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Title
Library Services Provided for Ethnic Minority Children: How Public Libraries Could
Develop Their Services in Suburbs Densely Populated with Ethnic Minorities.

Abstract
The aim of the paper is to examine how public libraries can develop their services for
children with ethnic minority backgrounds as a user group. This is achieved through
studying the conditions for library services provided for children aged 9-12 in this group
by public libraries in suburbs densely populated with ethnic minorities. The paper uses
both a literature review and empirical research on the community libraries in Rinkeby
and Rosengård as well as the town library in Lund. Services potentially available to
these groups are analysed and discussed in the later chapters. The overall conclusion is
that those services provided for ethnic minority children are largely the same as those
provided for in children library services in general. However, there are differences in that
some services provided for ethnic minority children differ in content whereas others
differ in significance. Furthermore, there are extra services available for these children.
The conclusion manifests a description of the most central library services provided for
ethnic minority children, namely: service-specific media selection, language teaching with
the use of concrete methods, provision of a free activity area, homework assistance and
Internet access.
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Förord
Vi vill inledningsvis rikta ett varmt tack till personalen, särskilt de på barnavdelningarna,
på de bibliotek vi undersökt. Utan deras medverkan hade denna studie inte varit möjlig.
Vi vill också tacka vår handledare Göran Widebäck för hans entusiasm och erfarna kritik.
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1 Uppgiften

Denna uppsats handlar om biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund. 20 % av
Sveriges befolkning idag har utländsk bakgrund. Många bor i förorter till storstäder.
Undersökningar visar att barn från denna grupp statistiskt sett presterar sämre i skolan
än de barn som har svenskt ursprung. Om Sverige fortsättningsvis ska kunna leva upp
till visionen av ett jämlikt och rättvist samhälle, måste alla ha samma chanser att lyckas i
livet. Om förutsättningarna är olika, är det måhända olika medel som behövs för att målet
ska nås. Vi anser det intressant att närmare undersöka hur folkbiblioteken kan utveckla
sin service till användargruppen barn med utländsk bakgrund. Samtidigt tycker vi att det
är viktigt att detta arbete inte endast utmynnar i högstämda visioner och mål, utan syftet
med uppsatsen är istället att försöka ta reda på vilka tjänster som skulle kunna erbjudas
och vad som är centralt i dessa tjänster. Egna erfarenheter från arbete på bibliotek har
fått oss att inse att användargruppen barn med utländsk bakgrund efterfrågar andra saker
på biblioteken än majoriteten. Därför menar vi att det är intressant att undersöka hur det
är på bibliotek i invandrartäta förorter, där de med utländsk bakgrund utgör en majoritet.

Vilken service erbjuds barn med utländsk bakgrund på bibliotek i invandrartäta
förorter?

Vilka är förutsättningarna för denna typ av biblioteksverksamhet?

För att besvara ovanstående frågor var det nödvändigt att först ta reda på vilka
förutsättningarna är för svensk barnbiblioteksverksamhet i stort. Vad existerar det för
synsätt på vad barnbiblioteksservice bör innehålla i tillgänglig litteratur? Och vidare: vad
säger litteraturen om biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund? Vi har med hjälp
av litteraturen velat identifiera vad som är viktiga tjänster till denna grupp. Som ovan
nämnt är det vi vill ta reda på:

Vilka tjänster skulle kunna erbjudas?

Vi har valt ut två bibliotek i invandrartäta storstadsförorter, Rinkeby i Stockholm och
Rosengård i Malmö för att ta reda på vad man gör där och vilka förutsättningar som
råder. De empirirska undersökningarna ger oss den kontext där de tjänster vi identifierar
är tänkta att fungera. Vi har även kompletterat dessa empiriska undersökningar med
empiriska studier av barnavdelningen på Lunds stadsbibliotek. Genom den kunskap vi
har inhämtat om förutsättningarna och kontexten på de undersökta biblioteken kommer
vi att kunna analysera och diskutera de tjänster som vi identifierat med hjälp av
litteraturen.
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Vårt bidrag till forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap blir att
tydliggöra vad som är det centrala i de tjänster som man kan erbjuda till barn med
utländsk bakgrund på bibliotek i invandrartäta storstadsförorter.

Vi har valt att inrikta vår studie på barn mellan 0 och 12 år. I föreliggande uppsats har vi
valt att tala om ”barn med utländsk bakgrund” (utländsk bakgrund avser utrikes födda
personer som själva har invandrat och personer födda i Sverige med minst en utrikes
född förälder (Integrationsverket, 2003)). Andra före oss har valt termer som ”barn med
andra modersmål än svenska” (Barnspåret: idébok för bibliotek 1994) eller
”invandrarbarn” (Nilsson 1997). Eftersom vi inte vill fixera oss enbart vid denna
användargrupps språkliga situation, och eftersom termen ”invandrare” betecknar någon
som själv har invandrat, anser vi att barn med utländsk bakgrund är den beskrivning som
stämmer bäst överens med den användargrupp som vi har valt att undersöka. Denna
uppsats har inte gett utrymme för att även ta hänsyn till de särskilda tjänster och behov
som finns hos funktionshindrade barn med utländsk bakgrund.
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2 Metodbeskrivning

I detta kapitel följer en beskrivning av vår metod, d.v.s. det tillvägagångssätt vi använt
oss av för att uppfylla vårt syfte. Vi har skaffat oss information till vår undersökning
genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer från två filialbibliotek samt erfarenheter
från ett stadsbibliotek. Vårt problemområde, biblioteksservice till barn med utländsk
bakgrund i invandrartäta områden, finns inte i övermått representerat inom litteraturen.
Den befintliga litteraturen utgörs i hög grad av praktiska exempel på verksamheter,
medan litteratur som för en utförligare diskussion om varför det är bra att göra det ena
eller det andra förekommer i mindre utsträckning. Vi har först gått igenom litteratur som
ser på barnbiblioteksverksamhet i stort och sedan studerat litteratur som fokuserar på
barn med utländsk bakgrund. Eftersom vi inte fann alla svar vi sökte i litteraturen och
eftersom vi anser att en empirisk studie ger information som inte kan erhållas på något
annat sätt, har vi valt att även göra kvalitativa intervjuer.

Uppsatsen består av sju kapitel. Kapitlen är uppdelade i avsnitt, som vid behov indelas i
delavsnitt. I kapitel 3, Förutsättningar för barnbiblioteksverksamhet, ges de
allmänna förutsättningarna för barnbiblioteksverksamhet. Inledningsvis ges en inblick i
barnbibliotekets historia i Sverige. Det avsnittet illustrerar kortfattat de värderingar som
har styrt biblioteksverksamheten och finns med för att klargöra något av logiken bakom
det system för barnbiblioteksverksamhet som finns i Sverige idag. Sedan går vi igenom de
styrdokument som utgör grunden för barnbiblioteksverksamhet. Trots sina till synes allt
för högtflygande mål utgör de en viktig grund, eftersom de klargör åt vilket håll
biblioteken ska sträva och vad deras verksamhet ska syfta till. Därefter följer en
litteraturgenomgång, där vi söker den teoretiska bakgrunden till dagens svenska
barnbiblioteksverksamhet i stort. Genomgången av litteraturen är strukturerad enligt nio
övergripande tjänster som vi har identifierat med hjälp av litteraturen. Den valda
strukturen grundar sig delvis på hur tjänsterna presenteras i litteraturen och kan sägas
utgå ifrån de kompetenser som traditionellt finns på barnavdelningarna på svenska
folkbibliotek. Syftet med denna strukturering är att ge läsaren en mer överskådlig bild.
Denna uppdelning av tjänster kommer sedan att följa oss genom uppsatsen och
återkommer således i kapitel 4, 5 och 6. För att kunna föra en diskussion om
barnbiblioteksverksamhetens identitet, tar vi nästföljande avsnitt upp skillnaden mellan
de uppgifter som ett folkbibliotek tar på sig och de som ett skolbibliotek kan ta. Vi
lägger också i kapitel 3 fram hur vi anser att en möjlig framtida utveckling för
barnbiblioteksverksamhet skulle kunna se ut, detta utifrån en artikel av den danska
professorn i kultur och medier, Kirsten Drotner. Kapitlet avslutas med en diskussion av
de resultat som litteraturgenomgången gett.
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Vår uppgift i föreliggande uppsats är att undersöka vilka tjänster som skulle kunna
erbjudas till barn med utländsk bakgrund i segregerade förorter. I kapitel 4,
Biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund snävar vi därför in oss till den
specifika användarservice som vi vill undersöka i uppsatsen. Här identifierar vi genom
litteraturstudier vad som är viktig service till just den här gruppen, vilka tjänster man kan
erbjuda och varför. I litteraturen har vi sökt beskrivningar och analyser av service som
speglar den verklighet som råder och som tar hänsyn till de förutsättningar som
biblioteken arbetar efter. Vi fokuserar på det som är praktiskt genomförbart på svenska
folkbibliotek i dag. Syftet med detta kapitel är att utifrån litteraturen identifiera vilka
specifika tjänster yrkesverksamma personer och forskare före oss har ansett som viktiga
för vår användargrupp. Inför detta måste vi dock först specificera denna grupp. Därför
beskriver det första avsnittet det kontextuella sammanhang i vilket de undersökta
filialbiblioteken verkar. Här får man i de olika delavsnitten en inblick i invandringen i
Sverige, Sveriges integrationspolitik, de miljöer i vilka den undersökta användargruppen
lever och hur barns språkutveckling kan gå till i den aktuella miljön. Först därefter, då vi
beskrivit användargruppen, anser vi att vi kan komma in på en presentation av litteratur
om biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund. För att bredda vår teoretiska bas
har vi även sökt litteratur från Danmark, där forskningen inom detta ämnesområde ligger
längre fram. Vi anser att detta är berättigat eftersom danska förhållanden är
förhållandevis nära de svenska. Vi har också valt att ta med IFLAS:s handbok
Multicultural Librarianship, eftersom den innehåller en del information av värde för vår
uppgift. Slutligen, med den kännedom om användargruppen och deras levnadsvillkor
som föregående avsnitt har gett, har vi kunnat utröna vad i den tillgängliga litteraturen
som är mest relevant för vår uppgift. Det sista avsnittet diskuterar de tjänster som vi
med hjälp av litteraturen identifierat som viktiga för just denna specifika grupp.

Som vi nämnt ovan menar vi att viss information inte kan nås på annat sätt än genom en
empirisk undersökning. Genom den empiriska studien får vi kunskap om verksamhet
som genomförs i praktiken i just den kontext som är aktuell för vårt syfte. Vi får också
tillgång till fler exempel, praktisk erfarenhet av de tjänster som litteraturen föreslår i sitt
sammanhang och kan på så sätt se fördelar och nackdelar med dessa samt erhålla en
djupare kunskap om användargruppen. Vi får även kunskap om vilken service
verksamma personer ute på biblioteken anser vara av vikt för den aktuella
användargruppen. På så sätt kommer vi att få en bättre insikt i vad som är genomförbart
och kommer följaktligen att kunna analysera och diskutera de tjänster vi identifierat med
hjälp av litteraturen. De två filialbibliotek som vi har undersökt, har vi valt på grund av
att de erbjuder mycket service av den sort vi ville ta reda på mer om och eftersom de är
väl inarbetade i de områden där de är verksamma. Dessa filialbibliotek är förhållandevis
stora och deras upptagningsområde har en befolkning som är lite större än den i en
svensk mediankommun (SCB 2003). Att de är filialbibliotek gör att de skiljer sig från ett
huvudbibliotek på så sätt att de har en mer tydligt avgränsad användargrupp.

Som metod för att inhämta informationen från biblioteken valde vi kvalitativ intervju. Vi
vill inhämta kunskap om biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund på två
bibliotek som bägge är specialister på service till just denna grupp. Forskningsintervjun
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är enligt Steinar Kvale ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse.
Det är en form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom dialog (1997:117f).
Han skriver vidare att ett syfte med den kvalitativa forskningsintervjun är att utveckla
innebörden av människors erfarenheter (ibid:9). Vårt urval utgörs av bibliotekarier och
annan personal verksam ute på fältet. Genom att utföra intervjuerna på respektive
bibliotek vann vi flera fördelar. T.ex. fick vi möjlighet att själva se hur barnavdelningarna
såg ut. På ett bibliotek fick vi dessutom tillfälle att delta som observatörer i olika
verksamheter. Detta har gett erfarenheter som hade varit omöjliga uppnå genom e-post-
eller telefonintervjuer. De två filialbiblioteken är ungefär lika stora och har liknande
användargrupper. Vi vill poängtera att detta inte är en jämförande studie. Anledningen
till att vi har undersökt två filialbibliotek i stället för ett är att vi ville förmera vår
kunskap. I Rinkeby intervjuade vi den barnbibliotekarie som har det övergripande
ansvaret för barnbiblioteksverksamheten och intervjun spelades in på band. I Rosengård
intervjuade vi dels barnbibliotekarien och dels den på barnavdelningen anställda
fritidspedagogen. Där tog vi både anteckningar och spelade in på band. Vid bägge
intervjuerna med barnbibliotekarier användes samma intervjumanual (bilaga 1). Intervjun
med fritidspedagogen var kortare och här hade vi en särskild manual (bilaga 2).
Manualerna består av rubriker eller huvudfrågor med mycket detaljerade underfrågor. Vi
använde oss i första hand av huvudfrågorna och lät intervjupersonerna berätta fritt.
Underfrågorna fungerade mest som stöd för oss för att vi skulle vara säkra på att vi fått
med allt vi ville, men användes vid behov. Dessa intervjuer har skrivits ut och
kompletterades också senare med e-postkontakt. I de empiriska undersökningarna ingår
också exempel från stadsbibket i Lund, bl.a. för att få tillfälle att titta närmre undersöka
bl.a. IT, som inte förekom i så stor utsträckning på filialbiblioteken. Vi valde Lunds
stadsbibliotek eftersom vi har egen erfarenhet av praktisk verksamhet därifrån. Den
information vi redovisar grundar sig på våra egna erfarenheter från
informationstjänstgöring under ca 1, 5 år och på intervju med en bibliotekarie anställd på
barnavdelningen. I Kapitel 5, Redovisning av empiriska undersökningar, redovisar
vi de empiriska undersökningarna i bearbetad form. Vi har för klarhetens skull valt att ta
upp de tjänster som erbjuds i samma grupperingar som i kapitel 3 och 4.

Kapitel, 6 Diskussion och analys av resultat, ägnas inledningsvis åt analys och
diskussion av det sammantagna resultatet av litteraturstudierna och det empiriska
materialet. Avsikten med detta är att besvara vår frågeställning: vilka tjänster skulle
kunna erbjudas? Efter det, i 6.12, klargör vi våra slutsatser genom att tydliggöra vad som
är det centrala i de tjänster som man skulle kunna erbjuda till barn med utländsk
bakgrund på bibliotek i invandrartäta storstadsförorter.
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3 Förutsättningar för barnbiblioteksverksamhet

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de allmänna förutsättningarna för
barnbiblioteksverksamhet i Sverige. Först ger vi en kortare historik för
barnbiblioteksverksamhetens framväxt och innehåll under 1900-talet (3.1). Detta för att
ge en bild av vad barnbiblioteksverksamheten har med sig i ”bagaget” och vad som delvis
styr dess förutsättningar idag. Efter detta avsnitt tar vi upp de styrdokument som all
folkbiblioteksverksamhet grundar sig på (3.2). I det därpå följande avsnittet redovisar vi
vad vi anser kan sägas vara de grundläggande verksamheterna för
barnbiblioteksverksamhet i Sverige idag (3.3). De två sista avsnitten i detta kapitel
identifierar hur folkbiblioteksverksamhet skiljer sig från skolbiblioteksverksamhet (3.4)
och hur framtidens barnbibliotek kan se ut (3.5). Avslutningsvis i kapitlets sista avsnitt
(3.6) för vi en diskussion om barnbibliotekets allmänna förutsättningar, identitet och
framtid främst med hjälp av den litteratur vi har tagit upp i avsnitten 3.3, 3.4 och 3.5. I
denna avslutande diskussion kommer vi att klargöra och sammanfatta vad vi anser att
barnbiblioteksverksamhet kan innehålla och vad som är dess uppgift idag.

3.1 Barnbiblioteksverksamhet, historik
Med 1930- års biblioteksförfattning blev folkbiblioteken en offentlig angelägenhet och
övergick därmed från att ha varit beroende av privata donationer och ideellt arbete. 1935
fanns 103 folkbibliotek i Sverige, av dessa hade 24 en barnavdelning. Vid mitten av 1940-
talet fick svensk barnlitteratur sitt genombrott och detta ledde till att bibliotekens
barnverksamhet började komma ut ur bakgrunden.

1968 kom ett första försök att beskriva barnbibliotekens metodik i boken Att arbeta i
barnbibliotek. Här är den underliggande målsättningen ”att fostra en publik till större
läskunnighet” genom att ge ”kunden” vad hon eller han vill ha. Man strävar efter att ha så
många titlar som möjligt och efterlyser facklitteratur för barn och rekommenderar
samarbete med skolan.1972 kom en andra handbok ut, Barn i bibliotek. I den vill man ge
alla barn tillgång till alla medier, information och allmänkulturella aktiviteter. Man
diskuterar inte vilka medier som ska finnas eller varför och propagerar för ett samarbete
med förskolan. Här föreslås även att barnbibliotekskonsulenter ska vara stationerade på
länsbiblioteken. Förslaget fick genomslagskraft och verksamheten med
barnbibliotekskonsulenter påbörjades 1975. 1977 utkom ytterligare en bok om
barnbiblioteksverksamhet, Barnbiblioteket – en resurs. Den är påverkad av att riksdagen
godtagit 1974 års kulturpolitiska mål och av att SAB:s specialgrupp för barn och
tonårsverksamhet har arbetat fram en gemensam målsättning för landets barnbibliotek. I
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denna bok vill man att bibliotekens urval ska syfta till att ”motverka kommersialismens
negativa skadeverkningar” och propagerar för uppsökande arbete. Här nämns också för
första gången vikten av att ha media på olika hemspråk1. Man är också lite tveksam till
att biblioteket erbjuder allmänkulturella aktiviteter, eftersom man anser att man inte har
råd att splittra sig, utan bör koncentrera sig på det viktigaste: boken (Skoglund 1982: 9-
16).

