som aktiva subjekt. I verksamheten på TioTretton har man 
inte en passiv attityd gentemot besökarna. För att koppla till andra barnbibliotek, 
exempelvis Cerratos Library och Det Runde Rum i Danmark vilka har drag av 
upplevelsecenter över sig, tycks TioTretton istället  vilja aktivera barnen och få 
dem att inse att de kan göra skillnad här i världen. Min tolkning är att det handlar 
på TioTretton inte bara om att underhålla barnen på ett passivt vis, utan snarare 
om att aktivera barnen. Mitt intryck är att TioTretton blir, genom att man strävar 
efter  att  aktivera  barnen,  ett  verktyg för  desamma att  kunna ta  plats.  Här  ges 
barnen en möjlighet att så att säga, ta makt över sina egna liv och att förstå att 
deras åsikter spelar roll. Detta är, enligt mig, viktigt ur ett demokratiperspektiv. 
Med detta menar jag att barnen i denna biblioteksverksamhet har stor chans att 
göra sina röster hörda och också att  deras ord gör skillnad.  Med grund i  min 
undersökning, kan jag dra slutsatsen att barnens åsikter bedöms som värdefulla 
och viktiga i denna biblioteksverksamhet. 

55



Biblioteksforskare  och  bibliotekarier  påtalar  ofta  hur  viktigt  det  är  med 
läsfrämjande och lässtimulerande verksamheter för barn. Lär sig inte barn att läsa, 
riskerar  de  ett  samhälleligt  utanförskap  och  i  längden  blir  detta  ett  hot  mot 
demokratin. Jag menar att behovet av språk genom talad kommunikation är minst 
lika  viktig  som  den  språkutveckling  som  läsfrämjande  och  lässtimulerande 
verksamheter kan ge och i TioTrettons verksamhet tycks kommunikationen och 
interaktionen mellan barnen och bibliotekspersonalen stå i fokus. Personalen talar, 
i utsagorna, mycket om den litteraturförmedling som äger rum i biblioteket, vilket 
tyder på att litteraturen har stor betydelse i densamma. Detta kan sättas i relation 
med  den  kritik  mot  TioTretton  som  framkommit  i  utsagorna,  vilken  troligen 
hängde ihop med marknadsföringen av TioTretton som ”ett bibliotek för dig som 
hatar böcker”. På bibliotek TioTretton tycks man, utifrån utsagorna arbeta mycket 
med bokförmedling och det är också detta informanterna menar att besökarna i 
biblioteket  ofta  gör  –  de  läser  böcker.  Men  jag  får  också  intrycket  av  att 
informanterna inte  ämnar tvinga på besökarna böcker  i  verksamheten,  utan att 
besökarna är välkomna att nyttja verksamheten och dess resurser till stor del som 
de behagar. 

Personalen menar att de möter barnen i det de är intresserade av och detta tror 
jag är en bra strategi, speciellt då det kommer till de barn som besöker biblioteket 
och som som kanske inte tycker om att läsa böcker. Alla personer tycker faktiskt 
inte om att läsa och jag menar att det är bra att det finns bibliotek som visar att  
även om man  inte  gillar  att  läsa  är  man  välkommen till  biblioteket.  Dessa  så 
kallade lässvaga besökare, måste också få en chans att kunna utveckla sitt språk 
genom att  nyttja  biblioteksverksamheten.  Detta  anser  jag kan kopplas  samman 
med  hur man på detta bibliotek tycks prioritera interaktionen mellan personal och 
besökare. På detta sätt underbyggs, enligt mig, kommunikationen genom språket. 
Jag  menar  att  det  inom traditionell  biblioteksverksamhet  fokuseras  mycket  på 
läsfrämjande och lässtimulerande verksamheter och då riskerar man att tappa den 
gruppen av barn som kanske inte tycker så mycket om att läsa. För denna grupp är 
det  troligen  bra  att  TioTretton  finns.  Jag  menar  vidare  att  jag  genom  min 
undersökning kommit fram till att TioTretton tycks vara en verksamhet där barn 
har möjlighet att utveckla sitt talade språk genom interaktion med personalen som 
jobbar där. En verksamhet som vilar på en grund av förtroende mellan besökare 
och personal och där där förmedlingen av berättelser genom skapande står i fokus, 
tror jag är en god grund för trygghet och stabilitet.