I början av 1980-talet utkom Passa upp, passa, passa vidare (Skoglund 1982). Detta är
den senast publicerade metodboken för barnbiblioteksverksamhet i Sverige. I den slår
man fast vikten av att fostra nya generationer av läsare, ”Främst naturligtvis för barnens
skull, men också för litteraturens, för kulturpolitikens, för förlagens, för författarnas
skull.” (ibid:16). Man betonar att ”Det oglamorösa arbetet med BOKEN är
barnbibliotekets absolut viktigaste uppgift” (ibid:9) och att ”Litteraturen behövs som en
språkfrämjande motvikt mot den massiva påverkan barn utsätts för från bild- och
elektronikmedia” (ibid:27). Detta resonemang angående olika mediers betydelse kommer
vi att ytterligare kommentera nedan i delavsnitt 3.3.4. I Passa upp, passa, passa vidare
förs vidare en ingående diskussion om vilka medier man bör välja och varför och hur barn
bör bemötas i biblioteket. Man talar även om uppsökande arbete och om olika typer av
samarbetspartner för barnbiblioteket. I början av 1980-talet fick grundskolan en ny
läroplan som betonade ett mer elevaktivt arbetssätt och vikten av ett fungerande
skolbibliotek. Allt fler inom skola och bibliotek menade skolbibliotekarie var en särskild
profession som behövde utvecklas utan för stor sammanblandning med vare sig lärar-
eller barnbibliotekarieprofessionen (Eliasson et al. 1997:22). I mitten av 80-talet hade
utbyggnaden av barnbibliotekskonsulentjänster på länsbiblioteken i princip fullbordats
(Barnspåret: idébok för bibliotek 1994:26). I slutet av 70-talet, hade konsulenterna
initierat ett samarbete med BVC, ett samarbete som kom att utvecklas på 1980-talet.
Detta innebar bl.a. utdelning av broschyrer om språkutveckling, även på
minoritetsspråk, och bokgåva till nyfödda (ibid:27ff). Detta samarbete med BVC har
stor betydelse även för dagens barnbiblioteksverksamhet.

1994 utkom Barnspåret: idébok för bibliotek. Här slår man fast de tankar som kom i
Passa upp, passa, passa vidare men menar att omvärlden i mycket har förändrats. Man
vill i den här boken till skillnad från Passa upp, passa, passa vidare, där man
argumenterade för en enhetlig metod eller strategi, istället belysa den brist på enighet
som enligt författarna präglar biblioteken vid mitten av 1990-talet (ibid:33). Boken är
inte metod- eller handbok, utan istället en presentation av de idéer, projekt och uppslag,
som fanns på biblioteken när boken skrevs. Av stor betydelse för folkbiblioteken, var att
Bibliotekslagen kom1996. Därigenom säkerställdes existensen av minst ett bibliotek med
avgiftsfria lån i varje kommun. Lagen betonar också barns och ungdomars behov.

                                                
1 Hemspråk definierades inom det svenska skolväsendet från 1970-talet till 1998 som benämning på
annat språk än svenska som utgjorde ett levande inslag i en elevs hemmiljö. Sedan 1998 används istället
ordet modersmål (NE).
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3.2 Styrdokument
Den verksamhet som folkbiblioteken i Sverige bedriver styrs av den svenska
kulturpolitikens målsättningar. 1997 antog staten nya kulturpolitiska mål för hela
kulturområdet (Regeringens Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik 1996). Grundtankarna i
denna proposition är att kulturpolitiken ska värna om yttrandefriheten och sträva efter
jämlikhet, att kulturell mångfald är en förutsättning för ett rikt kulturliv och att politiken
ska främja kulturell mångfald. Vidare ska kulturarvet, d.v.s. den fysiska kulturmiljön, de
konstnärliga uttrycksformerna och språket bevaras och brukas. Politiken ska också
främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet
(ibid:27ff). Fokuseringen ligger följaktligen på yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och
mångfald.

I propositionen lyfter regeringen även fram litteraturen och läsfrämjandets betydelse,
bl.a. genom att lägga fram ett förslag till en bibliotekslag. Kulturrådet har det
övergripande uppdraget att förverkliga den nationella kulturpolitik som regeringen och
riksdagen beslutar om. I Kulturrådets årliga verksamhetsplan för litteratur, bibliotek och
kulturtidskrifter anges vilka målsättningar man kommer att prioritera under året.
Kulturrådets insatser för läsande sker år 2003 genom stöd till folkbibliotek, men också
genom att fördela bidrag för läsfrämjande verksamhet med inriktning på barn och unga.
Stödet ska främja nya initiativ och utveckling av nya samarbetsformer. Områden som
prioriteras 2003 är insatser för barn med annat modersmål än svenska.
Barnbokskatalogen kommer ut varje år och den del som innehåller invandrarspråk och
nationella minoriteters språk (Barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska)
kommer att uppdateras (Kulturrådet 2003). Vikten av att använda denna katalog som ett
stöd vid inköp återkommer vi till i delavsnitt 4.2.1.

1997 trädde bibliotekslagen i kraft. Av det som står i lagen, är följande relevant för
föreliggande arbete: Bibliotekslagen fastslår att alla medborgare ska ha rätt till ett
folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning
och utbildning samt kulturell verksamhet. Folkbiblioteken ska även verka för att
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Vissa grupper i samhället
ska dessutom folk- och skolbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet. Till dessa räknas
invandrare och andra minoriteter, som bl.a. ska erbjudas litteratur på andra språk än
svenska och i former som är särskilt anpassade till denna grupps behov. En annan grupp
är barn och ungdomar som ska ägnas särskild uppmärksamhet genom att erbjudas
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning. En jämförelse kan göras med Danmarks
bibliotekslag som t.ex. inte skiljer ut invandrare som en grupp som särskilt ska
prioriteras, eftersom det är underförstått att lagen gäller allas rättigheter till bibliotek.
Anita Bonderup diskuterar i sin Hovdeuppgave från Danmarks Biblioteksskole (2001)
konsekvenserna av den svenska formuleringen och menar att det kan ha negativa följder
att särskilja etniska minoriteter (med etnisk minoritet avses en grupp som utgör en
minoritet i ett specifikt område, såsom en nationalstat, en region eller en stad (NE)). Alla
former av biblioteksbetjäning ska vara en rättighet på samma villkor för alla och inte
framstå som något speciellt (ibid:54). All biblioteksservice ska vara användaranpassad
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och alla har självklart lika rättighet till biblioteket. Således borde det inte behövas en
särskild formulering om minoriteters rättigheter i bibliotekslagen. Men om servicen till
dessa grupper skulle bli bättre eller sämre om man utelämnade formuleringen i den
svenska lagen, är en alltför komplex fråga att reda ut i föreliggande uppsats.

Sverige har som medlem i Förenta nationerna antagit Unescos folkbiblioteksmanifest
(detta antogs 1949 och reviderades 1994). Enligt manifestet ska folkbiblioteket vara en
levande samhällskraft, en demokratisk institution för utbildning och ett folkets
universitet. I manifestet klargörs även vad som är folkbibliotekens uppgifter. De
uppgifter som är viktigast i förhållande till den användargrupp vår uppsats undersöker är
att biblioteket ska skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder, stimulera
barns och ungdomars fantasi, främja kunskap om kulturarvet och kulturen, vara öppen
för alla konstnärliga uttrycksformer, främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera
en kulturell mångfald, stödja muntlig berättartradition, garantera medborgarna tillgång till
alla slag av samhällsinformation samt underlätta utnyttjandet av informationsteknologin
och förbättra kunskaperna om dess användning. Som kommer märkas nedan är dessa
uppgifter sådana som barnbibliotek i dagens Sverige har som delar av sin verksamhet.

FN:s konvention om barnens rättigheter ratificerades av Sverige 1990. Enligt
konventionen har barn rätt att få sina åsikter respekterade och såväl deras överlevnad
som deras utveckling ska säkerställas. Sveriges riksdag har fastslagit att ratificeringen av
barnkonventionen innebär att när åtgärder vidtas som rör barn ska barnets bästa alltid
komma i främsta rummet (Hammarberg 2000:14). Enligt Agneta Krohn Strömshed och
Ingela Nilsson, som skrivit magisteruppsatsen, Barnbiblioteksverksamhet i Norrbottens
glesbyggd: med barnkonventionen som utgångspunkt på Bibliotekshögskolan i Borås
(BHS), innebär detta för folkbibliotekens del, enligt Krohn Strömshed och Nilsson, att
konventionen bör tas i beaktande i all biblioteksverksamhet som rör barn och unga
(2002:2).

3.3 Barnbiblioteket i Sverige idag
Detta avsnitt är en genomgång av den verksamhet som utgör grunden för
barnbiblioteksverksamhet i Sverige. Vi vill undersöka barnbibliotekens förutsättningar
utifrån svensk litteratur. Ovan har vi gett en kortare historik över
barnbiblioteksverksamhetens framväxt och inriktning i Sverige. Avsnittet illustrerar vad
barnbiblioteksverksamheten har med sig i ”bagaget” och vad som delvis styr dess
förutsättningar idag. Dessutom grundar sig svensk folkbiblioteksverksamhet i mycket på
de styrdokument som presenterats ovan.

Den mest grundläggande uppdelningen inom biblioteket är enligt Anna Birgitta Eriksson
(i Barnspåret: idébok för bibliotek) uppdelningen mellan barn- och vuxenavdelning
eftersom denna finns på alla folkbibliotek. Båda avdelningarna arbetar med grundläggande
biblioteksverksamhet som t.ex. referensarbete, utlåning, exponering av medier, IT-
relaterad verksamhet, inköp och programverksamhet. Till barnavdelningens
basverksamheter räknas också en del verksamhetsformer som bara eller nästan bara
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förekommer där, t.ex. sagostunder. Vuxenavdelningen arbetar i huvudsak gentemot
enskilda personer medan barnavdelningen ser gruppverksamhet som sin viktigaste
uppgift. Detta får konsekvenser för synen på öppethållande. Ett stort allmänt
öppethållande är inte i barnavdelningens intresse om det innebär att personal inte kan
frigöras från annan verksamhet för att ta emot barngrupper (1994:36f).

Som vi tidigare nämnt är litteraturen nedan strukturerad enligt nio övergripande tjänster
och kan sägas utgå ifrån de kompetenser som traditionellt finns på svenska folkbibliotek.
De är: lokal, nätverk/uppsökande verksamhet, referensarbete/bokexponering,
informationsteknik, urval/inköp, program/projekt, sagoverksamhet, bokprat,
biblioteksinformation/undervisning. Denna uppdelning av verksamheter kommer vi att få
anledning att återkomma till i kapitel 4, 5 och 6.

 3.3.1 Lokal
Uno Nilsson (i Barnspåret: idébok för bibliotek) menar att det är grundläggande att
biblioteksmiljön är lätt att hitta i och inbjudande. Barnavdelningen bör även locka fram
nyfikenhet och fantasi så att det blir spännande att gå på biblioteket. Nilsson menar även
att ett viktigt inslag i biblioteksmiljön är känslan av frihet från krav, stillhet och
eftertanke. Han anser även att ett bibliotek kan förmedla känslan av att vara en
mötesplats eller en plats för koncentration på en uppgift (ibid:71ff).

 3.3.2 Nätverk/uppsökande verksamhet
Barnbibliotekarier arbetar i stor utsträckning med nätverksarbete för att nå alla barn. Att
arbeta i nätverk innebär att barnbibliotekarierna samarbetar med andra vuxna inom och
utanför samhällets institutioner som på olika sätt verkar för att skapa förutsättningar för
goda uppväxtförhållanden. Samarbete har utvecklats kring språkutveckling, litteratur,
kultur och lärande i olika kombinationer (Eliasson et al. 1997:30). Exempel på
samarbetspartner kan vara barnavårdscentraler (BVC), skolor, förskolor, öppna
förskolor, modersmålslärare, flyktingsamordnare, politiker, kyrkor, föreningar och
klubbar. Nätverket formas utifrån lokala förutsättningar i olika kommuner. Ett sådant
samarbete kostar tid och energi. För att bygga upp ett nätverk krävs också att man vet
vem man vill nå. På filialbibliotek (som vår uppsats inriktar sig på) vänder man sig till en
mer tydligt avgränsad användargrupp, än på t.ex. ett huvudbibliotek. Genom att ta
kontakt med de barninstitutioner som finns i filialens upptagningsområde kan man ta
reda på mycket om de barn som finns där och anpassa verksamheten efter deras behov.
Andra sätt att skaffa sig information om vilka bibliotekets (potentiella) användare är att
ta till olika former av statistik från t.ex. SCB (Barnspåret: idébok för bibliotek 1994:63-
67). Nätverket är en förutsättning för barnavdelningens uppsökande verksamhet. Det
uppsökande arbetet är aktivt och målstyrt. Den första gruppen man måste nå ut till är
barnens föräldrar, eftersom det är angeläget att de förstår hur viktig den första tiden i
barnets liv är för språkinlärning. En betydande samarbetspartner är, som ovan nämnts,
BVC. Samarbetet med BVC kan se ut på olika sätt. T.ex. kan biblioteket erbjuda
studiedagar för BVC-personal och man kan bjuda in BVC:s föräldragrupper till
biblioteket. När biblioteket ska arbeta för att nå lite äldre barn är förskolan och skolan
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bra samarbetspartner. Till förskolorna kan man erbjuda sagostunder och bok- och
biblioteksinformation till personal (Skoglund 1982:61-64, Barnspåret: idébok för
bibliotek 1994:167). Många bibliotek bjuder in skolklasser enligt ett program exempelvis
i årskurs ett, tre, fem och sju för att erbjuda olika typer av biblioteksinformation och
lässtimulerande verksamhet.

 3.3.3 Referensarbete/bokexponering
En viktig verksamhet på barnavdelningen är referensservicen. ”Referensarbete för barn
och ungdom är det arbete som bibliotekspersonalen utför för att svara på barns och
ungdomars frågor och ge enskilda barn och ungdomar vägledning i bibliotekets
samlingar.” Detta skriver bibliotekarien Lena Lundgren (2000:9f) i Barn frågar - kan
biblioteket svara?: om referensarbete till barn och ungdomar. I denna bok redovisas och
diskuteras resultat från ett projekt under åren 1998-1999, på folkbibliotek i Täby och
Flemingsberg. Projektets syfte var att förbättra referensarbetet för barn och ungdomar.
Lundgren delar upp barnens frågor i ”skolfrågor”, d.v.s. ålagda frågor, som har ökat under
senare år som en följd av skolornas mer forskningsinriktade arbetssätt och ”barns egna
frågor” (ibid:40ff). Själva intervjun med barn har mer drag av dialog, det handlar om
ömsesidig kommunikation. Ett enkelt men verkningsfullt tips för att skapa förståelse för
informationssökningsprocessen menar Lundgren är att kommentera utförande av de olika
momenten (exempelvis: nu söker jag på ”rovdjur” i katalogen, nu går vi till hyllan med
uppslagsböcker, o.s.v.).

Lundgren kommenterar också att själva informationsdisken kan upplevas som ett hinder
av vissa barn, de vågar inte fråga förrän bibliotekarien lämnat disken. Det sociala mötet är
en förutsättning för att en referenssituation ska komma till stånd, att personalen är
kunnig och uppmärksam är därför av största vikt (ibid:119ff). Biblioteket spelar en roll
som komplement till kunskapsinhämtandet i skolan och har dessutom en roll som frirum
för kunskapande (ibid:56). Hon anser även att biblioteken skulle kunna göra mycket mer
på detta område t.ex. genom att underlätta för barnen att hitta i biblioteket, skapa bättre
ordning och lugn kring informationsdisken så att alla vågar och finner ro att fråga samt att
se till att det alltid finns en barnbibliotekarie på barnavdelningen. Författaren menar
också att man hade kunnat göra stora vinster i service om man hade barnanpassat
katalogen. Detta hade exempelvis inneburit att skönlitteratur skulle indexeras lika noga
som facklitteratur, gärna centralt, men med lokala tillägg. Vid indexeringen ska man
bemöda sig om att använda konkreta, tydliga ord och undvika allmänna och abstrakta
begrepp. Hon anser också att man borde ha tillägg för seriebeteckningar, både
förlagsserier och andra serier. Det vore också bra om det fanns med uppgifter om
läsbarhetsgrad, d.v.s. stilstorlek och graden av lättläst. Ett bra hjälpmedel vore också om
man kunde söka på upplevelsen av boken, innehållet i den och på böcker som liknar
andra böcker (ibid:63ff).

Lundgren sammanfattar i boken resultatet av projektet med att det största och mest
intressanta utvecklingsarbetet gjorts när det gäller mediebeståndet och uppställningen av
detta. Bibliotekarierna har samlat in barnens frågor och analyserat dem för att få en mer
exakt bild av vad barnen frågar efter. På de två bibliotek som arbetade med det ovan
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nämnda projektet Utveckling av referensarbetet på två bibliotek, gjorde man utifrån
barnens frågor en rad förändringar av bokexponeringen. En sådan var att utforma
speciella hyllor efter särskilt ofta förekommande frågor (FAQ2), exempelvis en för gåtor
och en för dinosaurier. Detta ledde till att fler barn hittade själva och bibliotekariernas tid
frigjordes till mer krävande frågor (ibid:78). Man gjorde också fler utbrytningar av
skönlitteratur såsom Klassiker och Hästar. En annan innovation var att ersätta de färgade
prickar man tidigare märkt ut böcker med, med små etiketter i klartext, för tydlighetens
och användarvänlighetens skull. Man särskådade också SAB-systemet och plockade bort
de avdelningar som inte var relevanta för barnavdelningen och bytte namn på dem, ”E”
fick exempelvis heta ”Skola”. Man satsade också på tydligare skyltning (ibid:114f). Hur
barnavdelningen väljer att exponera sina böcker har således så stor betydelse för
referensarbetet att vi genomgående i uppsatsen väljer att diskutera det tillsammans med
referensarbetet.

 3.3.4 Informationsteknik
Informationstekniken är numera en grundläggande service på svenska folkbibliotek.
Kerstin Rydsjö menar dock i boken Barnbibliotek och informationsteknik, att
barnbibliotekens IT-användning inte har uppmärksammats på samma sätt som den på
vuxenavdelningarna (Eliasson et al. 1997:29). Barns medievanor förändras i takt med att
utbudet förändras, ändå tvekar barnbibliotekarierna inför medieutvecklingen, menar
Rydsjö. Hon ger här några tänkbara förklaringar: Barnbibliotekarierna upplever en
resurskonflikt när anslag krymper, IT och böcker ställs mot varandra. De upplever en
kompetenskonflikt, de hinner inte fortbilda sig i takt med medieutvecklingen och
upplever att de förlorar kontrollen över sitt arbete. De är inriktade på läs- och
språkstimulans och väljer boken framför datorn som verktyg. De väljer i tider av
förändringar att försvara ”basverksamheterna”, utan att räkna informationstekniken till
dessa. Rydsjö menar att denna målkonflikt innehåller frågor som i grunden handlar om
barnbibliotekets identitet (se nedan: Skillnaden folkbibliotek/skolbibliotek). Som man
kan se ovan i avsnittet 3.1, Barnbiblioteksverksamhet, historik, är denna typ av
intressekonflikter inget nytt inom svensk barnbiblioteksverksamhet. I handboken Passa
upp, passa, passa vidare, talar man redan om att man i besparingstider bör koncentrera
sig på det viktigaste, boken och att litteraturen behövs som en språkfrämjande motvikt
mot den massiva påverkan barn utsätts för från bild- och elektronikmedia. Rydsjö menar
tvärtom, i likhet med Regeringens proposition 1995/963, att det inte finns någon
motsättning mellan boken och den nya tekniken. Läskunnighet är däremot en
förutsättning för att barn ska kunna tillgodogöra sig de nya medierna. Hon diskuterar
också de nya kompetenser som barn har behov av (ibid:36ff). Dessa resonemang, som
även Kirsten Drotner för, kommer vi att komma in på i avsnittet Barnbiblioteket i
morgon (3.5). Rydsjö menar slutligen: ”Att utgå från barns behov och önskningar är ett
fruktbart förhållningssätt inför ny teknik.” (ibid:41). Hon menar att bilden av barnet i
den nya medieåldern som ett isolerat datafreak är felaktig; få barn använder medierna på

                                                
2 FAQ=frequently asked qestions
3 Regeringens proposition 1995/96:125: åtgärder för att bredda och utveckla användningen av
informationsteknik. (1996). Stockholm.
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ett ensidigt sätt. Ett större problem, menar Rydsjö, är att tillgången till och förmågan att
använda dessa nya medier är så ojämlikt fördelad. Hon säger vidare att en av
folkbibliotekens viktigaste uppgifter, enligt olika dokument och utredningar, är att
tillgängliggöra informationstekniken för alla medborgare samt att bidra till att motverka
de växande informations- och kunskapsklyftorna i samhället (ibid:41).

Om man erbjuder barn och ungdomar tillgång till Internet på folkbiblioteken, följer genast
diskussionen om vad detta ska användas till. Enligt Anette Eliasson, som har skrivit
artikeln Kommunikation eller information (Eliasson et al. 1997), är detta samma
diskussion om folkbibliotekens uppgift, etik, moral och censur som alltid förts på
biblioteken. Hon menar att människans behov av kommunikation är centralt. Häri ligger
att bli sedd, att nå ut med tankar och ord, att vara delaktig i större samanhang och kunna
dela sina upplevelser med människor runt om i världen. Eliassons artikel är skriven innan
flertalet folkbibliotek kunde erbjuda sina användare full tillgång till Internet, men hon
menar ändå att det är bättre att lösa problem efterhand som de dyker upp, istället för att
införa generella förbud av typen ingen chatt (ibid:68f).

Kristina Wihlney diskuterar också på vilket sätt barn bör få tillgång till Internet i sin
magisteruppsats Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning i frågan om svenska
folkbibliotek bör filtrera Internet eller ej från BHS. Wihlneys studie omfattar intervjuer
med fyra bibliotekarier. Hennes resultat visar att litteraturen i frågan om filtrering av
Internet avråder från filtrering, men bibliotekariernas åsikter går isär. Motståndarna var
dock fler än förespråkarna bland de bibliotek författaren tog kontakt med inför sin
studie. Hennes informanter anser inte att filtrering av Internet är liktydigt med censur.
Två av de fyra biblioteken i undersökningen var negativa till filter, i första hand för att de
inte fungerade bra. De andra två biblioteken hade eller skulle skaffa filter och tyckte att
det var bra, särskilt med hänsyn till barn och unga. På ett av biblioteken sade man sig
vilja hindra ungdomar från att besöka fel sidor, det andra ville skydda dem från
detsamma. En av informanterna är negativ till filter av den anledningen att det skulle
kunna hindra barn vid informationssökning, då filtren urskiljningslöst filtrerar bort sidor
med ord som t.ex. ”sex” och ”porr”. Tre av Wihlneys fyra informanter gör skillnad
mellan barns och vuxnas användande av Internet (ibid:52ff). Författaren anser också, i
motsats till de rekommendationer American Library Association (ALA) ger uttryck för i
The Cybrarian´s Manual (ibid:26), att man kan och bör filtrera. Hon anser att det är
liktydiga med att ta ansvar ”att se till att barn inte konfronteras med den bistra
verkligheten förrän tiden är mogen”. Wihlney förespråkar således filtrering av
barnavdelningens Internetdatorer, men menar att detta inte får leda till att bibliotekarier
och föräldrar invaggas i falsk säkerhet, eftersom inga filter är helt fullständiga och säkra.
Filtreringen bör därför kompletteras med vägledning och undervisning (ibid:54f).

 3.3.5 Urval/inköp
I Barnspåret: idébok för bibliotek, skriver Anna Birgitta Eriksson om barnbibliotekets
medier. Hon behandlar inköp, smak och litterär kvalitet. Dessutom ger hon en översikt
över en del av de olika medier ett barnbibliotek kan tänkas behöva. När det gäller IT är
hennes text av förklarliga skäl redan föråldrad, men när de gäller de tryckta medierna har
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hon flera nämnvärda synpunkter. Inledningsvis diskuterar Eriksson hur man ska välja
böcker. De kvalitetsmässiga resonemangen tar vi inte upp här. Vi har istället valt
professor Kirsten Drotners syn på kvalitetsbegreppet som vi tar upp i avsnitt 3.5
Barnbiblioteken i morgon. Eriksson diskuterar sedan varför man bör ha olika sorters
litteratur och börjar här med ”lättläst”. Lättlästa böcker bör finnas på barnavdelningen av
fyra olika skäl. Det första är för barn som håller på att lära sig läsa. Hon poängterar här
att det alltid är viktigt med innehållet, att man ser upp med de rena läslärorna och istället
väljer böcker som ger en läsupplevelse. Det andra skälet är för att kunna erbjuda barn
med lässvårigheter eller läsmotstånd. Också här blir det mycket viktigt att kunna erbjuda
spännande och attraktiva böcker. Här har också faktorer som stilstorleken och bilder
som underlättat läsningen stor betydelse. En tredje målgrupp för denna sorts litteratur är
utvecklingsstörda barn, en användargrupp som vi inte behandlar i denna uppsats. Det
fjärde skälet som Eriksson anför är för barn som inte har svenska som modersmål. För
samtliga dessa grupper rekommenderar hon också kassettböcker och bok och band.
Sedan kommer Eriksson in på facklitteratur. Denna bör enligt författaren vara
åldersanpassad och också vara goda berättelser. När det gäller mellanstadieåldern bör
man kritiskt granska facklitteraturen och ta hänsyn till barnens möjlighet att ta till sig
och förstå böckerna. I den här åldern är barns frågor konkreta och faktainriktade. Här kan
man till viss del ta hjälp av uppslagsböcker, men Eriksson efterlyser också en bredare
utgivning av facklitteratur för barn. När det gäller val av musik, inspelningar och
musikvideos, menar Eriksson att man bör ta hjälp av fackexperter, en åsikt som vi ställer
oss något frågande till. Varför skulle en barnbibliotekarie i större utsträckning behöva
experthjälp när det gäller klassisk- eller populärmusik, än när det gäller t.ex.
ungdomslitteratur och fackböcker om schackspel eller sex- och samlevnad? (1994:47-57).

 3.3.6 Program/projekt
Vanligt förekommande inslag på folkbibliotekens barnavdelningar är program- eller
projektverksamhet. Det kan innebära en rad olika saker. Vi har valt att definiera
programverksamhet som någonting som erbjuds på biblioteket, antingen kontinuerligt
eller som en engångsföreteelse. Sagoverksamhet, bokprat och biblioteksinformation väljer
vi att inte ta upp här, eftersom dessa verksamheter är så väletablerade delar av
biblioteksservicen till barn att de redovisas separat nedan. Projektverksamhet definierar
vi som någonting som oftast sker utanför biblioteket och i samarbete med andra. Oftast
finansieras projekten med externa medel, sökta speciellt för detta tillfälle. Därför är detta
också ofta en tidsbegränsad verksamhet, även om många projekt syftar till att bli
permanenta.

En ofta förekommande programverksamhet är utställningar av olika typer. Dessa kan
enligt Agneta Pehrson, som skriver om utställningsverksamhet i Ängelholm (i
Barnspåret: idébok för bibliotek), vara av tre olika slag: Från barngrupper i kommunen,
externa utställningar och egenproducerade (1994:150). Eftersom biblioteken, enligt Inger
Hammar i samma bok, har blivit mer och mer av ett kulturhus, är det en bra plats för
utställningar av alla de slag (ibid:145f). Lisbeth Gisselquist följer upp dessa argument i
sin artikel i nämnda bok. Hon menar att barnbibliotekens miljö bör präglas av världen,
samhället och tiden och vara ett forum för barns åsikter och skapande. Hon uppmuntrar
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särskilt till ett samarbete med skola och förskola och ger flera förslag, exempelvis
utställningar av recensioner, författarporträtt och dikter, men föreslår också mer
omvälvande happenings som att låta en skolklass förvandla barnavdelningen till en
indianby eller en rymdstation (ibid:152f). Andra typer av programverksamhet på
bibliotek kan vara bebiscaféer, läsecirklar, sommarbok o.s.v. Wiviann Wilhelmsson
(2000) har samlat exempel på läsfrämjande verksamhet i Som fisken i vattnet: barnens
väg till språk och läsande. Här tar vi upp ett par exempel som vi tycker är av intresse
för vårt ämnesområde: I Årsta ordnas Bebisträffen för de allra minsta. På bebisträffen
träffar en bibliotekarie en föräldragrupp från BVC och deras 6-7 månaders bebisar.
Bibliotekarien berättar om pek- och småbarnsböcker, visar bilder ur böcker och ramsar
med barnen med hjälp av en docka. På detta sätt menar man i Årsta att föräldrarna får en
praktisk förevisning i språkstimulering, och bibliotekarien behöver inte föreläsa om
vikten av språkstimulering (ibid:27). För de äldre barnen har man i Lund Boksvärmaren.
Det är en läsecirkel för 10 -12 åringar, där man väljer 20 titlar av årets utgivning. Barnen
läser alla 20 böckerna och skriver minst sju boktips som förvaras offentligt i en pärm. På
medlemskortet noteras vilka böcker man läst. Den sist lästa boken får barnet behålla
(ibid:89). Många bibliotek erbjuder speciella program på lov, allt från pyssel till
skrivarstugor. Ett av de allra vanligaste är Sommarboken. Detta går i korthet ut på att
barnen läser att visst antal böcker, innehållet redovisas muntligt eller skriftligt för en
bibliotekarie och avslutningsvis får barnen en bok, ofta från En bok för alla, som pris.

I Som fisken i vattnet: barnens väg till språk och läsande finns även exempel på
lässtimulerande verksamhet, som enligt oss kan klassificeras som projektverksamhet. Ett
sådant exempel kommer från Mölndal. Där har man drivit ett projekt kallat Bokpåsen. I
det samarbetar biblioteket med förskolepersonal för att uppmuntra föräldrar till att låna
hem böcker från förskolan och läsa för sina barn. Färgen på påsarna, som biblioteken har
gjort i ordning, visar vilken ålder påsen är tänkt för. I påsen finns, förutom böcker, några
informationsbroschyrer från biblioteket (ibid:36). Som fisken i vattnet: barnens väg till
språk och läsande ger också en presentation av projektet Lisiga Räven, som vi
presenterar i kapitlet Biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund nedan (se 4.2.1).

 3.3.7 Sagoverksamhet
Av de verksamheter som är centrala för en barnavdelning, men som inte återfinns på
bibliotekets vuxenavdelning, är sagoverksamheten troligen den mest etablerade.
Sagoverksamhet har funnits i barnbibliotekets utbud sedan början på 1900-talet. I olika
tider har sagostunden haft olika innehåll. Efter en nedgång på 1960- och 70-talet har den
åter fått ett uppsving. Sagostunden kan fungera som en introduktion till litteraturen. Här
lär sig barnen hur en berättelse är uppbyggd och skaffar sig på så sätt en förförståelse när
det gäller läsning av litteratur (Barnspåret: idébok för bibliotek 1994:105ff). Idag kan en
sagostund innebära såväl en berättad folksaga som en av bibliotekarien dramatiserad
populär bilderbok.
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 3.3.8 Bokprat
En annan verksamhet som kommit att bli central för många barnavdelningar är bokpratet.
Begreppet bokprat myntades av Greta Renborg. I Barnspåret: idébok för bibliotek
definierar Uno Nilsson bokprat som den situation när man inför en grupp människor
delar med sig av sina upplevelser av böcker som man läst. Alltså kort och gott att sprida
läs- och bibliotekslust; ett bra bokprat är bra reklam för biblioteket (1994:93ff).

 3.3.9 Biblioteksinformation/undervisning
Ytterligare en viktig verksamhet på barnavdelningen är biblioteksinformation och
undervisning till barn i olika åldrar. Som vi nämnt ovan bjuds barn in när de går i olika
årskurser. En vanlig form av biblioteksundervisning är att barn som börjar skolan bjuds
in till biblioteket för att få sitt första lånekort och få undervisning i hur man hittar den
information man söker. Lena Lundgren ger i sin bok Barn, bibliotek, datorer exempel på
hur man kan utveckla biblioteksundervisningen med hjälp av IT. Hon beskriver hur barn
kan använda datorspel för att kontrollera att de har förstått bibliotekets katalog och
hylluppställning. Enligt henne har många barn stor vana vid datorspelets uppläggning,
dramaturgi och symboler vilket underlättar spelandet. Detta är ett bra sätt att ta tillvara
barns intresse för och kunskaper om de nya medierna. Lundgren tar även upp vikten av
att biblioteken har undervisning i datoranvändning, eftersom biblioteken näst efter skolan
är det viktigaste instrumentet för att utjämna kunskapsskillnader på IT-området. Här
menar författaren att det kan vara en god idé att ha separata visningar för flickor
eftersom de ofta har en mindre förförståelse och är mindre frimodiga inför användningen
av datorn. De behöver alltså inledningsvis en grundligare genomgång. Har man inte en
särskild visning för flickorna tar lätt de mer datorvana pojkarna över (1995:88ff).

3.4 Skillnaden folkbibliotek/skolbibliotek
I detta avsnitt kommer vi att diskutera skillnaderna i de verksamheter som bedrivs på
folk- och skolbibliotek. Kerstin Rydsjö diskuterar bl.a. relationen mellan barn- och
skolbibliotek i artikeln Biblioteken, barnen och informationstekniken (Eliasson et al.
1997). Hon menar att det finns mycket som förenar de två biblioteksformerna som t.ex.
att lärare och bibliotekarier kan mötas i gemensamt engagemang kring litteratur, läsning
och kultur. Många bibliotekarier ser också skolan som ett viktigt arbetsfält där man
lägger ned många timmar på bokprat, lärarfortbildning och föräldramöten. Många mindre
bibliotek är även integrerade med skolbibliotek. Rydsjö väljer dock att se på biblioteken
ur barnens perspektiv och utgår från hur barnen skulle beskriva skillnaderna mellan de
två bibliotekstyperna. Barnen gör själva en viktig åtskillnad mellan skol- och fritid. Hon
knyter an till två andra författares tankar (Birgitta Qvarsells och Louise Limbergs) i detta
sammanhang och menar att barn ofta associerar skolan med böcker, lärande och tvång,
medan fritiden associeras med lek, frihet och andra medier som TV, video, musik.
Massmedierna upptar en viktig del av barnens liv och är något de måste förhålla sig till
och begripa - en utvecklingsuppgift. Utvecklingsuppgifter är kulturberoende och
förändras över tid. Om man ser på barnet på detta sätt, som aktivt och lärande, kan man
konstatera att skolan bara i liten utsträckning utnyttjar de kompetenser som barn och
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unga övar upp på sin fritid (ibid:39f). Denna iakttagelse gör även Kirsten Drotner i sin
studie av barn och medier (2001:140). Hon menar att skolan ständigt avvisar den
mediebild som finns integrerad i barns och ungas kultur. Skolans problem är att barnens
medieanvändning ses som underhållning och därför inte som en del av skolans
utbildningsförpliktelser. Unga använder idag enligt henne ett brett spektrum av
datoraktiviteter som är både är bredare och mer avancerade än de som skolan prioriterar
och utnyttjar. Därtill kan man lägga hela det spektrum av medier och medierelaterade
erfarenheter, som de flesta barn prioriterar högst, och som i stort sett utelämnas i
skolvardagen (TV, radio, video, musik). Rydsjö påpekar i sin artikel vidare att både skol-
och barnbibliotek associeras till läslust och lärande. Skillnaden ligger dock i
folkbibliotekens frihet och skolans styrning mot skolarbetet och orientering mot
klasserna. Rydsjö framhäver i resonemanget att det är viktigt att bibliotekarierna gör
åtskillnad mellan skola och fritid. Barnbibliotekarierna bör betona att de är till för
barnens fritid och självvalda lärande.

Konsekvensen av detta resonemang blir enligt Rydsjö att folkbiblioteken, i högre grad än
skolbiblioteken, har ett ansvar att erbjuda barnen möjligheter att bearbeta fritidens
utvecklingsmöjligheter, förhålla sig aktivt till de medier som fascinerar och attraherar
dem. Enligt Rydsjö bör barnbiblioteken fråga sig om man erbjuder samma program som
skolan eller om man erbjuder andra möjligheter och urskilja vilka de i så fall är (Eliasson
et al.1997:39f). Exempel på verksamheter som enligt ovanstående skulle kunna höra
hemma på folkbibliotekens barnavdelningar men som inte skolbibliotek nödvändigtvis
behöver prioritera är fri tillgång till Internetfunktioner som t.ex. chatt, e-post och
”nöjessurfning”. Fler exempel är att man satsar på datorspel, spelfilmer och aktuell
musik.

3.5 Barnbiblioteken i morgon
Under1990-talet har barn fått förändrade medievanor, tack vare ökat utbud och
valmöjlighet av medier. Konsumtionssamhället flödar över av varor och reklam som
vänder sig direkt till barnen och erbjuder drömmar och förebilder (Eliasson et al 1997:31,
39). Av denna anledning och eftersom ett folkbibliotek ska spegla sin omvärld, är det en
viktig uppgift för folkbiblioteken att ta hänsyn till och erbjuda sina användare ett brett
spektrum av medier. Som stöd för detta resonemang väljer vi att presentera en artikel av
Kirsten Drotner, professor i kultur och medier vid Syddansk Universitet. I
Folkbiblioteker og medier. Fire bud til en kulturpolitisk strategi for børn og unge (2000),
skriver Drotner om hur folkbibliotekets verksamhet för barn och unga bör utformas i
framtiden. Hennes artikel baserar sig på barnkonventionen, som hon anser vara
folkbibliotekens grundlag när det gäller barnverksamhet. Hennes argument mynnar ut i
fyra konkreta förslag på åtgärder, som ska hjälpa biblioteken att uppfylla konventionens
intentioner. Drotners artikel resonerar inte enbart kring de s.k. nya medierna, utan även
kring andra anpassningar, som författaren anser vara av vikt om folkbiblioteken även i
framtiden ska vara en institution av betydelse i barns liv.
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Som utgångspunkt för Drotner ett resonemang om kunskap och makt i dagens samhälle.
Hon menar att skrift, vetande och makt hör samman. Om man kan tyda skriftens tecken
får man insikter så att man kan behärska sin omgivning. Två viktiga institutioner – skola
och bibliotek – bygger traditionellt på att vetande är viktigt, och att detta vetande hämtas
ur böcker. Dagens samhälle är dock enligt Drotner ett semiotiskt samhälle, ett samhälle
som är beroende av medborgarnas förmåga att kunna tyda och tolka många olika tecken,
som t.ex. text, ord, ljud, bilder och blandningar av dessa. Härvid omskapas tecknen till
kunskap, upplevelser och handling, som ger mening för den enskilde: tecknen förvandlas
till kultur. Olika former av kultur förmedlas i allt högre grad av elektroniska och digitala
medier – från radio och TV till CD-ROM och Internet – och dessa medier blir alltmer
globala i sin produktion. Vill vi i det semiotiska samhället behålla kunskap och kunna ta
en aktiv del i demokrati och kultur, måste vi lära oss läsa både text och bilder, vi måste
enligt Drotner utveckla komplexa tolkningskompetenser. I detta semiotiska samhälle,
kan folkbiblioteken spela en viktig roll för barn och unga (ibid:7f).