Genom delaktighetstanken, vilken jag under uppsatsens gång fick intrycket att 
personalen arbetar utifrån, där barnens åsikter och önskemål står i centrum ges en 
god  möjlighet att på detta bibliotek uppmuntra barn till att ta plats i samhället. Jag 
tror att verksamhet som denna på TioTretton, i längden är av godo för samhället i 
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stort.  Med  barns  delaktighet  i  fokus,  visas  vikten  av  kommunikation  och 
delaktighet för att ingjuta hos barnen en strävan efter att påverka sin situation. Det 
faktum att barn blir medvetna om värdet av sina egna röster är enligt mig en stor 
del  av  det  demokratiska  uppdraget.  En  biblioteksverksamhet  där  barn,  på  ett 
uppriktigt och ärligt sätt  tillåts ta plats och bestämma, är enligt mig värdefullt. 
Detta kan givetvis appliceras på vuxna biblioteksbesökare också, men jag finner 
det personligen extra viktigt då det kommer till samhällets yngre medborgare.

Jag tolkar det som att kritiken mot TioTretton som bibliotek, vilken påtalats 
av personalen på TioTretton, ger uttryck för en rädsla inför att begreppet bibliotek 
vidgas.  Det  pågår  en  ständig  debatt  om  bibliotekets  roll  i  samhället.  Ska 
biblioteket vara en mötesplats, ska det vara en plats för lärande, ska det finnas café 
på biblioteket, ska det finnas utrymme för att bara hänga på biblioteket och göra 
ingenting?  När  exempelvis  bibliotekarier  kritiserar  verksamheten  TioTretton 
bedriver,  gör  de  det  kanhända  det  utifrån  det  faktum  att  de  själva  måste 
omförhandla sin syn på och definition av bibliotek?  När sedan större delen av 
personalen  som  arbetar  på  det  kritiserade  biblioteket  inte  är  utbildade 
bibliotekarier,  kanske  de  redan  utbildade  bibliotekarierna  känner  sig  än  mer 
hotade i sin yrkesroll? Om ”vem som helst”, som inte har bibliotekarieutbildning, 
kan arbeta på bibliotek – vad händer då med bibliotekarierollen? Min tolkning är 
att TioTrettons personal utgör ett exempel på hur man försöker omdefiniera den 
traditionella  bibliotekarierollen,  vilken  Buchhave  och  Jensen  talade  om  i  sin 
rapport.  Min vidare  tanke  om detta,  utifrån  arbetet  med  denna uppsats,  är  att 
bibliotek som verksamhet inte kan begränsas till ”traditionella bibliotekssysslor”, 
såsom litteraturförmedling och informationssökning. Här måste också finnas plats 
för  annan verksamhet,  som fokuserar  på  individens  personliga utveckling.  Jag 
finner, utifrån min undersökning, att TioTretton framstår som en sådan plats. Att 
bibliotek ska fokusera på individers personliga utveckling, är en tanke jag tycker 
inte  bara  gäller  barnbiblioteksverksamhet  utan  även  folkbibliotek  i  allmänhet. 
Malmö Stadsbibliotek har sitt bibliotek Garaget som verkar vara ett gott exempel 
på liknande verksamhet, fast för vuxna.  Min personliga åsikt är att det är viktigt 
att dessa annorlunda former av bibliotek, som exempelvis TioTretton och Garaget, 
finns  och att  dessa  genom att  utmana  normerna  för  vad  som är  ett  bibliotek, 
tvingar bibliotek i allmänhet att utveckla sina verksamheter. 

Utifrån utsagorna från personalen tycks det vara så att man från början menat 
att  barnen  som  besöker  TioTretton  ska  kunna  göra  många  olika  saker  här. 
Delaktigheten tycks ha poängterats ända från bibliotekets tillkomst. I TioTrettons 
verksamhet ska besökarna bland annat kunna göra film, laga mat, spela in musik 
och  så  vidare.  Man  frångår  i  denna  biblioteksverksamhet,  det  traditionella 
biblioteket i  vilket  man inte får väsnas, äta mat eller  liknande. Med detta som 
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bakgrund tycker jag mig,  utifrån utsagorna,  se att  TioTretton som bibliotek på 
något sätt blir ännu tydligare. Detta grundar jag i att det i min undersökning kom 
fram uppgifter om att barnen som besöker biblioteket ofta kommer dit och bara tar 
det  lugnt.  Utifrån  personalens  utsagor  händer  det  att  barn  ibland  kommer  till 
biblioteket,  bara  för  att  lägga  sig  i  någon  av  möblerna  och  slumra  en  stund. 
Biblioteket som en lugn och stilla plats blir i den kontexten extra tydlig. Detta har 
jag  i  min  uppsats  kopplat  till  tidigare  forskning  om  barns  uppfattning  av 
biblioteksrummet, som en stilla plats dit man går för att uppsöka lugn. 

6.2. Hur ser förutsättningarna för barns delaktighet ut?

Jag bedömer, utifrån resultaten från min undersökning, att barns delaktighet står i 
centrum vad gäller TioTrettons biblioteksverksamhet. Personalen menar att utan 
barnens åsikter  och medverkan skulle  verksamheten stanna,  den skulle  inte  ha 
någon  mening  och  jag  kan  antar  att  de  säger  så  utifrån  det  faktum  att  man 
förefaller bygga verksamheten på en slags delaktighetsplattform. Min tolkning är 
att man byggt in delaktigheten i bibliotekets infrastruktur, i och med att man byggt 
verksamheten utifrån fokusgrupper samt delvis låter barnen vara med och styra 
verksamheten. 

Så  hur  ser  förutsättningarna  för  barns  delaktighet  ut  på  TioTretton?  Här 
bestämmer barnen verksamhetens riktning och de aktiviteter de önskar utföra i 
biblioteksverksamheten, till  stor del, men det är trots allt den vuxna personalen 
som bestämmer ramarna för själva verksamheten och det är också de som sätter 
upp eventuella regler inom verksamheten. Personalen säger sig också utgå från att 
skapa det bästa biblioteket för målgruppen, i fråga. Detta väcker givetvis frågor 
om vad som egentligen är barnets bästa? Vem bestämmer egentligen vad som är 
barnets bästa och så vidare? Det är frågor som inte har kunnat besvaras och heller 
inte ämnats besvaras i denna uppsats, men det är frågor som är intressanta  och 
värdefulla att ha i åtanke då man undersöker och diskuterar barns delaktighet. En 
förutsättning  för  barns  delaktighet  i  verksamheten  är,  med  grund  i   min 
undersökning, bland annat att personalen är lyhörd inför barnens önskningar och 
åsikter  inom verksamheten.  Utifrån  personalens  utsagor  kan konstateras  att  en 
förutsättning för fungerande delaktighet också är att  man som vuxen sätter  sig 
själv och sina planer om verksamheten åt sidan. Detta är något jag tror är viktigt, 
eftersom  det  är  troligt  att  de  som  jobbar  i  den  här  biblioteksverksamheten 
säkerligen har visioner och drömmar om hur verksamheten ska se ut och vara. 
Men i och med att man i verksamheten bjuder in barnen att vara delaktiga, måste 
man  också  stå  för  detta  beslut.  Följaktligen  är  det  en  förutsättning  att,  i  den 
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dagliga biblioteksverksamheten, återkopplar till barnen om de önskat något, i form 
av författarbesök eller dylikt. Om dessa förutsättningar verkligen efterlevs, kan jag 
inte med säkerhet veta eftersom jag inte gjort en sådan typ av undersökning, men 
utifrån vad personalen berättat  är det dessa förutsättningar som finns för barns 
delaktighet i denna verksamhet.