Biblioteken måste, enligt Drotner, anpassa sin verksamhet dels till olika åldrar, dels till
pojkar och flickor. Ett drag i dagens samhälle är, enligt författaren, den ökande
institutionaliseringen. Barnen är beroende av samhällets institutioner både på skoltid och
fritid, särskilt då de är yngre. De yngre barnen har störst behov av ett närliggande
bibliotek med möjlighet till mänskliga kontakter och närhet till vuxna. De äldre barnen
behöver utrymme för personlig autonomi och sociala nätverk. Ett annat drag är att
dagens flickor alltmer utnyttjar samhällets offentliga rum och institutioner. Pojkar umgås
mer än tidigare hemma framför TV och dator. Detta innebär att biblioteken för flickornas
del blir viktiga platser att utforska, medan det för pojkars del inte blir en plats med
spännande innehåll, om man inte anpassar sitt materialval och köper in t.ex. datorspel
(ibid:9f).

Könsskillnaden är den mest markanta skillnaden i barns och ungas utnyttjande av kultur,
mer markant än ålder och social tillhörighet, menar Drotner. Pojkar är mer intresserade av
att göra något tillsammans medan flickor är intresserade av att vara tillsammans.
Pojkarna tilltalas av datorspel eftersom många av dessa hör till actiongenren. För flickor
ligger det viktiga i att använda datorn utanför själva datorn. De föredrar små, behändiga
spel som snabbt kan avbrytas för andra mer intressanta aktiviteter. Dessa könsskillnader
är en viktig orsak till att pojkar och flickor använder datorn på så olika vis. Både pojkar
och flickor läser färre böcker än tidigare, även om nedgången är större hos pojkar. I
gengäld läser äldre barn fler tidskrifter och barn och unga skriver och läser också via
datorn (ibid:11f). Drotners resonemang om skillnader i pojkars och flickors intressen
bygger på generaliseringar som dock kan vara nödvändiga att göra för att se de mönster
och sammanhang som vi tagit upp ovan.

När det gäller Internet minskar könsskillnaderna. Både pojkars och flickors användning
av Internet tyder på att de prioriterar kommunikation om vardagliga ämnen med sina
likar. Tillgång till Internet på bibliotek spelar störst roll för barn från den lägsta
socialgruppen, enligt Drotner, vilket tyder på att biblioteken på Internetsidan kan spela
en kulturdemokratiserande roll, på samma sätt som läsesällskapen och de första
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offentliga biblioteken gjorde för snart hundra år sedan (ibid:13). Vidare menar Drotner att
biblioteken, genom att erbjuda en bredd av kvalitativa medieuttryck och professionell
vuxenhjälp, kan ge barnen möjlighet att uppöva de tolkningskompetenser som behövs
för att klara sig i det semiotiska samhället. Härvid motverkar biblioteken en uppdelning i
ett kulturellt A- och B-lag (ibid:11).

Av Drotners fyra bud till en kulturpolitisk strategi för barn och unga, är det första att
hävda barn och ungas yttrandefrihet. Detta innefattar barns rättighet att själva använda
och utveckla en mångfald av kulturella uttrycksformer. Här ingår såväl böcker,
tidskrifter, musik och film, som datorer och Internet. Här resonerar Drotner också kring
Internetfilter och hon anser i likhet med Wihlney (se ovan delavsnitt 3.3.4) att
Internetfilter kan verka som en falsk trygghet. Hon menar också att man med hjälp av
filtrering kanske snarare skyddar sig själv från obehag inför porr och liknande företeelse
på nätet och att barns yttrandefrihet är för viktig för att inskränkas. En effektivare
metod är enligt Drotner att placera datorerna så att de är väl synliga. Det konkreta
förslag som Drotner förespråkar i samband med det första budet är inrättandet av
barnkulturrepresentanter i varje kommun. Dessa representanter ska föra barnens talan i
en mångfald frågor och vara stationerade på biblioteket. Denna konkreta åtgärd anser inte
vi vara av vikt för vår uppsats. I Sverige finns redan barnbibliotekskonsulenter
stationerade på länsbiblioteken. Man kan verka för barns och ungas yttrandefrihet på
andra konkreta sätt. Ett exempel är att inte begränsa vilka funktioner barn ska erbjudas
med hänsyn till Internet.

Det andra budet är utvecklandet av barns och ungas tolkningskompetenser. Detta
innebär att folkbiblioteken ska ha som mål att säkra ett brett utbud av kulturella
uttrycksformer för barn. Tillgången till ett sådant utbud, bidrar till att barn och unga
som, i sin övriga vardag bara har tillgång till ett smalt kulturellt register, kommer att bli
bekanta med och få erfarenheter av nya kulturella uttryck. Dessa erfarenheter kan
utvecklas till nödvändiga tolkningskompetenser. Drotners konkreta förslag är att barn
och unga ska ha gratis tillgång till alla medier, inte bara böcker (ibid:18f).

Det tredje budet är att säkra kvalitén i kulturprodukter för barn och unga. Med andra ord
är det inte nog att säkra tillgången till olika medier utan dessa medier ska även vara av
god kvalitet. Kvalitet är ett komplicerat begrepp. Drotner definierar det som att ett
kulturellt uttryck av kvalitet är något som berör, upprör eller leder till eftertanke. Hon
menar att det inte finns ett enda kvalitetskriterium som kan gälla all kultur för barn och
unga. Ju mer teknologin möjliggör ett överflöd av information och upplevelser, desto
viktigare blir det: ”at kunne skelne mellem skidt og kanel – og i det hele taget få kanel!”
(ibid:19). På biblioteken bör barnen kunna finna smala dataspel som man inte hittar på
hyllan i närmsta databutik och kunna låna videofilmer som inte ligger på tio-i-topp listan
hos videouthyraren och bli uppmuntrade att läsa en bok som de aldrig själva hade valt.
På så sätt skapas ett kulturellt inspirationsrum som kan medverka till att skärpa
användarnas kulturella kvalitetsmedvetenhet. Drotners konkreta förslag är att biblioteken
bör skärpa sin kvalitetsprofil på alla medier som erbjuds barn och unga och samtidigt
satsa på att utveckla ett samarbete med kulturproducenter (ibid:20f).
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Det fjärde budet är att skapa rum för barns och ungas eget kulturskapande.
Teknikutvecklingen och utvecklingen av digitala medier samt den teknikkonvergens som
vi står inför, leder till att framtidens vuxna, som är nutidens barn och unga, kommer att
ha större möjligheter och större behov att själva använda kulturella uttrycksformer. De
kommer att ha bättre möjligheter att vara både kulturanvändare och kulturproducenter.
Drotner vill alltså att barn och unga ska vara aktiva skapare av kultur i lika hög grad som
de är mottagare. På det sättet kommer användarna att få ett bättre sammanhang i sin
kulturella världsbild och kunna påverka denna världsbild, vilket kommer att öka deras
tolkningskompetenser. Biblioteken har optimala förutsättningar att skapa kulturella
frirum. Drotner ger som konkret förslag att minst ett bibliotek i varje kommun ska hysa
en musikverkstad som kan rymma flera konstnärliga uttryck från musik, sång och drama
till produktion av bilder (ibid.22). Det viktiga med detta förslag överfört till svenska
förhållanden är själva andemeningen, d.v.s. att man på barnbiblioteken är öppen för flera
typer av kulturella yttringar. Barn lär sig genom att leka och, som vi ska visa senare, den
språkutvecklande processen främjas av att barn får bearbeta kunskap med många olika
kulturella uttryck.

3.6 Diskussion av kapitel 3
I denna avslutning vill vi sammanföra de resultat vi kommit fram till ovan om
barnbibliotekets identitet, innehåll och framtid. Det finns som vi visat ovan många
likheter i innehåll mellan barnbiblioteks- och skolbiblioteksverksamhet. Den viktiga
skillnaden är dock att skolbiblioteket alltid har en orientering gentemot skolarbetet.
Naturligtvis ska barnavdelningarna på folkbibliotek erbjuda barn hjälp med skolarbetet
när de så önskar men framför allt betona att de är till för fritid och deras självvalda
lärande. Den värld som barn i dag lever i är fylld av en mängd valmöjligheter när det gäller
olika medier. I studier av barn och medier har man konstaterat att barn förhåller sig till en
mängd olika massmedier och datoraktiviteter som skolan endast i begränsad utsträckning
prioriterar och utnyttjar. Det är viktigt att folkbiblioteken frågar sig vilka andra
möjligheter som de erbjuder i förhållande till skolbiblioteken och urskiljer vilka dessa är.

Baserat på ovanstående har vi konstaterat att det är bra om folkbiblioteken förhåller sig
aktivt till det som fascinerar barn på deras fritid och som barnen tycker är roligt och
utvecklande. Folkbibliotekens barnavdelningar har länge varit inriktade på läs- och
språkstimulans och Rydsjö menar att en del barnbibliotekarier kan tänkas uppleva en
intressekonflikt när de t.ex. måste genomföra prioriteringar. Rydsjö påpekar dock att det
inte alls är nödvändigt att se en motsättning mellan IT å ena sidan och böcker och
litteratur å andra sidan, eftersom läskunnighet är en förutsättning för att kunna ta till sig
de nya medierna. I dagens samhälle behöver barn dessutom nya kompetenser som är
relaterade till de nya medierna som t.ex. Internet och olika sorters datorprogram. Många
statliga utredningar jämte bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest, menar att
en viktig uppgift för biblioteken är att tillgängliggöra IT för alla för att motverka de
ökande informations- och kunskapsklyftorna i samhället. Om nu barn och ungdomar ska
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erbjudas IT på folkbibliotek följer naturligt ett behov av att definiera vad denna teknik
kan användas och syfta till.

I tidigare avsnitt har vi tagit upp Drotners bud till en kulturpolitisk strategi för
barnbibliotekens framtid. Drotner tar upp just de nya kompetenser som hon benämner
som semiotiska tolkningskompetenser och som barn har behov av i dagens samhälle.
Naturligtvis är det fortfarande grundläggande att kunna läsa och ha ett väl utvecklat
språk. Drotner påpekar dock att dagens samhälle är ett semiotiskt samhälle där
medborgarnas förmåga att kunna tyda och tolka många olika tecken är av största vikt.
Olika former av kultur förmedlas dessutom i allt högre grad av elektroniska och digitala
medier. Om man ska kunna ta del av kunskap och vara en del av en kultur och demokrati
måste man få lära sig att kunna läsa både bilder, text, ord och ljud. I detta semiotiska
samhälle kan folkbiblioteken spela en viktig lärande roll för barn och unga. Enligt Drotner
bör biblioteken arbeta för att: utveckla barns och ungas yttrandefrihet och
tolkningskompetenser, säkra kvaliteten i kulturprodukter som erbjuds och skapa rum för
barns och ungas eget kulturskapande. Detta kräver att barn gratis har tillgång till ett brett
spektrum av medier och kulturella uttrycksformer, inte bara litteratur på
folkbibliotekens barnavdelningar och att dessa medier håller en hög kvalitet. På detta vis
blir folkbiblioteken kulturella inspirationsrum som kan fostra barn till en högre
kvalitetsmedvetenhet. Drotner menar också att den teknikkonvergens som vi står inför
kommer att ge barn samma chanser att vara aktiva kulturskapare som att vara mottagare
av kultur. På så sätt kommer barn och ungdomar att få ett bättre sammanhang i sin
kulturella världsbild och möjligheter att kunna påverka denna världsbild.

Tillgången till olika medier på bibliotek som t.ex. Internet spelar enligt Drotner störst roll
för barn från den lägsta socialgruppen. Genom att erbjuda Internet till de barnen kan
biblioteken enligt henne få en kulturdemokratiserande roll och motverka en uppdelning i
ett kulturellt A- och B-lag. Här får Drotner medhåll av Rydjsö som menar att ett av de
större problemen kring ”de nya medierna” är den ojämnt fördelade tillgången till och
kunskapen om dem.

Vi har ovan i detta kapitel tagit upp ett antal tjänster som är grundläggande på
barnavdelningar i Sverige. I detta sista avsnitt har vi fört en diskussion om vad
barnbibliotekets identitet och framtid kan vara, att det är viktigt att barnbiblioteket
inriktar sig på barnens fritid och att barn erbjuds tillgång till alla medier. I förhållande till
detta kan man säga att det är extra viktigt att barnavdelningens lokal förmedlar
nyfikenhet, fantasi och öppenhet. Att biblioteket ska vara en njutbar plats för barn att
välja att vara på, på sin fritid. Referensservicen på biblioteket förbättras om barn har
tillgång till många olika sorters källor till information, såväl barnbibliotekarier som
böcker, filmer, musik, datorspel/-program och Internet. Ett sätt att arbeta med IT-
verksamhet är att ha länksamlingar särskilt utformade av bibliotekarier för barn som
startsidor på datorerna. Det kan även vara av vikt att bibliotekarierna visar barnen vilka
sidor på Internet som är bra så att barn själva kan söka efter svar nästa gång de undrar
över något.
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I detta sammanhang måste varje bibliotek ta ställning till om man ska ha filter på
datorerna. Det kan ofta vara ett problem att använda sig av filter eftersom de flesta filter
är bristfälliga på så sätt att det ofta är för mycket som filtreras bort (jämför Whilney och
Drotner). Ett bättre alternativ är, att ha datorerna väl synliga, då är det väldigt få barn
(och vuxna) som väljer att titta på stötande material. Andra viktiga tjänster som hör
samman med IT är chatt, e-post och s.k. ”nöjessurfning”. Barnavdelningar kan även
erbjuda dessa tjänster, utifrån att folkbiblioteket i första hand är till för barns fritid. Av
stor vikt för de flesta barn är att bli sedda, att nå ut med tankar och ord och att kunna
dela sina upplevelser med likasinnade i Sverige och runtom i världen. Att invända mot
barns ”nöjessurfande” blir dessutom väldigt problematiskt. Hur ska man kunna definiera
vad som är nöje och vad som är nytta?

Vid urval och inköp är det viktigt att sträva efter en bredd vid val av medier. Av vikt är
dock att det man väljer att köpa in, om det så är böcker eller dataspel, är av hög kvalitet.
Det ska beröra, uppröra eller leda till eftertanke. På biblioteket får man gärna hitta de
dataspel som inte finns på tio-i-topplistan. I den program- och projektverksamhet som
biblioteken bedriver kan man sträva efter att barn själva blir ”kulturproducenter”, att de
aktivt skapar likaväl som de mottar kultur. Biblioteksundervisning för barn kan gärna
involvera de nya medierna och hur man bäst kan utnyttja dem. Likaväl som man
instruerar barn i hur man ska hitta i biblioteket kan det vara bra att även undervisa om
Internet och hur man hittar rätt information där och på så sätt öka barns källkritiska
insikter.
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4 Biblioteksservice till barn med utländsk
bakgrund

Efter att ha redogjort för vad vi anser är basen för barnbiblioteksverksamhet i Sverige går
vi nu vidare in på det mer specifika. Detta genom att först presentera den användargrupp
som den service vi undersöker vänder sig till. Förutsättningen för all
biblioteksverksamhet är att man känner sin användargrupp och den omgivning man
verkar i, därför följer nu ett avsnitt som ger bakgrund och kontext (4.1). Därefter följer
ett avsnitt där vi identifierar vad tillgänglig litteratur säger om vilken biblioteksservice
som är viktig för den aktuella användargruppen (4.2). I kapitlets sista avsnitt (4.3)
diskuterar vi resultaten av litteraturstudierna av biblioteksservice till barn med utländsk
bakgrund utifrån den uppdelning av tjänster som vi identifierat ovan i kapitel 3. Vi
urskiljer även tjänster som kan vara viktiga för barn med utländsk bakgrund som vi inte
identifierat tidigare.

4.1 Bakgrund/kontext

 4.1.1 Invandringen
Sedan 1930-talet har fler invandrat till än utvandrat från Sverige. Det är dock först under
senare årtionden som antalet invandrare kommit att utgöra en betydande del av
befolkningen (SCB 2002:25). Invandringen till Sverige, kombinerat med att invandrarna
kommer från många olika länder, har fört med sig att Sverige har utvecklats från ett
homogent, till ett mångkulturellt land. Denna förändring har inträffat under de senaste
decennierna och har lett till att ca 20 % av befolkningen har utländsk bakgrund (SCB
2002:25). Av samtliga barn i Sverige utgör de med utländsk bakgrund 25 % i åldern 0-5
år samt 22 % i åldern 6-12 (Barnombudsmannen 2003:12ff).

Under efterkrigstiden fortsatte Sveriges sociala välfärd och industri att expandera. Till
detta behövde man arbetskraft. Sverige började därför gå utanför landets gränser för att
värva yrkesutbildad arbetskraft. Under 1960-talet startade en debatt kring invandringens
för- och nackdelar för Sverige och svenskarna och detta ledde till att man började reglera
den. Under 1960-talet och en bit in på 1970-talet var arbetskraftsinvandrarna fortfarande
den största gruppen, men en förändring skulle komma. I slutet av 1970-talet hade
flyktinginvandringen växt till att vara den största gruppen, vilket den fortfarande är
(Heyman 1990:15ff, Skolverket 2003:72).
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 4.1.2 Politik och integration
I takt med att invandringen till Sverige har förändrats, har också den svenska
invandrings- och integrationspolitiken ändrat karaktär, från att ha varit mer
arbetskraftorienterad, till att vara mer asylorienterad (SCB, 2002:29). I samband med att
man på 1960-talet började reglera invandringen slog man fast att invandrare skulle ha
samma grundläggande rättigheter som den inhemska befolkningen. Däremot ansågs
invandrarnas rätt att behålla språk, kultur och tradition vara av underordnad betydelse.
Denna politik, som i stort sett syftade till assimilering, var den rådande fram till mitten
av 1970-talet (Popoola 2002:28f). Då växte istället en mer uttalad integrationspolitik
fram och i och med Invandrarutredningen (SOU 1974:69) fastslogs denna politik i en
proposition 1975. Grundmålen i propositionen är jämlikhet, valfrihet och samverkan. I
korta drag innebär detta att invandrare ska ha samma rättigheter och skyldigheter som
alla andra i samhället. De ska själva vara fria att välja i vilken mån de vill behålla sin egen
kulturella identitet eller att uppgå i den svenska kulturella identiteten. Vidare ska man
sträva efter samverkan och tolerans mellan olika etniska grupper och ta avstånd från
diskriminering och främlingsfientlighet. Dessa grundmål har stått fast sedan 1975, men
de har delvis förändrats (SCB 2002:29).

I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för
att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska
grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla
deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv.
Integration kan definieras olika, och termen bör därför bestämmas närmare när den
används (NE). I den här uppsatsen har vi valt att definiera integration som en dynamisk
anpassningsprocess mellan minoritets och majoritetsbefolkning, som betonar
ömsesidighet och likvärdighet. Detta innebär en pluralistisk syn på
integrationsbegreppet (Berger 2001:51). Detta är också den integrationssyn som det
officiella Sverige ger uttryck för (Integrationsverket 2003).

I rapporten Integration till svensk välfärd (SCB 2002), konstateras att man grovt kan
dela in de invandrare som bor i Sverige i två huvudgrupper. En utgörs av invandrare från
den rika världen (Norden, centrala EU-länder och Nordamerika), som i huvudsak är
arbetskraftsinvandrare. Den andra gruppen innefattar människor från andra delar av
världen och aktuella krigszoner, dessa är i huvudsak flyktingar eller anhöriginvandrare.
Den första gruppen ligger på praktiskt taget alla områden i välfärdsnivå med
motsvarande svenskar, medan den andra gruppen genomgående ligger långt efter.
Välfärdsskillnaderna mellan invandrare från olika regioner stämmer överens med många
faktorer, nämligen utvandringslandets ekonomiska nivå, språklig, kulturell och geografisk
distans till Sverige, befolkningens hudfärg och religion. Dessa faktorer samverkar med
invandringsskäl och ger i vissa fall dramatiska skillnader i välfärd både mellan olika
invandrargrupper och jämfört med infödda svenskar (ibid:154). Integrationsproblemen i
Sverige är alltså främst lokaliserade till flyktinginvandrare från regioner med större
ekonomisk/social/kulturell och geografisk distans.
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Kombinationen av massarbetslöshet, stora budgetunderskott och offentligt sparande
under 1990-talet fick konsekvenser för hela befolkningen men framför allt för invandrare
och ungdomar som skulle in på arbetsmarknaden. Alltså ledde den ekonomiska krisen till
försämrade levnadsförhållanden för invandrare och till att Sverige blev ett mindre jämlikt
land. I rapporten Integration till svensk välfärd (SCB 2002) menar man att
etableringsfasen för flyktinginvandrare är en långvarig process som kan ta flera decennier.
Dock är skillnaden mellan andragenerationens invandrare (d.v.s. de vars föräldrar
invandrade till Sverige på 1970- och 80-talen och som är födda i landet) och infödda
svenskar ganska liten. Det är emellertid en öppen fråga hur det kommer att gå för barnen
till de flyktingar som kom hit under 1990-talet och som fick en sämre start i Sverige
(ibid:155ff).

 4.1.3 Livet i förorterna
I vår uppsats fokuserar vi på barn ur de minoritetsgrupper som kan sägas höra hemma i
den andra av de två grupper som beskrivs ovan. I de två förorter vars
barnbiblioteksverksamhet vi har tagit del av, Rinkeby och Rosengård, finns dessa
grupper representerade i stor utsträckning (se avsnitt 5.1 och 5.2). Båda dessa är s.k.
miljonprogramsområden, som byggdes under 1960- och  70-talen.
Miljonprogramsbostäderna blev snabbt belastade med negativa associationer. De
förknippades med tråkig betongarkitektur och klassades som fysiskt torftiga och
männsikoovänliga miljöer (Popoola 2002:44), en uppfattning som definitivt inte delas av
många av dem som själva bor i de här områdena4. Dessa områden är idag mycket etniskt
segregerade, i takt med att infödda svenskar har flyttat ut har invandrare flyttat in
(Andersson 2000:256f).

I delbetänkandet från storstadskommittén, Att växa bland betong och kojor (1997:61),
vill man synliggöra barn och ungdomar i miljonprogramsområden och beskriva deras
uppväxt- och levnadsvillkor. Man har kartlagt situationen på det här området i 96
primärområden, som betecknas som utsatta, i sammanlagt sju storstadskommuner varav
Stockholm och Malmö är två (ibid:11ff). Utredningen fastslår följande: I de berörda
områdena finns en ovanligt hög andel socialbidragsberoende (ca 50 %). Ohälsotalen5 är
högre och medellivslängden lägre. Invånarna i dessa områden har betydligt lägre hälsa,
sämre kostvanor och konsumtionen av alkohol och tobak är högre. I Malmö ligger
arbetslösheten bland småbarnsföräldrar i vissa områden på 56 %, något som påverkar
både föräldrarnas och barnens hälsa negativt och leder till ett ökat utanförskap. Detta
utanförskap leder bland annat till att fler barn i dessa områden har varit föremål för
socialtjänstens insatser, vilket betyder att andelen barn som far illa är högre. Man har
också konstaterat att andelen barn som uppvisar utvecklingsförseningar vid

                                                
4 Se exempelvis: 16 mars 2001 : dagbok från Rosengård, red. Inger Pedersen, Malmö : Malmö museer, 2002.
För en mer ingående och nyanserad bild av ett miljonprogramsområde än vi har möjlighet att ge här, se även
Ristilammi: Rosengård och den svarta poesin, Stockholm, Symposium : 1994
5 Ohälsotal är en siffra som beräknas på antalet dagar som ersatts med sjukpenningförsäkring,
arbetsskadeförsäkring, sjukbidrag och förtidspension fördelat på sjukpenningförsäkrade och
förtidspensionärer (SOU 1997:61:23).
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fyraårskontrollen är högre i de berörda områdena och att det trots ett större behov finns
färre barnläkare än i andra områden (ibid:20-30).

Ungdomar i de undersökta områdena har, jämfört med en referensgrupp, en större
målmedvetenhet, fler vet vad de vill göra i framtiden, fler går en yrkesutbildning efter
gymnasieskolan och många är inställda på att skaffa sig en utbildning som kräver många
års studier (ibid:38). Undersökningen konstaterar också att ungdomarna i de undersökta
områdena använder mindre alkohol och narkotika och är mindre brottsbenägna än i övriga
landet, men att våldet ändå ökar bland barn och ungdomar. Många unga önskar fler
kontakter med vuxna och mer engagerade föräldrar (ibid:47-52). Barnen i de undersökta
områdena har färre organiserade fritidsaktiviteter och är i mindre utsträckning
föreningsaktiva, men har mer tid för lek med kompisar i vad som beskrivs som ”en frizon
skild från vuxenvärlden och på barnens egna villkor” (ibid:39). Det är också färre barn
som har plats i barnomsorg här än på andra ställen (55 % mot 73 % i storstäderna i
övrigt) (ibid:85). Dock var barngrupperna/klasserna mindre i de undersökta stadsdelarna
än på andra ställen och personaltätheten högre inom barnomsorgen (ibid:85, 100). Som
ett resultat av de problem som Storstadskommittén uppmärksammat i bl.a. Att växa
bland betong och kojor, beslutade riksdagen 1999 om en särskild storstadspolitik med
syftet att stödja storstadsregionerna och häva den negativa utvecklingen av socialt,
ekonomiskt och etniskt segregerade bostadsområden.

 4.1.4 Barnen i skolan
Elevers skolresultat hänger i stor utsträckning samman med föräldrarnas utbildningsnivå
och för utrikes födda, deras vistelsetid i landet. I bostadsområden som präglas av social
och etnisk segregation är elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen
överrepresenterade (Socialdepartementet 2003). I undersökningen Läsförståelse hos
elever med utländsk bakgrund (2003) redovisas resultaten från PISA6 i en internationell
jämförelse. Den svenska skolan är enligt undersökningen en bra och jämlik skola, men det
finns brister. Dessa ligger främst i hur prestationerna skiljer sig mellan infödda elever och
elever med utländsk bakgrund. Skolresultat hos barn med utländsk bakgrund hamnar
ungefär i mitten resultatmässigt jämfört med andra OECD-länder. Att Sverige inte
hamnar högre, trots mycket högt ställda mål i integrationspolitiken, menar
undersökningen kan bero på den höga andelen flyktinginvandrare som kommer till
Sverige, jämfört med många andra OECD-länder, som bedriver en selektiv
arbetskraftsinvandring (Skolverket 2003).

Undersökningen framlägger tänkbara förklaringar till att de här barnen presterar sämre i
skolan. Dessa förklaringar är kopplade till flyktinginvandring. Till att börja med kan det

                                                
6 PISA står för Programme for International Assessment och är en internationell kunskapsstudie av 15-åringar i
läsförståelse, matematiskt och naturvetenskapligt kunnande, som genomfördes för första gången år 2000 i så
gott som samtliga OECD-länder. Den syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem
bidrar till att 15-åringar är rustade att möta framtiden. Testen görs på majoritetsspråket. (Skolverket 2003:3,
103). Undersökningen är en måttstock för hur den svenska obligatoriska skolan lyckas och är alltså även
intressant för den åldersgrupp vi undersöker, eftersom de är mitt inne i undervisningssystemet.
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vara så att eleverna har en betydligt lägre mottaglighet för undervisning i fall de bär med
sig traumatiska upplevelser. Att svenska är ett litet och ovanligt språk spelar också in;
om man inte ämnar stanna i landet är motivationen att lära sig ett ovanligt språk låg
eftersom svenskan inte är internationellt gångbart i samma utsträckning som t.ex.
engelskan. Skolans minskade anslag under 1990-talet spelar också in, på så sätt att man
inte har kunnat ge nyanlända elever det stöd de behöver t.ex. i form av
modersmålsundervisning. I rapporten gör man en skillnad mellan elever med utländsk
bakgrund som är födda i Sverige och de som är födda utomlands. De elever med utländsk
bakgrund som är födda i Sverige, presterar överlag bättre än de födda utomlands. Man
kan dock se att bland de elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige, men talar
ett annat språk i hemmet, vilket ca hälften gör, är skillnaden i prestationsnivå betydande,
både gentemot etniskt svenska elever och gentemot den andra hälften av svenskfödda
elever med utländsk bakgrund men som pratar svenska i hemmet. D.v.s. att elever som är
födda i Sverige och har gått hela livet i svensk skola, men inte talar svenska hemma,
presterar betydligt sämre än både andra elever med utländsk bakgrund som talar svenska
i hemmet och etniska svenskar (ibid:96f).

Rapporten visar också på att det finns negativa effekter av att gå i en invandrartät skola.
Här nämner man i undersökningen två tänkbara förklaringar, som båda handlar om olika
former av segregation. Den första är en så kallad kompositionell effekt. Den uppkommer
av att nyinvandrade familjer i hög grad bosätter sig i samma områden och att dessa
familjers barn går i skolor med relativt hög andel nyinvandrade elever Där är en
genomsnittlig lägre läsprestation att förvänta. Den andra är en så kallad kontextuell
effekt. Den uppstår om en elevs individuella prestation påverkas av elevgruppens
sammansättning, i detta fall att det finns en stor andel elever med utländsk bakgrund. Här
kan man också anta att de informella kontakterna med det svenska språket är färre och
då uppstår det enligt undersökningen en extraeffekt av utländsk bakgrund, p.g.a. att en
stor del av omgivningen har utländsk bakgrund. Både den kompositionella effekten och
den kontextuella effekten är ett resultat av ett segregerat boende och av den anledningen
hävdar man i rapporten att detta är ett problem som skolsystemet inte kan lösa ensamt
(ibid:97f).

 4.1.5 Språkutveckling och språksocialisation
Oavsett vilket eller hur många språk ett barn lär sig, följer inlärningen samma mönster,
men eftersom det är mer som ett flerspråkigt barn ska lära sig, så tar processen lite längre
tid. Man räknar med att två- eller flerspråkiga barn ligger något år efter enspråkiga i varje
språk (Ladberg 1996:48). Den viktigaste faktorn för språkinlärning är att den som ska
lära sig ett språk möter det i lämpliga situationer. Språkbehärskningen utvecklas sedan
genom att man utsätts för språkliga element i engagerande situationer (Hyltenstam
1996:116). Själva språkbehärskningen innefattar flera delar: uttal, grammatik, flyt,
ordförråd, kulturell språkbehärskning och eventuellt skriftspråk. Uttal och grammatik lär
man sig lättast som liten och det tar bara några få år. När man inte längre gör några fel är
man fullärd. Flyt –att kunna tala flytande utan att behöva tänka på vilka ord man ska
välja och i vilken ordning– är också något man lär sig lättast som liten. Ordförrådet
däremot utvecklas kontinuerligt hela livet. Den kulturella språkbehärskningen handlar om
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att kunna använda sina ord på ett lämpligt sätt, ihop med rätt gester och minspel. I detta
hänseende blir man heller aldrig fullärd, det finns alltid mer att lära. Läsa och skriva lär
sig barn oftast vid fyra till åtta års ålder (Ladberg 1996:41ff).

Gunilla Ladberg, pedagog med mångårig erfarenhet av frågor som rör barns
språkutveckling, menar att det finns stora vinster med att lära sig ett språk tidigt. En stor
fördel är att man då lär sig uttal, grammatik och flyt snabbare och kan bli fullärd i dessa
avseenden. Den andra stora vinsten är känslan, eftersom man får en djupare känsla för
ett språk som man föds in i. En tredje fördel är att man har längre tid på sig och får
chansen att tala språket i fler sammanhang med både barn och vuxna. Barn kan lära sig
hur många språk som helst. Vad som avgör är tillfällena att använda språket samt det
behov barnet har av det (1996:43f). Den intensivaste perioden för utveckling av uttal,
grammatiska mönster i tal och centralt ordförråd är mellan ett och ett halvt år och fem år
(Hyltenstam 1996:37).

När barn börjar skolan talar de flytande och har oftast lärt sig det mesta av språkets uttal
och grammatik. Eftersom man lär sig nya ord i olika sammanhang, utvecklas den
kulturella språkbehärskningen hand i hand med ordförrådet. Skriftspråket är också en väg
till ett ökat ordförråd. Att uppmuntra till läsning är därför ett sätt att stimulera barns
språkutveckling under skolåren (Ladberg 1996:55). Studier av andraspråksinlärning i
skolåldern har visat att det tar mellan fem och åtta år för en andraspråksinlärare att
språkligt komma ifatt sina enspråkiga klasskamrater i läsämnena och därför bör skoltiden
utnyttjas maximalt (Åhl 2000:9).

Rinkeby Språkforskningsinstitut har gett ut Tvåspråkiga barn och skolframgång. I den
redogör Margaret Obondo (1999) för skillnaden i hur barn socialiseras till ett språk i
olika kulturer. Som vi omtalat ovan, innefattar språkinlärning inte bara grammatik och
ordförråd, utan även normer, värderingar och seder som hör till den grupp man lever
med. När en person flyttar till ett nytt land, kan den inlärningsstil och det mönster för
språksocialisation som finns inom familjen skilja sig avsevärt från de konventioner som
finns för språk och lärande i skolan och samhället i det nya landet. Obondo tar i sin
artikel upp att många forskare har varnat för de negativa effekter som förorsakas om
undervisningen bortser från det här problemet. Att man bortser från det kan förklara
varför fler barn från minoritetskulturer misslyckas i skolan. Det mönster för
språksocialisation som vi i Sverige är vana vid, och som enligt de studier som Obondo
hänvisar till, tillämpas i västerländska medelklassfamiljer, följer ett så kallat
barncentrerat förhållningssätt (ibid:36ff). I stora delar av världen, d.v.s. i icke
västerländska kulturer samt hos arbetarklass7 världen över, finns ett situationscentrerat
förhållningssätt. Det barncentrerade förhållningssättet inkluderar barnen i samtal och de
vuxna anpassar sitt språk efter barnens nivå, man tar hänsyn till barnens åsikter och
förser barnen med lämpliga språkliga erfarenheter redan innan de börjat skolan.

                                                
7 Arbetarklass: del av befolkningen i ett samhälle som betraktas som ett klassamhälle. Vanligen räknas till
arbetarklassen de som utför avlönat kroppsarbete, men en vidare definition av begreppet förekommer också
(NE). Vi utgår från att Obondo i sin artikel definierar arbetarklass i en snäv bemärkelse.
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Föräldrarna ställer hela tiden didaktiska frågor till barnen med avsikten att träna och
undervisa sina barn i språket. I det situationscentrerade förhållningssättet är det sällsynt
att vuxna förenklar sitt språk, utan tvärt om anser man att barn behöver höra
sammansatt och ej förenklat tal för att bli grammatiskt kompetenta. Vidare är det
sällsynt med didaktiska frågor och man anser inte att barnen är kapabla att delta i samtal
som jämlika med vuxna. I stället förväntas barnen svara på tilltal och lyda uppmaningar.
Båda sätten leder till att barn blir grammatiskt kompetenta talare av sina språk.
Undervisningssituationen i svenska skolor härmar det barncentrerade förhållningssättet
(ibid:40,50). De exempel på förhållanden i arbetarklassen som Obondo tar upp kommer
från USA och vi kan inte uppskatta huruvida de är överförbara på svenska förhållanden.
Vi anser dock att det intressanta med Obondos artikel ligger i att hon förespråkar en
medvetenhet om att det existerar olika förhållningssätt till barns språkinlärning och att
detta är viktigt att ta hänsyn till i olika pedagogiska situationer.

Kerstin Nauclér (Åhl 2000), som har jämfört turkiska invandrarbarn med svenska barn i
förskolan, har kommit till liknande slutsatser som Obondo. Hon har undersökt hur barns
språkliga erfarenheter hemma och i förskolan kan relateras till deras läsförståelse i fjärde
klass (ibid:228). Hon menar att barnen har helt olika krav på sig angående aktivt
deltagande i sagoberättandet, både hemma och i förskolan. De turkiska barnen har inte
som de svenska barnen något krav på sig att vara medberättande och de får få frågor om
textens innehåll. De svenska barnen är i större utsträckning med i ett samspel, där barnen
och de vuxna turas om att kommentera bilder och händelser i sagan och ställa frågor om
innehållet. Därför utvecklar de också olika färdigheter. De turkiska barnen blir bättre på
att återberätta en saga med en början och ett slut, de har heller inga problem med att lära
sig läsa. De svenska barnen får lättare för att ställa frågor till en text och på detta sätt får
de en modell för hur de så småningom på egen hand förväntas skapa mening och innehåll
från texter. Nauclér menar att om man är mer skeptiskt lagd, kan man säga att de svenska
barnen i vart fall får en bättre vana att svara på de traditionella läromedlens och testernas
frågor i klassrummet på det sätt som förväntas (ibid:232 ff). Från årskurs fyra och
framåt ställs nya krav på eleverna, de förväntas kunna läsa för att lära och läsa mellan
raderna för att erövra ny kunskap från de texter de läser. Det här har de svenska barnen
med sig genom att de under sin uppväxt språksocialiserats på detta sätt. För att barn
med utländsk bakgrund ska ha lika goda chanser att lyckas i skolan som svenska barn,
måste de bjudas rikligt med tillfällen att berätta och förklara med förskollärare eller lärare
innan de ökade kraven på läsförståelse ställs på dem i årskurs fyra. Nauclérs
undersökning visar att de barn med utländsk bakgrund som inte fick gott om sådana
erfarenheter med sina förskollärare också var de barn som var betydligt svagare läsare i år
fyra (ibid:241).