Även om barnen inte kan vara delaktiga på det sättet att de kan  bestämma om 
precis allt i denna verksamhet, som framkommit i min undersökning, tycks ändå 
utrymmet för att diskutera och argumentera om regler och bestämmelser finnas. 
TioTretton har till exempel beslutat att inte ha tv-spel i sitt bestånd, men utrymme 
för  barnen  att  diskutera  och  förhandla  om  detta  beslut  finns  alltid,  menar 
personalen. Regler och ramar förefaller vara förhandlingsbara och personalen är 
öppna  för  dessa  förhandlingar.  Jag  kopplar  detta  till  att  man  inom  denna 
verksamhet förefaller  arbeta förtroendeskapande och att man på detta sätt, genom 
samtal  och  ständig  återkoppling,  hos  barnen  får  ett  förtroende.  Detta  skulle 
givetvis  kunna  undersökas  närmare,  till  exempel  genom  att  studera 
biblioteksverksamheten  som sådan,  närmare.  Det  fanns  dock inte  utrymme  att 
göra detta i min undersökning.
En av de saker  jag kommit  fram till  i  min  undersökning är  att  personalen på 
TioTretton tycks betrakta barnen som egna individer. Med detta menar jag inte att 
man inom annan barnbiblioteksverksamhet behandlar barn sämre på något sätt. 
Det jag nu vill peka på i TioTrettons verksamhet är att personalen inte förefaller 
betrakta barnen som  human becomings  (något som är i  processen att  bli  något 
annat) utan snarare som human beings (något som är i varande). Jag har kommit 
fram till att barnen som är i den här verksamheten, till stor del, är där på sina egna 
villkor. De har det fria valet att bestämma vad de vill göra i verksamheten, inom 
ramarna  för  densamma.  Dessa  ramar  får  jag  intrycket  bygger  på  att  barnen 
respekterar såväl rummet (biblioteket), som varandra. Min undersökning har också 
visat  att  det  hos  personalen  råder  en föreställning  om hur  man  beter  sig  i  ett  
bibliotek. Med detta menas att informanterna i intervjuerna tycks syfta till att man 
inom bibliotekets väggar bör uppföra sig förhållandevis lugnt och sansat, utan att 
störa  andra.  Detta  kan  kopplas  till  föreställningarna  om  att  biblioteket  kan 
uppfattas som en tyst plats. Med detta inte sagt att TioTretton tycks vara en tyst 
verksamhet.

Barnen har avslutningsvis också valmöjligheten att avstå helt från delaktighet 
i  verksamheten,  vilket  jag  tycker  är  en  mycket  viktig  maktaspekt  av  denna 
delaktighet. Min undersökning visar att det fria valet är viktigt när det kommer till 
delaktighetsarbete  och det  är  också något jag menar  är en förutsättning för att 
arbete med barns delaktighet ska vara fruktbart.  
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6.3. Hur delaktiga är barnen i verksamheten?

När  Harts  delaktighetsmodell  applicerades  på  verksamheten  fann  jag  att 
TioTrettons  verksamhet  kan placeras in  i  ett  spann mellan femte (Samråd och 
informerad delaktighet)  och sjätte  (Vuxeninitierat  med delat  beslutsförfattande) 
steget.  Viktigt  att  ha i  åtanke då jag analyserat barnens delaktighet  på det här 
sättet, är att det trots allt är en subjektiv bild jag analyserat. Den är subjektiv på 
det  sättet  att  jag  endast  intervjuat  personalen  och  vad  de  säger  om  barnens 
delaktighet. På ett sätt skulle man kunna säga att jag genom denna uppsats bidragit 
till  att  dra  slutsatser  ovanför  barnens  huvud.  Det  jag  menar  är  att  barnens 
delaktighet i denna biblioteksverksamhet skulle behöva undersökas för sig för att 
ge en mer korrekt bild. Observationer av själva biblioteksverksamheten och dess 
besökare  skulle  behöva  göras  och  besökarna  skulle  troligen  också  behöva 
intervjuas, för att komplettera resultatet av denna uppsats. Som det är nu är endast 
personalens syn på saken representerade och detta är viktigt att betänka.

Det jag kan konstatera utifrån att ha applicerat Harts delaktighetsmodell på 
biblioteksverksamheten är att barnen kanske inte är så delaktiga i verksamheten 
som man kan tro vid en första anblick. I alla fall inte om man menar att barn ska 
uppnå de översta graderna av delaktighet i Harts modell. Detta eftersom det är den 
vuxna personalen som står för beslutsfattandet i stor utsträckning. Med detta inte 
sagt att användandet av denna modell varit utan nytta utan snarare att  TioTrettons 
arbete med delaktighet, genom användandet av modellen, har analyserats på ett 
konkret vis.