Det finns flera skäl till att det är av vikt att barn med utländsk bakgrund får stöd i att
behålla sitt modersmål. Ett av dem är att när man uppfostrar ett barn för man vidare en
kultur, man berättar, sjunger visor och lär barnen talesätt och ordspråk. Allt detta gör
man bäst på sitt modersmål, för på ett nytt språk har man inte tillgång till detta. Väljer
man bort ett språk, väljer man också bort den kultur det språket bär. En förälder behöver
kunna vara spontan och kunna uttrycka sig obehindrat med sitt barn. Barn har behov av
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vuxna som förebilder. De vuxna blir bättre förebilder om de uttrycker sig på ett språk de
behärskar (Ladberg 1996:72, jfr Hyltenstam 1996:44) En annan viktig anledning att
kunna sina föräldrars språk är att det är en förutsättning för att kunna ha kontakt med
sina släktingar som är i kvar i ursprungslandet.

Sverige är av tradition ett enspråkigt land. I mycket av den aktuella samhällsdebatten
förespråkas svenskan som den viktigaste sammanhållande faktorn i ett mångkulturellt
Sverige. Denna syn leder till att de som inte har svenska som modersmål försätts i en av
princip underordnad situation (Sjögren et al. 1996:19). Omgivningen utanför familjen får
tidigt betydelse för barnets språkutveckling. Barn är känsliga för alla uttryck av
värderingar, de lär sig vad de kan vara stolta över och vad de kan skämmas över. När de
iakttar negativa reaktioner kan de börja tveka att tala ett språk. Språkens sociala status är
alltså viktig. Om tvåspråkigheten ska kunna bli en tillgång måste samhället arbeta för att
höja minoritetsspråkens status.  En av viktigaste signalerna är
modersmålsundervisningen, som också är en förutsättning för en jämlik skola
(Hyltenstam 1996:39). Även biblioteken kan bidra till att höja modersmålens status
genom att t.ex. i sitt utbud av service och medier betona flerspråkighet och härigenom
bidra till att barn med utländsk bakgrund får en högre motivation att lära sig sina
modersmål.

4.2 Biblioteksservice
I detta avsnitt presenterar vi teorier kring och exempel på användarservice till barn med
utländsk bakgrund. Här går vi igenom källa för källa, för att senare kunna knyta samman
dessa i avsnitt 4.3 Diskussion av kapitel 4. Mycket av litteraturen om etniska
minoriteter och bibliotek behandlar främst vuxenverksamhet. Dessutom är perspektivet
ofta inriktat på att de etniska minoriteterna är just i minoritet bland användarna på
biblioteket vilket de inte är på de bibliotek vi undersöker i vår uppsats. Vi undersöker
barnbiblioteksverksamhet i områden där användarna med utländsk bakgrund utgör en
övervägande majoritet.

 4.2.1 Svensk litteratur
Arbetskraftsinvandringen under 1960- och 70-talen ledde till att det flerspråkiga
biblioteksarbetet blev ett naturligt inslag på de svenska folkbiblioteken. Den ökande
flyktingströmmen till Sverige på 1980-talet gjorde att behovet av samordning av
bibliotekens resurser förstärktes ytterligare och detta ledde till att invandrarlånecentralen
växte fram. Därmed fick man dessutom en ansvarsfördelning mellan lokala folkbibliotek,
länsbibliotek och lånecentralen (Biblioteket mitt i världen 1998:9). Anita Bonderup
beskriver i sin Hovedopgave från Danmarks Bibliotekssskole, Biblioteksbetjening af
etniske minoriteter, hur den svenska invandrarlånecentralen har omformats till
Internationella biblioteket som är ett öppet bibliotek och vilka konsekvenser det har fört
med sig. En konsekvens är att biblioteken ute i landet numera måste vara mer aktiva med
att själva säga till när man behöver en depå samt ange sammansättningen och storleken
på denna. Detta är en medveten strategi från Internationella biblioteket eftersom man vill
att de enskilda biblioteken ska vara mer aktiva (2001:34).
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En viktig händelse på området biblioteksservice till etniska minoriteter var instiftandet
av bibliotekslagen. I § 8 stadgades att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet
åt ”…invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.” (SFS 1996:1596)
Vi ser detta som en självklar återkoppling till grundmålen för den svenska
integrationspolitiken. I Sverige ska man som invandrare ha frihet att själv välja i vilken
mån man vill uppgå i den svenska kulturella identiteten och i vilken mån man vill behålla
sin egen kulturella identitet. Om man ska ha denna möjlighet måste samhället också
erbjuda ett stöd för de etniska minoriteternas kulturer och språk även på biblioteket.

Invandrarna och biblioteket: en handbok utarbetad av SÖ:s arbetsgrupp för
biblioteksverksamhet bland invandrare gavs ut av Bibliotekstjänst 1974. Trots att
boken skrevs för snart trettio år sedan står sig det avsnitt som behandlar
mediebeståndets uppgift. I mycket korta drag ska mediebeståndet enligt handboken
syfta till att hjälpa invandare att befästa sin identitet och finna sina rötter, att förstå
Sverige och jobbet här, att kunna avancera och lära sig mera, att klara vardagen och att
vidga horisonten (ibid:30-34). När det gäller barn- och ungdomslitteratur menar man i
boken att den har som viktigaste uppgift att hjälpa barnen att behålla kontakten med sitt
modersmål eller att hjälpa föräldrarna att lära barnen modersmålet. Man menar att det är
slöseri med potentiella språkkunskaper i vårt land att inte ta tillvara invandrarbarnens
tvåspråkighet. Boken förespråkar att småbarnsböcker ska prioriteras, detta eftersom de
små barnen är mest utsatta för faran att inte lära sig sitt modersmåls skriftspråk.
Dessutom kan bilderböcker även vara till hjälp för barn som passerat bilderboksåldern
men vilkas läsvana på modersmålet är svag. En synpunkt som boken tar upp är att man
inte bör gå förbi de aktuella kulturernas egna och ofta mycket rika sagovärld (ibid:35f).

I den senast utkomna handboken för barnbiblioteksverksamhet, Barnspåret: idébok för
bibliotek, har Ulla-Britt Nordin Siebolds skrivit en artikel om biblioteksservice till barn
med andra modersmål än svenska. Hon har valt att benämna användargruppen just så för
att poängtera att det är en heterogen grupp som förenas endast av det att deras första
språk är ett annat än majoritetsspråket i vårt land (1994:13ff). Författaren menar att en
viktig uppgift för biblioteken är att höja modersmålens status. Att uppmärksamma
barnens modersmål på ett positivt och naturligt sätt under exempelvis
biblioteksvisningar och bokutställningar kan vara ett sätt. Bara det att deras modersmål
finns representerat på det lokala biblioteket kan vara mycket betydelsefullt. Nordin
Siebolds betonar också vikten av att det är varje biblioteksbesökares självklara rätt att
själv få välja på vilket språk man vill låna böcker. Hon tipsar också om att man kan ha
förbindelsekort8 med parallelltext på svenska och det aktuella invandrarspråket. Detta
för att lösa problem med språkförbistring genom att betona att man inte behöver vara
t.ex. persisk eller svensk utan att det är positivt att vara både och. Nordin Siebolds
menar att när det gäller bibliotekskunskap krävs ett visst mått av inlevelse och fantasi

                                                
8 Ett förbindelsekort är det formulär som ska fyllas i med barnets personuppgifter och målsmans underskrift
inför utfärdandet av ett nytt lånekort.
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t.ex. p.g.a. att barnen kommer från olika kulturer. I en annan artikel i Barnspåret: idébok
för bibliotek talar Uno Nilsson om barnavdelningens nätverk och kontaktarbete. Här
menar han att när det gäller barnbiblioteksverksamhet på filialer i invandrartäta områden,
kan man inte vara säker på att barnens vardag omfattas av någon institution. Då måste
man söka sig andra vägar för att nå dessa barn och deras föräldrar, exempelvis klubbar,
öppna förskolor och andra arrangemang (1994:67). Vi kommer att återkomma till
samarbete med just öppna förskolor i invandrartäta områden när vi tar upp Sanela
Rozajacs magisteruppsats från BHS, nedan.

I idé- och metodboken Biblioteket mitt i världen belyses flera olika sidor av de svenska
folkbibliotekens flerspråkiga verksamhet. För vår användargrupp är det främst två
kapitel som är relevanta i detta sammanhang, ett om Rinkeby bibliotek och ett om
Tensta bibliotek.

I artikeln Rinkeby – verksamhet efter behov beskrivs biblioteket som områdets kulturella
vardagsrum. Detta eftersom biblioteket är en självklar mötesplats med en livaktig
programverksamhet. Barnverksamheten, så som den ser ut idag, kommer vi att redogöra
för i avsnitt 5.1 nedan. I Rinkeby – verksamhet efter behov beskrivs stiftelsen Abrahams
barn. Vid vårt besök i Rinkeby fick vi veta att arbetet med Abrahams barn för tillfället
går på sparlåga av ekonomiska skäl. Vi kommer ändå att redogöra för det här projektet så
som det beskrivs i ovan nämnda artikel, eftersom det är ett framgångsrikt projekt som är
känt långt utanför Rinkebys gränser. Stiftelsen Abrahams barn för religiös och kulturell
samexistens bildades för att minska konfliktbenägenheten mellan människor från olika
kulturer och religioner. Verksamheten vill tydliggöra det gemensamma kulturarv som
finns i judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner ser Abraham som en
gemensam stamfader. Stiftelsen bedriver sin verksamhet i nära samarbete med skolorna i
området och biblioteket. Metoden bygger på inlevelseövningar. Eleverna lär känna
berättelsernas budskap och upptäcker att det finns många gemensamma nämnare i dem.
Därigenom når de kunskaper och insikter om både sig själva och den egna och andras
kulturer. Abrahams barn har också byggt upp en boksamling som sköts av biblioteket. I
anslutning till denna finns även ett artefaktotek, d.v.s. lådor med olika religiösa föremål
som används vid de olika religionernas gudstjänster, till utlåning. När vi besökte Rinkeby
berättade barnbibliotekarien att utlåningsverksamheten av artefaktlådorna, som riktar sig
till institutioner, nu var igång. Biblioteket visar också Abrahams barns julkrubba vid
advent (Biblioteket mitt i världen 1998:46-50).

I artikeln Tensta – rum för kunskap berättas om hur man vid besparingar och
omorganisation varit tvungen att prioritera bland behoven och då satte barnen främst.
Man insåg att ett välförsett barnbibliotek var alldeles nödvändigt i ett område där
skolornas största bekymmer är barnens dåliga kunskaper i svenska. Därför har man
placerat barnavdelningen i centrum av lokalen och inrättat en läsesal, Rum för kunskap,
som ska serva studerande i alla åldrar. Här är gränserna mellan barn- och vuxenlitteratur
borta och man hittar facklitteratur och läromedel för både stora och små (Biblioteket mitt
i världen 1998: 104ff). På Tensta bibliotek sätter man svenska språket i centrum av
verksamheten och man arbetar också medvetet med integration. Ett sätt att arbeta med
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integration, som man har provat på biblioteket i Tensta, är att bjuda in skolelever från
mindre invandrartäta områden i stadsdelen Spånga-Tensta till biblioteket för att berätta
t.ex. om en pojke som under vikingatiden reser från det som nu är Tensta till Bagdad.
Med denna berättelse vill bibliotekarien visa att människor i alla tider har rest och
förflyttat sig. Ett annat sätt kan vara att berätta t.ex. traditionella grekiska sagor i
sagotältet på svenska för grekiska modersmålselever (ibid:113f). På biblioteket i Tensta
har man även bedrivit läxläsningshjälp. Där menar man att behovet är stort av detta hos
många barn av anledningen att många föräldrar på grund av språksvårigheter inte kan ge
barnen den hjälp de behöver. Arbetet riktar sig både till barn och vuxna och sköts av
medhjälpare som arbetar helt ideellt (ibid:106).

Listiga räven är ett projekt inspirerat av den nya zeeländska inläsningsmetoden Whole
Language. Den kan mycket kortfattat beskrivas genom att barn lär sig läsa genom att
läsa. Böckerna, som kan vara både fack- och skönlitteratur ska ha ett innehåll med
betydelse för barnen. Barnen ska alltid uppleva läsningen som något positivt och
lärarens uppgift är att stödja, uppmuntra och handleda barnen till självständig läsning.
Läsning och skrivning ska finnas med i alla aktiviteter i skolan. Språket ses som ett
medel för kommunikation och tal, sång, skrivande, läsning, teater, bild o.s.v. är alla en del
av samma process – ett sätt att uttrycka sig. Läsning och skrivning måste alltid vara
meningsfullt och motiverande, ge självkänsla, kompetens, förståelse och utveckling.
Skrivning är också ett sätt att bli en bra läsare (Alleklev & Lindvall 2003:9f). Listiga
räven är ett så kallat bokflodsprogram. Bokflodsprogrammen karaktäriseras av att elever
översköljs av spännande och roliga böcker med meningsfullt innehåll. Detta har inneburit
att barnen har lärt sig språket av bara farten på samma gång som de har utvecklat
positiva attityder till böcker (Åhl 2000:12).

I Listiga räven har barnen tillgång till 400-600 böcker i klassrummet, vissa boktitlar finns
i två till sex exemplar och böckerna är utlånade av Rinkeby bibliotek (Alleklev &
Lindvall 2003:11). Från Rinkebys biblioteks sida har deltagandet i Listiga räven varit
viktigt ur synpunkten att det, i ett område som Rinkeby, där så många olika kulturer
möts, är viktigt att barnen får uppleva och ta del av den kulturskatt som vår svenska
barnlitteratur utgör. Barnen bör få en gemensam kulturell plattform att stå på, därför har
ett mål varit att barnen ska få möjlighet att möta minst tio svenska barnboksförfattare
under sin grundskoletid (Alleklev & Lindvall 2000:7f). Bibliotekets viktigaste uppgift i
projektet har varit att välja rätt sorts böcker. De ska kunna kopplas till barnens egna
upplevelser och erfarenheter, samtidigt som de ska ge kontakt med nya världar. Enligt
Monica Axelsson (Åhl 2000) är det inom språkinlärningsforskning stor enighet om att
det krävs ett inflöde av språk för att en språkutveckling ska ske (ibid:20). I ett område
som Rinkeby, där det finns få invånare med svenska som modersmål och det naturliga
inflödet av svenska därför är så pass litet, är det baserat på ovanstående extra viktigt
med en sådan arbetsmetod.

I Listiga räven följer arbetet kring böckerna en viss struktur, där man väljer en bok, läser,
ritar, målar, återberättar i tal och i skrift, både för hand och på dator. Eleverna har också
fått dramatisera och spela rollspel. All undervisning inom Listiga räven sker på ett annat
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än barnens förstaspråk. Ur tvåspråkighetsperspektiv vore det enligt Axelsson bäst om
barnen fick lära sig läsa och skriva på sitt starkaste språk, men när detta nu inte är
möjligt är det viktigt att undervisningen sker på en individuell nivå (Åhl 2000:10, 20).

När barnen i Listiga räven-projektet arbetat enligt denna metod sina första tre skolår,
uppvisade de testresultat i läsförståelse vars medelvärden låg över övriga tredjeklasser i
Stockholm. De har också haft resultat i matematik som visar att de i snitt klarat sig
bättre än staden som helhet (Alleklev & Lindvall 2000:64). Att konkret kunna visa att
det arbete man utför ger resultat, har gett biblioteket i Rinkeby större inflytande,
eftersom biblioteket har fått mer uppmärksamhet bland berörda politiker och
tjänstemän. Som ett exempel på detta kan nämnas att man byggt ut skolbibliotek på fyra
av skolorna i området.

Sagostunder för barn med utländsk bakgrund kräver en del anpassning skriver Susanne
Benckert i artikeln Det var en gång – betydelsen av berättandet och bokläsande för
barns andraspråksutveckling i förskolan i boken Svenskan i Tiden: verklighet och
visioner (Åhl 2000). Hon menar att barnen får lättare att förstå vad sagan handlar om
ifall den presenteras tillsammans med bilder. Man kan använda så kallade storböcker, en
jättestor bok som innehåller stora bilder och lite text. Den som läser sagan visar
läsriktningen i texten, så att barnen kan följa med även där. Till storböckerna finns det
också småböcker, med exakt samma innehåll, som barnen, när de hört storboken flera
gånger, kan ”läsa själv” ur minnet. På detta sätt lär sig barnen hela meningar istället för
lösryckta ord, i ett sammanhang som de kan förstå, eftersom textens innehåll är känt för
barnen (Åhl 2000:32f). Det är också bra att konkretisera sagan genom att låta barnen leka
eller att spela teater. Ett annat sätt att konkretisera sagor är att ha så kallade sagopåsar
med föremål som förekommer i sagan. Härigenom skapas associationer och inspiration
till samtal som ger en djupare förståelse för innehållet i berättelsen. Det ger också barnen
konkreta stödord som underlättar återberättandet av sagan. Det kan också vara bra att
göra barnen bekanta med figurerna i historien innan man börjar berätta sagan. Förståelsen
ökar om barnen kan få höra en svensk saga på sitt modersmål, antingen på förskolan eller
på biblioteket. Benckert menar att det också är bra om man väljer sagor från barnens egna
kulturer. Barnen får då en chans att identifiera sig med sin egen kultur utanför hemmet.
Att barnen får höra sagor tillsammans med andra barn med samma modersmål stärker
deras identitet och gör att både språket och kulturen blir synlig. Om barnen hör en saga
upprepade gånger ökar deras ordförråd. Det är också bra med mindre grupper, så att man
kan anpassa den språkliga nivån (Åhl 2000:29ff).

I den i föregående kapitel nämnda boken Barn frågar - kan biblioteket svara? berättas
att på ett av de undersökta biblioteken hade många av barnen utländsk bakgrund.
Frågorna där kunde präglas av vissa språksvårigheter, som att bibliotekarierna ibland
hade svårt att förstå vad barnen menade, att barnen frågade efter vad saker hette och
bibliotekarierna fick förklara ord. Dessutom frågade barnen efter böcker på flera olika
språk (2000:46f).
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Som vi tidigare har skrivit ger Statens kulturråd ut katalogen Barn- och ungdomsböcker
på andra språk än svenska i vilken man har samlat alla barn- och ungdomsböcker på
andra språk än svenska utgivna på förlag med anknytning till Sverige. I inledningen till
denna kan man läsa att tillgången till böcker är ojämnt fördelad mellan de olika språken.
Skillnaderna beror bl.a. på förutsättningarna för bokutgivning i hemlandet. Kurder har
t.ex. inte ett egentligt hemland och ett språk som är förbjudet i vissa av de länder som de
kommer ifrån. Därför är Sverige det land som ger ut mest kurdisk litteratur i världen. I en
del afrikanska länder är den muntliga traditionen fortfarande rådande. Här har
infrastrukturen inte heller gynnat förlagsverksamhet. P.g.a. detta ges det ut färre
barnböcker på dessa språk. Många av böckerna som finns i katalogen finns inte i de
databaser och kataloger där bibliotekarier i första hand letar som t.ex. bibliotekstjänst och
Libris. Katalogen är tänkt som ett hjälpmedel vid urval och inköp (Engman 2002:2).

Hanna Bergsmark har i sin magisteruppsats från BHS skrivit om läsprojekt i
invandrartäta områden. Syftet med uppsatsen är att visa vad ett bibliotek i ett
mångkulturellt område gör för att hjälpa barnen i deras språkutvecklingsprocess
(2001:2). Hon jämför bland annat olika läsprojekt och kommer fram till att dessa ofta
innehåller fyra huvudingredienser som återkommer i olika hög grad. Dessa är: Samarbete
med BVC vilket leder till en tidig kontakt med nyblivna föräldrar, där en uppföljning
helst ska ske t.ex. genom ett samarbete med för- och grundskolan. Bergsmark skriver att
man t.ex. i Markaryds kommun har märkt att tidig språkstimulans leder till att färre
elever misslyckas i skolan. Den andra huvudingrediensen är att få föräldrar att visa
intresse för barnens språkutveckling och bli medvetna om vad biblioteken vill göra för
deras barn. Ett sätt att nå föräldrarna, om de inte kommer till biblioteket, är att
bibliotekarien gör hembesök, som skett i t.ex. Markaryd och Hässleholmen. Som tredje
ingrediens tar Bergsmark upp ett integrerat samarbete med skolorna. Detta samarbete
kan exempelvis vara bokcirklar eller läxläsningshjälp. Författaren menar att bibliotekens
läxläsningshjälp kan ses som en indirekt språkutvecklingsverksamhet. Slutligen nämner
Bergsmark att flera av projekten bygger på arbete kring barnens fantasi och kreativitet.
Hon exemplifierar med Listiga räven som vi har beskrivit ovan. Hon kommer också fram
till att det inte är så stor skillnad mellan läsprojekt i invandrartäta och i icke
invandrartäta områden. Bergsmark slår fast att så många av dessa ingredienser som
möjligt bör finnas med i ett givande språkutvecklingsarbete (ibid:44f).

Christine Nilssons magisteruppsats Mångkulturell barnbiblioteksverksamhet från
Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund (BIVIL) är en studie vars syfte är att
beskriva hur man vid de folkbibliotek som ingår i studien har utformat sin verksamhet
med tanke på barn med invandrarbakgrund. Nilssons målsättning är att identifiera
arbetssätt som kan främja dessa barns språkutveckling och kulturella integration.
Undersökningen består av fallstudier på nio folkbibliotek och intervjuer med
barnbibliotekarier vid dessa bibliotek (1997:3,58). Hon menar i uppsatsen att det krävs
en kontinuitet i planeringen av språkutvecklande arbete för att insatserna ska få
genomslagskraft i barnens utveckling. Med utgångspunkt i kunskap om barns
språkutveckling menar Nilsson att det är viktigt med insatser för barn i tidiga åldrar, t.ex.
samarbetet med BVC och barnomsorgen. Nilssons menar dock att folkbiblioteken i
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hennes undersökning inte prioriterar denna typ av verksamhet. Hon anser att det vore
önskvärt att barnbiblioteksverksamhet var tydligare vetenskapligt förankrad. Nilsson
nämner också att invandrarbarn i segregerade områden, vars språkinlärning hämmas
genom att de får för lite kontakt med svenska språket, kanske framför allt behöver
positiva mänskliga möten och tillfällen att använda språket aktivt i såväl vardagliga som
kulturella aktiviteter (ibid:55f, 60).

Sanela Rozajac skriver i sin uppsats Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i
samarbete kring flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling från BHS (2001), om
hur två folkbibliotek i invandrartäta områden valt att anpassa sin service till
användargruppen. Rozajac har valt att sätta föräldrarnas syn på bibliotekens och öppna
förskolans service i fokus. Utgångspunkten i verksamheten på det ena bibliotekets
barnavdelning är att bibliotekarierna upplever att föräldrarna till barn med utländsk
bakgrund, trots försök med anpassning av bokbeståndet, inte kommer till biblioteket.
Därför beslutar man sig på biblioteket att istället komma till dem. Man börjar göra
hembesök och besöker också områdets öppna förskola regelbundet varje vecka. På det
andra biblioteket som förekommer i Rozajacs undersökning finns en heltidsanställd
bibliotekarie på öppna förskolan, som också är utrustad med ett bibliotek. Rozajacs
slutsatser är att denna lösning är mycket lyckad. Man får chansen att påbörja
språkstödjade insatser tidigt och man når barnens föräldrar, främst flyktingkvinnor, som
enligt författaren lätt kan känna sig isolerade, med viktig information. Föräldrarna
kommer inte till biblioteket eftersom de inte upplever att det är en attraktiv plats för
umgänge. Med ett bibliotek på den öppna förskolan får barnen daglig kontakt med
böcker både på svenska och på sitt modersmål. Eftersom barnen använder svenska och
sitt modersmål parallellt under besöken på öppna förskolan och eftersom barnen där får
kontakt med barn och vuxna från många länder och språkgrupper, gynnar stämningen
mångkulturell utveckling. Föräldrarna är nöjda, eftersom de upplever att de får tillgång
till information –både samhällelig och rörande barnens språkutveckling. De får också
kontakt med ”den nya informationstekniken”, möjlighet att knyta sociala kontakter,
möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med sina barn och deras barn får möjlighet att
träffa jämnåriga (ibid:31, 62ff).

 4.2.2 Icke-svensk litteratur
1992 utkom, efter tio års arbete, IFLA:s handbok Multicultural Librarianship (Zielinska
& Kirkwood 1992). Boken är utformad som en allmän handledning utan särskild
inriktning på barnbiblioteksverksamhet. Det som är intressant för oss i denna bok är
framför allt diskussionen kring inköp och urval av medier samt lite om bokexponering.
Enligt Handboken bör biblioteket sträva efter att erbjuda likvärdiga medier till alla
användargrupper. Som grund för medieinköpen anser man i boken att man bör avsätta
lika stor procent av budgeten för det aktuella invandrarspråket som dess andel av
befolkningen utgör. Man nämner att det kan finnas sämre utbud av medier för en del
språkgrupper och att dessa kan vara dyrare än material för majoritetsbefolkningen. Man
måste också ta hänsyn till vilka material som i störst utsträckning efterfrågas, alltså att
man som bibliotekarie måste sträva efter att lära känna sin användargrupp (ibid:86,
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142ff). Angående exponering av medier i biblioteket poängterar man att samlingarna på
minoritetsspråk ska placeras på den mest framträdande och lättillgängliga platsen i
biblioteket eftersom det ska vara enklare för den person som har en begränsad kunskap i
majoritetsspråket och -kulturen att utnyttja bibliotekets service (ibid:292, 317).
Handboken slår fast att det är grundläggande att känna det område man ska erbjuda sin
service. I handboken föreslås att man för att göra det kan använda sig av: olika typer av
statistik som myndigheterna samlat in, forskning på området biblioteksservice till
etniska minoriteter och sörja för att ha kontakt med lokala invandrarföreningar (ibid:47-
55).

År 2001 publicerades i Danmark en stor undersökning av etniska minoriteters
biblioteksvanor i Århus och Odense. Undersökningen, Frirum till integration (Berger et
al.2001), hade som syfte att belysa bibliotekens roll i de etniska minoriteternas möte
med det danska samhället, hur minoriteterna använder biblioteken och vilken betydelse
biblioteken har i integrationsprocessen. Undersökningen bygger på resultat inhämtade på
en rad sätt. Man har använt sig av fokusgruppintervjuer med enskilda personer med
utländsk bakgrund, fokusgruppintervjuer med bibliotekspersonal på tre bibliotek, en
enkätundersökning riktad till låntagarna på sex bibliotek, insamling och analys av
utlåningsstatistik under en dag på två bibliotek, analys av användningen av
invandrarbibliotekets depåer på 14 folkbibliotek och intervjuer med bibliotekschefer på
de sex bibliotek där man även gjorde enkätundersökningen (ibid:7). Undersökningen är
inte särskilt inriktad på barn men eftersom barnen utgör en stor del av användargruppen
etniska minoriteter finns det här material som är intressant för oss. De tillfrågade
användarna i undersökningen nyttjar biblioteket markant mer än etniska danskar. En
särskilt aktiv användargrupp är unga under arton år (ibid:17).

I undersökningen konstateras att biblioteken under de sista åren har fått många datorer
med Internet. Detta har bidragit till en ökning i de ungas biblioteksanvändning. Det är
dock inte bara tillgången till Internet som drar ungdomar till biblioteket. En annan viktig
anledning är att biblioteket fungerar som en fristad. Det är fritt från föräldrar, lärare,
registrering, förpliktelser och det är gratis (ibid:38). Det finns enligt undersökningen två
motsatta tendenser. Den ena pekar mot att barn och ungdomar vill att biblioteket ska
erbjuda en lugn plats där man kan få ro till läxläsning eftersom man kanske bor i ett hem
med stor familj, där många är hemma och det är svårt att finna studiero. Den andra
tendensen är att barn och unga vill att biblioteket ska vara en mötesplats med liv och
rörelse kring Internetdatorerna (ibid:34). En potentiell lösning på dessa två motsatta
tendenser är enligt undersökningen att erbjuda både lugna rum för exempelvis läxläsning
och god tillgång för barn och ungdomar på Internetdatorer för spel, chatt med mera på ett
annat ställe i biblioteket. På de undersökta biblioteken har man haft allvarliga problem
med oväsen, bråk och till och med våld. En av de intervjuade bibliotekarierna berättar att
den polis man tillkallat menar att det är datorerna som orsakar problemen. Likväl menar
bibliotekarien att datorerna är en central del av bibliotekets service och att många barn
har lärt sig mycket tack vare datorerna och att de därför är helt nödvändiga (ibid:38).
Som lösning har en del bibliotek anställt en vakt. En förutsättning för att man ska kunna
använda sig av en vakt är att denna person är både professionell och vänlig. Det är också
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av stor betydelse att både bibliotekarier och annan personal känner barnen väl. Ett av
biblioteken i undersökningen har istället anställt en person som har en
fritidsledarfunktion på barnavdelningen. Han kan t.ex. ta med barn från avdelningen till
”ungdomshuset” och ordna en biljardturnering. Sedan denna person anställts har man inte
haft något behov av att tillkalla vakt (ibid:35f). Undersökningen förespråkar också
omfattande och tydliga regler, som t.ex. att man bara får sitta en person vid varje dator åt
gången. Det är bra att ha ett nedskrivet regelverk att hänvisa till om
meningsskiljaktigheter skulle uppstå. Det är också viktigt att, särskilt i början, vara
konsekvent i följandet av reglerna (ibid:37).

I Frirum till integration menar man att tvåspråkig personal på bibliotek är av störst
betydelse som politisk signal. De tillfrågade i undersökningen menar att det också kan
vara bra för nyanlända flyktingar, men eftersom man ändå inte kan ha en anställd från
varje språkgrupp är detta av mindre betydelse (ibid:44).

Undersökningen visar att de etniska minoriteterna använder Internet på bibliotek mer är
genomsnittet. De ungas Internetanvändning består främst av, i storleksordning, e-post,
chatt, surfning och i viss mån informationssökning. När de chattar gör de det främst på
danska men man utnyttjar även chattfunktionen till att ta kontakt med andra unga på sitt
modersmål. Flera av de intervjuade i undersökningen hävdar att eftersom de inte pratar
danska med danskar, stärker Internetanvändningen deras språkinlärning. Detta kommer
sig av att skriftkulturen är nödvändig på Internet och det ger dålig status om ens
språkkunskaper är bristande. I undersökningen menar man således att Internet har
betydelse för barnens språkinlärning, både vad gäller danska och vad gäller engelska
(ibid:40, 21). Vidare menar man i undersökningen, att det i de ungas Internetanvändning
ligger en potential, som kan bana väg till annan kvalificering. Biblioteken bör därför ge
full tillgång till Internet, d.v.s. inga restriktioner gällande chatt eller e-post, eftersom det
dels fyller en viktig social funktion, dels främjar språkutveckling. Särskilt viktigt blir
detta eftersom intervjuade föräldrar i undersökningen menar att de inte har råd att ha
Internet hemma (ibid:5, 19).

Som vi tidigare nämnt, fungerar biblioteket enligt undersökningen som en fristad för den
här användargruppen. Detta gäller i särskilt hör grad för flickor med utländsk bakgrund.
Det kommer sig av att många föräldrar betraktar biblioteket som ett legitimt ställe att
vara på. Internet fyller även i detta samanhang ett stort behov, som arena för virtuella
och fysiska möten (ibid:41).

När det gäller utlån av böcker, visar undersökningen att barn lånar mer på danska än på
sitt modersmål. Barnen fokuserar inte på att de har en annan härkomst, utan är mer
intresserade av det som andra barn i deras ålder också är intresserade av. Föräldrar från
etniska minoriteter efterfrågar dock böcker på modersmålet till sina barn. Många är
oroliga för sina barns framtid i det nya landet och menar att barnen befinner sig i ett
kulturellt tomrum. Därför ser de gärna att biblioteken stödjer initiativ som gör att barnen
uppfattar det som legitimt att söka sina egna rötter. Barnen verkar intressera sig mer för
sitt ursprung när de kommer upp i tonåren (ibid:4, 26).
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Jørgen Jimmy Thor Straten har i sin Hovdeuppgave: Etniske minoritetsbørns motivation
og ressourser i forhold til børnekultur undersökt olika perspektiv på kontakten mellan
barn frånetniska minoriteter, barnkultur och barnbibliotek genom att göra empiriska
studier på två olika bibliotek. Han poängterar liksom Frirum till integration, att barn från
etniska minoriteter använder biblioteket som uppehållsställe, socialt rum eller fristad på
ett helt annat sätt än etniskt danska barn. Han menar att barnbiblioteket har en särstatus
i dessa barns vardag, eftersom det utgör en kulturförmedlande, ickeförpliktigande
institution och för många är den enda institution de frivilligt uppsöker. På många
bibliotek, där man inte har fått ekonomiska resurser eller inte kunnat ta praktisk hänsyn
till att uppfylla funktionen som ett socialt centrum/fristad på ett aktivt sätt, har det inte
heller varit accepterat från bibliotekets sida att vara denna fristad. Straten menar att de
etniska minoriteternas täta kontakt med biblioteken skulle kunna leda till något mer än
att biblioteket bara blir ett uppehållsställe, eftersom biblioteken har en unik tillgång till
den här användargruppen. Det är enligt Straten upplagt för att pröva nya idéer, som kan
ändra denna status quo (2000:2ff). Han redogör för hur de bibliotek han undersökt har
försökt finna lösningar på ovan nämnda problem. Det ena biblioteket, som Straten
undersökt ligger i en stadsdel av Köpenhamn och har upprättat ett ”børnekulturstede”
(BKS) i omedelbar anslutning till biblioteket. Detta på grund av det stora antalet barn
som utnyttjade biblioteket bara som ett uppehållsställe. Målsättningen för BKS är
definierat i fyra punkter: BKS ska vara en öppen mötesplats för barn mellan 6 och 16 år,
som uppehåller sig i barnbiblioteket på eftermiddagen. På dagen ska det vara en
kulturverkstad med ett utbud för t.ex. skolklasser och institutioner. Kulturverkstaden
ska också erbjuda aktiviteter på lov, kvällar och helger. BKS ska även ge kulturell
inspiration till stadsdelens skolor och institutioner. På BKS arbetar en bibliotekarie och
en pedagog och finansieringen delas mellan biblioteket, det lokala kulturhuset och
kommunen. Man erbjuder både konstnärliga aktiviteter, som drama och konst, och mer
kulturella, som exempelvis matlagning eller tvärkulturella caféer eller sportsliga som
rullskridskhockey. Nya aktiviteter introduceras i samråd med barn och ungdomar. Här
får barnen ett uppehållsställe av en mycket aktiv karaktär. Frivilligheten är central
samtidigt som barnen uppmuntras att hålla fast vi en aktivitet som de börjat med. Man
har också vissa könsuppdelade aktiviteter för att säkra att flickor får lika stor möjlighet
till utrymme som pojkar. BKS och bibliotekets barnavdelning fyller olika funktioner.
BKS representerar ett kulturellt, socialt och informationsmässigt centrum för barnen,
medan biblioteket fungerar som kulturellt och kunskapsmässigt centrum (ibid:58-61).

Det andra av de undersökta biblioteken är ett filialbibliotek som ligger i ett barnrikt
etniskt segregerat samhälle med många låginkomsttagare, där många är trångbodda.
Därför är funktionen som uppehållsställe särskilt viktig. Biblioteket är litet och man kan
därför inte skilja barn- och vuxenverksamhet åt rumsligt och man har heller inte så
mycket personal som hade varit önskvärt.  Man har tidigare haft ett lekrum, som man
blivit tvungna att stänga, eftersom det var för litet i förhållande till den belastning som
uppstod. Den fysiskt aktiva lekkulturen och biblioteket som en plats där man träffar
sina vänner, som är ett behov hos i synnerhet pojkarna, får mindre utrymme på
biblioteket. Bibliotekets lokaliteter och personaltillgång är bättre anpassade till lugna och
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kreativa aktiviteter t.ex. läxläsning, som appellerar mer till flickor. Straten menar att
eftersom de här barnen har ett stort behov av fysiska aktiviteter och ett
ickeförpliktigande uppehållsställe, vore det önskvärt att finna en lösning. En skulle
kunna vara att åter öppna lekrummet, eftersom man där skulle kunna ha de aktiviteter
som många pojkar efterfrågar, exempelvis bordtennis. Man har också på biblioteket
infört stränga regler för ordning och uppförande, samt begränsat antalet dagliga besök per
person till ett. Detta enda besök är inte tidsbegränsat, men om man blir utkastad för
dåligt uppförande, kan man inte komma igen samma dag. Detta system bygger på att
personalen har en nära relation till barnen och känner dem väl (ibid:55ff).

4.3 Diskussion av kapitel 4
Detta avsnitt tjänar till att analysera och diskutera resultaten av litteraturstudierna
gällande biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund. Vi tar här upp resultaten
utifrån samma grupperingar av tjänster som ovan i kapitel 3. Litteraturen i föreliggande
kapitel ger inte en heltäckande blid av dessa verksamheter, exempelvis nämns mycket lite
om referensservice och ingenting om bokprat. I detta avsnitt kommer vi också
avslutningsvis in på verksamheter som är mer vanligt förekommande i servicen till barn
med utländsk bakgrund (4.3.9 och 4.3.10) och som inte ges något större utrymme i
litteraturen vi använt oss av för avsnittet om barnbiblioteksverksamhet i Sverige idag i
kapitel 3. I denna avslutning kommer vi även att föra in synpunkter hämtade från avsnitt
Bakgrund/kontext.