6.4. Vad har TioTrettons arbete med barns delaktighet för 
betydelse för barns möjlighet till empowerment?

Som jag sagt tidigare hänger delaktighet, empowerment och makt ihop. Även om 
barn  inte  kan  bestämma  precis  allt  i  detta  biblioteks  verksamhet,  är  det  min 
övertygelse att denna verksamhet har en positiv inverkan på barns möjlighet till 
och känsla av empowerment. Eftersom detta bibliotek i så hög grad tycks bygga 
på att barn säger sin åsikt och är aktivt delaktiga i verksamheten och att de i detta 
blir lyssnade på och respekterade som individer, borde rimligtvis en känsla av att 
bli hörd och tagen på allvar finnas hos barnen. Barnen har vidare möjligheter att 
producera eget material i denna verksamhet, i form av musikskapande, bloggande, 
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matlagande och så vidare. Min undersökning visar att att barnen får skapa och 
göra vad de vill inom verksamheten, bara det inte kan skada eller kränka någon 
annan.  Utöver  detta  har  barnen,  som  tidigare  sagts,  möjlighet  att  påverka 
verksamhetens  utformning.  Detta  borde  rimligtvis  inverka  positivt  på  barns 
självkänsla  och känsla  av påverkansmöjlighet  i  biblioteksverksamheten.  Det  är 
min  åsikt  att  bibliotek  överlag  fungerar  emanciperande  och  stärkande  för 
individer, vare sig de är vuxna eller barn. Genom den fria tillgången till bibliotek 
och informationen som biblioteken tillhandahåller borde rimligtvis en känsla av 
egenmakt och en strävan efter att påverka sin egen situation uppstå. TioTretton är 
här inget undantag. Jag konstaterar utifrån min undersökning samt baserat på det 
faktum att man arbetar utifrån ett delaktighetsperspektiv, att man hela tiden tycks 
vara öppna för diskussion med besökarna om verksamheten.

Jag  tror  också  att  i  och  med  att  man  i  denna  verksamhet  fokuserar  på 
interaktionen med barnen och att skapa en plats som är trygg för dem att vistas i, 
också lägger en grund för att barnen ska kunna upptäcka saker och prova saker de 
inte  provat  förr.  Med detta  menar  jag att  delaktighet  är  själva  grunden för  att 
individer,  i  det  här  fallet,  barn  ska  kunna  utveckla  empowerment  och  känna 
egenvärde.  Det  kan  tyckas  självklart  att  barn  som uppmuntras  och  blir  sedda 
istället  för  att  det  motsatta,  har  en  positiv  verkan  på  desamma.  Jag  tror  att 
TioTretton kan fungera positivt på detta sätt, med grund i det faktum att man tycks 
arbeta förtroendeskapande, snarare än att arbeta med förbud och begränsningar. 
TioTrettons  verksamhet  är dock till  viss del exkluderande,  på det sätt  att  man 
riktat in sig på en grupp av barn inom en speciell ålderskategori. Jag tror dock att 
detta kan vara bra, på det sättet att man särskiljer dessa barn och ger dem mycket 
uppmärksamhet som de annars kanske inte får. 

För att utröna om biblioteksverksamheten TioTretton i större utsträckning än 
annan  barnbiblioteksverksamhet  i  Sverige  bidrar  till  att  barn  kan  utveckla  sin 
empowerment,  skulle jämförande analyser mellan olika bibliotek behöva göras. 
Men man kan dock anta utifrån att TioTretton, med grund i personalens utsagor, 
tycks sträva efter att  vara en slags frizon för den specifika målgruppen har stor 
betydelse  för  barns  möjlighet  till  empowerment.  Detta  rum ska  vara  fritt  från 
föräldrar och fritt från vuxna i allmänhet. Min undersökning visar att personalen 
strävar efter  att  hålla  nere vuxnas  närvaro i  rummet,  även vad det  gäller  dem 
själva. Detta grundas på det faktum att en av informanterna berättade att endast 
två personer ur personalgruppen arbetar ute i biblioteket samtidigt. Jag tolkar detta 
som att personalen på biblioteket, är medvetna om sina egna roller som vuxna, de 
förefaller  medvetna om de maktstrukturer som relationen vuxna-barn,  vilar  på. 
Återigen  bör  nämnas  att  även  i  detta  fall  skulle  en  annorlunda  undersökning 
behöva  göras,  där  man  istället  intervjuar  barnen  som deltar  i  verksamheten,  i 
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nuläget  finns  endast  de  vuxnas  syn  på  saken  att  stödja  forskningen  om detta 
bibliotek och barns möjligheter till empowerment på.
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7 Sammanfattning

Syftet  med  denna  uppsats  var  att  undersöka  barnbiblioteket  TioTretton,  i 
Stockholm.  Valet  av  bibliotek  gjordes  utifrån  att  man  på  detta  bibliotek  har 
inriktat sig på en mycket specifik åldersgrupp, 10-13-åringar, har vuxengräns samt 
att det i biblioteket finns möjligheter att nyttja diverse material och utrustning i 
skapande syfte. 

Uppsatsen behandlade, utifrån frågeställningarna, hur personalen som arbetar 
på  detta  bibliotek,  ser  på  sitt  biblioteks  uppdrag,  hur  de  arbetar  med  barns 
delaktighet och till vilken grad barnen är delaktiga i verksamheten.

De  teoretiska  utgångspunkterna  i  uppsatsen  tog  upp  synen  på  barn  och 
barndom  inom  barndomsforskningenoch  gav  övergripande  förklaringar  av 
begreppen  delaktighet,  makt och  empowerment.  Vidare  presenterades  och 
användes  Roger  A  Harts  delaktighetmodell  för  att  fastställa  barnens  grad  av 
delaktighet.  Slutligen  förklarades  översiktligt  begreppet  diskurs,  eftersom 
uppsatsen har ett diskursanalytiskt anslag.

Källmaterialet bestod i enskilda intervjuer med personalen på TioTretton och 
deras utsagor har därefter närlästs och tolkats. 

I  resultatdelen  fastslogs  att  TioTrettons  uppdrag  som barnbibliotek,  enligt 
personalen,  består  i  att  uppmuntra  barnen till  att  vara  aktiva  vad  gäller  såväl 
läsning   som skapande.  Man säger  sig  arbeta  aktivt  med  barnens  delaktighet. 
Personalen skapar ramarna för verksamheten, i fråga om vissa regler, men låter 
barnen  styra  verksamheten  till  stor  del.  Personalen  talar  om  sig  själva  som 
”möjliggörare”, bland annat.

Vid  appliceringen  av  Harts  delaktighetsmodell  på  verksamheten,  drogs 
slutsatsen att barn är delaktiga i biblioteksverksamheten i ett spann mellan femte 
(Samråd  och  informerad  delaktighet)  och  sjätte  (Vuxeninitierat  med  delat  
beslutsförfattande) graden. 

Det finns maktaspekter i  detta  biblioteks  verksamhet  eftersom barnen trots 
sina  påverkansmöjligheter,  måste  rätta  sig  efter  de  regler  personalen  satt  upp. 
Barnen  har  troligen,  trots  detta,  stora  möjligheter  till  att  utveckla  sin 
empowerment i denna verksamhet genom kombinationen av delaktighet, ett eget 
rum i och med vuxengräns och strikt åldersgräns samt lyhörd personal.
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9 Bilagor

9.1 Intervjufrågor

Bakgrundsfrågor
1. Vad heter du?
2. Hur gammal är du?
3. Vilken utbildning har du?
4. Hur länge sedan var det du utbildade dig?
5. Hur länge har du arbetat på TioTretton?
6. Hur kom det sig att du hamnade på TioTretton? Varför?
7. Vilket är ditt speciella ansvarsområde på TioTretton?
8. Vilken/vilka biblioteksverksamheter har du jobbat inom tidigare?
9. Om du jobbat inom andra verksamheter som inte är bibliotek – vilka

Bibliotek
1. Hur ser du på barnbibliotekets uppdrag?
2. Vilket är barnbibliotekets viktigaste uppdrag, enligt dig?
3. Vilken är er huvudsakliga målgrupp? Barn förstås, men vilka barn?
4. Hur skaffar ni er kunskaper om denna användargrupp? 
5. Hur når ni ut till användargruppen?
6. Vilka andra organisationer/institutioner samarbetar ni med?
7. Har ni fått något stöd “utifrån”?
8. Vilken funktion (om någon) har regionbiblioteket?
9. Vilka visioner/tankar har du om TioTretton och dess verksamhet?
10. Vilka visioner/tankar har du om ditt speciella ansvarsområde? 
11. Vilka villkor/ramar påverkar verksamheten?
12. Vilka utmaningar ställs du/ni inför dagligen/ på mer lång sikt?
13. Vilken slags kritik möter ni, som bibliotek?
14. Hur bemöter du/ni denna kritik?

69



15. Vilka mål utgår ni ifrån då ni planerar verksamheten? 
16. Hur förhåller ni er till dessa mål?
17. Hur utvärderas verksamheten?
18. Diskuterar ni kring dessa verksamhetsmål på arbetsplatsen? Hur?

Barn och delaktighet
1. Hur är barn delaktiga i verksamheten?
2. Vad innebär barnens delaktighet för dig/er? 
3. Vilka förutsättningar/ramar finns för barnens delaktighet?
4. Hur förvaltar (handskas med) ni vuxna barnens delaktighet?
5. Varför är det viktigt att barn är delaktiga?
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