 4.3.1 Lokal
Vid valet av placeringen av barnavdelningen i biblioteket har vi i litteraturen identifierat
att det är viktigt att ha i åtanke att fler barn med utländsk bakgrund tillbringar mer tid på
biblioteket än barn med svensk bakgrund. Biblioteket som ett samhällets vardagsrum
eller frirum är en så viktig service till denna grupp att vi har valt att diskutera den som en
separat tjänst nedan. Vi börjar dock med att här diskutera själva lokalens fysiska
utformning och då är det viktigt att ha denna service i åtanke. I Frirum till integration
talas det om vikten av att ha olika rum för olika funktioner på biblioteket. Det bör finnas
både lugna rum för t.ex. läxläsning och ställen som har en mer social funktion, där man
tillåter en högre ljudnivå. Straten skildrar i sin uppsats hur svårt det är att tillåta alltför
aktiva och högljudda aktiviteter på ett mindre bibliotek där man inte kan skilja barn- och
vuxenavdelning åt rumsligt. Baserat på ovanstående kan man sammanfatta att det är en
fördel om ett bibliotek där användargruppen barn utgör en så stor andel av besökarna kan
skilja barn- och vuxenavdelningen åt. Som vi nämnt ovan är behovet stort av avskildhet
för vissa verksamheter på barnavdelningen som t.ex. läxläsning och sagoverksamhet. Av
denna anledning är det viktigt att barnavdelningen har tillgång till ett rum som är flexibelt
nog att utnyttjas till olika saker vid olika tillfällen. Det är naturligtvis viktigt att det rum
som sagostunden äger rum i är mysigt men det är också bra om det är möjligt att använda
samma rum till t.ex. läxläsning då det kanske behövs bord och stolar. Ett flexibelt separat
rum skulle även kunna användas för mer högljudda aktiviteter som Straten påpekar
behovet av på ett bibliotek. På Tensta bibliotek har man valt att placera barnavdelningen
mitt i biblioteket, något som talar emot de erfarenheter som skildras i Stratens uppsats. I
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Tensta har man valt att ge barnavdelningen dess placering för att visa att man
bokstavligen sätter barnen i centrum. Vi kommer att få anledning att återkomma till
denna diskussion längre fram i uppsatsen. Vi vill även poängtera att lokalens utformning
är beroende av vilka verksamheter man på barnavdelningen väljer att erbjuda sina
användare.

 4.3.2 Nätverk/uppsökande verksamhet
Vi har ovan, i kapitlet Förutsättningar för barnbiblioteksverksamhet, identifierat att
nätverk/uppsökande verksamhet är viktigt för barnavdelningen. I den litteratur som
behandlar service till barn med utländsk bakgrund framstår det av två anledningar som en
särskilt viktig uppgift att nå barnens föräldrar. Den första är att föräldrarna i mindre
utsträckning än svenska föräldrar kommer med sina barn till biblioteket. Den andra är att
barn med utländsk bakgrund i mindre utsträckning än svenska barn omfattas av offentlig
barnomsorg. Som vi påpekade i delavsnittet Livet i förorterna är det enligt
undersökningar endast 55 % av barnen i de utsatta storstadsförorterna som har plats i
barnomsorgen mot 73 % i storstäderna i övrigt. I detta syfte ger litteraturen exempel på
flertalet metoder som att öppna ett bibliotek på öppna förskolan, hembesök och att
uppsöka barn i barnomsorg med t.ex. sagopåsar. Som vi påpekat i avsnittet
Bakgrund/kontext kan det vara mycket problematiskt att utveckla sitt svenska språk om
man bor i ett segregerat områden och därför har få kontakter med etniska svenskar.
Dessutom tar språkinlärningsprocessen längre tid för flerspråkiga barn. För att dessa
barn inte ska halka efter i skolan är det extra viktigt att föräldrarna görs medvetna om
vikten av språkträning. I detta sammanhang är samarbetet med BVC viktigt.

 4.3.3 Referensarbete/bokexponering
När det gäller bokexponering kan man urskilja några viktiga tankar. En viktig uppgift för
biblioteken är att höja modersmålens status och underlätta utvecklingen av
flerspråkighet. Detta kan ske genom genomtänkt exponering av böcker. IFLA
förespråkar en central placering av invandrarlitteratur och Nordin Siebolds föreslår
bokutställningar. Det är viktigt att minoritetsspråken är väl synliga i biblioteken. Som vi
nämnt i inledningen av detta avsnitt tas det inte upp mycket om referensarbete i
litteraturen om biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund. Av det lilla som står
kan man dock dra slutsatsen att denna tjänst p.g.a. språksvårigheter kan vara något mer
tidskrävande.

 4.3.4 Informationsteknik
IT på barnavdelningen spelar en särskilt viktig roll för barn med utländsk bakgrund.
Anledningarna till detta är bl.a. att färre barn kan antas ha tillgång till olika typer av
informationsteknik hemma. Bakgrund/kontext i detta kapitel visar på lägre inkomster och
hög arbetslöshet, varför det är rimligt att anta att färre föräldrar har möjlighet att få
tillgång till en ny dator via t.ex. personalköp. En särskilt viktig tjänst är Internet.
Användandet av Internet främjar språkutveckling. Med tanke på hur komplicerad denna
grupps skolsituation kan vara är varje insats som kan verka språkstärkande av godo.
Internet ger dem också möjlighet att skapa och upprätthålla sociala kontakter, vilket kan
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vara viktigt med tanke på släkt och vänner i andra länder. Vi anser att detta kan vara ett
sätt att underlätta bibehållandet av den kulturella identiteten. Här kan vi återknyta både
till bibliotekslagen, som säger att databaserad information ska göras tillgänglig för att
medborgare och till den svenska integrationspolitiken som vill verka för att ge invandrare
samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Kunskaper om datorer
och Internet tillhör enligt vår mening allmänbildningen i dag. Som medborgare förväntas
man kunna tillgodogöra sig nätbaserad information från bl.a. myndigheter. Att detta är
ett stort behov hos användargruppen bekräftas av att undersökningen Frirum til
integration visar på en mycket stor efterfrågan på Internet. Intresset för Internet hos
denna grupp skapar möjlighet för vidare kvalifikationer både inför framtida anställningar
och inför möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter. Det stora intresset för
Internet hos barn med utländsk bakgrund skapar också problem på biblioteken. På några
danska bibliotek har man löst detta genom införandet av regler och att man har anställt en
vakt eller en fritidsledare.

 4.3.5 Urval/inköp
För att kunna erbjuda likvärdiga medier till alla användargrupper bör man enligt IFLA:s
handbok sörja för att känna dessa användargrupper väl. Detta kan uppnås genom att ta
del av statistik, forskning och kontakter med invandrarföreningar i bibliotekets
närområde. Invandrare och andra minoriteter ska enligt bibliotekslagen bl.a. erbjudas
litteratur på andra språk än svenska och i former som är särskilt anpassade till denna
grupps behov. Med hänsyn till de argument vi fört fram ovan (se 4.1.2 och 4.1.5)
innebär detta att mediebeståndet kan hjälpa barn med utländsk bakgrund att befästa sin
identitet, att behålla sitt modersmål (d.v.s. utveckla flerspråkighet), finna sina rötter och
förstå Sverige. I de segregerade förorter som vi har beskrivit ovan kan kontakterna med
det svenska vara färre. För barn kan kunskapen om Sverige på ett bra sätt nås genom
skönlitteratur. Ett exempel på hur det kan gå till är Listiga räven-metoden. Vilka medier
man väljer att köpa in är naturligtvis avhängigt av vilka metoder man väljer att arbeta
efter. I materialet ovan har vi gett exempel på arbete med storböcker och småböcker vid
sagoberättande och att det om man arbetar som i Listiga räven kan behövas flera
exemplar av samma titel. Enligt Invandrarna och biblioteket är det ett slöseri med
potentiella språkkunskaper i vårt land att inte ta tillvara invandrarbarnens tvåspråkighet.
Det framkommer dock i såväl IFLA: s handbok som i katalogen Barn- och
ungdomsböcker på andra språk än svenska, att det kan finnas en sämre tillgång på bra
medier på minoritetsspråk. Detta är ett problem. Nordin Siebolds understryker den
självklara rätten för varje biblioteksbesökare att själv bestämma vilket språk man vill
låna böcker på. Det är således viktigt att ta hänsyn till vilka material som i störst
utsträckning efterfrågas. Frirum til integration visar att barnen när de är yngre själva i
störst utsträckning vill läsa samma litteratur som andra barn i deras ålder, d.v.s. på
majoritetsspråket. Deras föräldrar ser däremot gärna att barnen får tillgång till medier på
modersmålet och om ursprungslandet.
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 4.3.6 Program/projekt
Program- och projektverksamhet kan innebära ett brett spektrum av verksamheter. Vi
har i 4.1.5 talat om hur känsliga barn är för negativa reaktioner på deras kultur och
modersmål. För att på biblioteken höja statusen på att vara tvåspråkig, kan man som
Nordin Siebolds förespråkar uppmärksamma de modersmål som finns bland
användargruppen på ett positivt sätt i exempelvis sin utställningsverksamhet. I
litteraturen ovan nämns särskilt språk- och lässtimulerande projekt som särskilt viktiga i
service till barn med utländsk bakgrund. Ett bra språkstimulerande projekt för denna
användargrupp bör enligt Nilsson präglas av kontinuitet samt gärna involvera barn redan
i tidig ålder. Detta är särskilt viktigt, eftersom studier visat att det kan ta ända upp till
åtta år för en andraspråksinlärare att språkligt komma i fatt sina enspråkiga
klasskamrater i läsämnena. Det är därför viktigt att ingen tid går till spillo. Bergsmark
betonar i sin magisteruppsats också vikten av en tidig start i det lässtimulerande arbetet.
Hon menar även att det är viktigt att involvera föräldrarna, utnyttja barnens kreativitet
och fantasi och samarbeta med skolorna för att lyckas med ett läsprojekt. Nilsson
efterlyser även en tydligare vetenskaplig förankring i denna verksamhet. Ett lyckat
exempel på detta är enligt oss Listiga räven, som även är ett gott exempel på hur man kan
arbeta för att undvika problem med olika språksocialisation. Vi menar att det också är
bra med projekt som på olika sätt syftar till integration, som t.ex. Abrahams barn och i
exemplen från Tensta.

 4.3.7 Sagoverksamhet
Sagoverksamhet för barn med utländsk bakgrund skiljer sig på tre viktiga punkter från
sagoverksamhet riktad mot majoritetsbarn. Som vi nämnt tidigare är sagostunden en
introduktion till litteraturen där barnen lär sig hur en berättelse är uppbyggd. På så sätt
skaffar de sig en förförståelse när det gäller läsning av litteratur. För att detta ska fungera
väl för barn med utländsk bakgrund krävs för det första att sagan konkretiseras på olika
sätt. Då kan sagostunden dessutom fungera som ett medel för att utveckla barnens
ordförråd. Om man för det andra dessutom väljer sagor från de etniska minoriteternas
kulturer synliggörs dessa och barnen får en chans att identifiera sig med dem utanför
hemmet. För det tredje är sagostunder på barnens modersmål viktigt för att synliggöra de
olika kulturerna och höja modersmålens status. De ger också en möjlighet för barnen att
träna sitt modersmål. Vi menar att sagoverksamheten också kan erbjuda de tillfällen av
att berätta och förklara tillsammans med vuxna som krävs för att barn med utländsk
bakgrund ska ha lika goda chanser att lyckas i skolan som svenska barn.

 4.3.8 Biblioteksinformation/undervisning
Biblioteksinformation/undervisning för barn med utländsk bakgrund kräver större mått
av inlevelse och fantasi av bibliotekarien. Vi menar att det kanske inte är så att barn med
utländsk bakgrund har en tradition av att gå till biblioteket med sina föräldrar. Deras
föräldrar har inte heller samma möjlighet som svenska föräldrar att föra över de kulturella
förväntningar för hur man beter sig på ett bibliotek till sina barn. Därför är det mycket
viktigt att introducera barnen i vad som förväntas av dem på biblioteket och viktigt med
tydliga och konsekventa regler. Det är också bra med parallellspråkiga förbindelsekort.
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 4.3.9 Frirum
I detta stycke kommer vi att ta upp en tjänst som vi inte identifierat tidigare. Särskilt i
den danska litteraturen framgår det att barn men utländsk bakgrund använder biblioteket
som ett kulturellt vardagsrum, ett frirum. Detta är en mycket viktig service för de här
barnen, kanske särskilt för flickorna. Som vi har visat i delavsnitt 4.2.4, menar Straten att
det inte alltid är accepterat från bibliotekens sida att vara detta frirum. Det är inte heller
en service som vi har kunna identifiera när vi har undersökt förutsättningarna för
barnbiblioteksverksamhet i Sverige. Här kan vi följaktligen urskilja en skillnad. Bibliotek
där barn med utländsk bakgrund utgör en stor användargrupp skulle kunna erbjuda denna
tjänst mer aktivt. Barn och unga behöver både lugna platser för t.ex. läxläsning och
mötesplatser med utrymme för social samvaro, ett behov som troligen är större för dessa
barn p.g.a. andra levnadsvillkor än för barn från majoritetskulturen. Genom att barnen i
så stor utsträckning väljer att komma till biblioteket har biblioteket en unik tillgång till
den här användargruppen. Här kan biblioteken ta chansen att verkligen vara något mer än
bara ett uppehållsrum. Ett sätt att ta tillvara denna chans är att anställa exempelvis en
fritidsledare eller för att ta det ännu längre, att öppna ett slags fritidshem i anslutning till
barnavdelningen som i exemplet med BKS. Vi har även identifierat exempel i den svenska
litteraturen på hur viktigt det är att barnen kan få vistas på biblioteket. I segregerade
områden, menar Nilsson i sin magisteruppsats (delavsnitt 4.2.1), finns det risk att barn
med utländsk bakgrund får för liten kontakt med det svenska språket. Därför är det bra
om biblioteket bidrar till positiva mänskliga möten och därigenom tillfällen att använda
svenskan aktivt i vardagliga och kulturella aktiviteter. Folkbiblioteket, menar vi, är i
första hand till för barnens fritid och bör därför anpassa sitt utbud efter de tjänster barn
och ungdomar efterfrågar på sin fria tid.

 4.3.10Läxläsning
Ytterligare en annan viktig service till barn med utländsk bakgrund, är läxläsningshjälp. I
bakgrund/kontext har vi redovisat att barn med utländsk bakgrund har sämre
förutsättningar för att lyckas i skolan. Detta beror både på de negativa effekterna av att
gå i en invandrartät skola som undersökningen Läsförståelse hos elever med utländsk
bakgrund tar upp samt på de olika mönstren för språksocialisation som vi redovisat
under 4.1.5. Vi har också redovisat exempel från Tensta, där man uppmärksammat att
föräldrarna på grund av språksvårigheter inte kan ge sina barn den hjälp de behöver med
läxor. Därför har biblioteket där med hjälp av ideella krafter börjat erbjuda denna service.
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5 Redovisning av empiriska undersökningar

I följande kapitel lägger vi fram den information om biblioteksverksamhet som vi samlat
in genom empiriska undersökningar. Vi vill återigen poängtera att det inte är fråga om
någon jämförelse. Att besöka två filialbibliotek och använda oss av erfarenheterna från
ett stadsbibliotek gav oss möjligheten att bredda vår kunskapsbas. Vi har valt två
filialbibliotek som är relativt likvärdiga med hänseende på de områden de ligger i och
därför har vi även strävat efter att ta med så likvärdiga statistiska fakta om de två
områdena som möjligt. Genom den empiriska studien erhåller vi kunskap om
bibliotekens verksamhet och dess förutsättningar. Vi får också tillgång till fler exempel
på hur tjänster kan utformas, vad de kan innehålla och tillfälle att erfara en del av de
tjänster som vi identifierat, i den kontext som vi undersöker. På så sätt kan vi se fördelar
och nackdelar med dessa samt få en djupare kunskap om användargruppen. Genom att vi
får kunskap om vilken service som de som är verksamma ute på biblioteken anser vara
av vikt för den aktuella användargruppen kommer vi att bättre veta vilka tjänster som
skulle kunna erbjudas utifrån de praktiska förutsättningarna. Detta kommer att
diskuteras och analyseras i kapitel 6. Vi har också i kapitel 5 tagit med förhållanden på
ett bibliotek (Lunds stadsbibliotek) där den undersökta användargruppen inte är i
majoritet. Detta avsnitt (5.3) ser inte likadant ut som redovisningen av de empiriska
undersökningarna från Rinkeby och Rosengård, utan här har vi istället begränsat oss till
att ta med det som vi anser av intresse för vårt resultat. Därför ligger tyngdpunkten på
detta biblioteks IT-tjänster, eftersom den erfarenheten var något som vi saknade på de
andra ställena.

5.1 Rinkeby
Statistik och fakta i det här avsnittet är hämtat från Områdesfakta: Stadsdelsområde 2
Rinkeby, Rinkeby i siffror, Rinkeby bibliotek, studiebesök och intervjuer genomförda på
Rinkeby bibliotek samt kompletterande e-postkorrespondens (se 8.2 Icke-publicerat
material), om ej annat anges. De statistiska siffrorna gäller för 2001 eller 2002.

Rinkeby är en förort till Stockholm, och är beläget 11 km nordväst om Stockholms city.
Här bor 16 178 människor på en yta av 1 km2. Av dessa har 68 % utländsk bakgrund.
De största språkgrupperna förutom svenska är somaliska, turkiska, arabiska, persiska,
kurdiska och spanska (se 8.2, Granström Schröder 2003). Det finns en större andel barn,
20 % är mellan 0 och 9 år, i Rinkeby än i landet som helhet (där motsvarande siffra är ca
12 %). 55 % av alla hushåll utgörs av barnfamiljer och 70 % av alla bostäder utgörs av 1
– 3 rum och kök. I Rinkeby förvärvsarbetar 46,8 % av den vuxna befolkningen. Andelen
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öppet arbetslösa i Rinkeby är 4,6 %. I området finns 20 förskolor och 4 grundskolor,
varav två med högstadium.

Baserat på ovanstående siffror kan man dra slutsatsen att Rinkeby är en barnrik
stadsdel, där de flesta bor i ganska små lägenheter, många har ett annat modersmål än
svenska och få förvärvsarbetar.

Biblioteket är beläget på andra våningen i Folkets hus, som ligger vid torget mitt i
Rinkeby. På andra sidan gatan ligger Rinkebyskolan. Biblioteket har öppet måndag -
torsdag 10-19, fredag 10-17, lördag 11-15. Biblioteket har ett bestånd på ca 48 000
böcker, av dessa är ca 20 000 inte på svenska, utan på sammanlagt 50 andra språk. 50 %
av det totala bokbeståndet utgörs av barn- och ungdomsböcker (Alleklev & Lindvall
2000:7). År 2000 var utlånen 130 891 och besöken var ungefär 186 357 personer
(Rinkeby bibliotek, Effektmål). Detta blir ca 590 besökare/dag. Organisatoriskt sorterar
biblioteket under Stockholms stads kulturförvaltning och utgör en enhet tillsammans
med biblioteket i Tensta. Bibliotekt i Rinkeby har 15 anställda, av dessa är tre
bibliotekarier och två assistenter knutna till barnavdelningen. De som arbetar på
barnavdelningen har alla svenska som modersmål.

I Rinkeby biblioteks målsättning står det bland annat att bibliotekets verksamhet riktar
sig till alla rinkebybor, men verksamhetens tyngdpunkt ligger på barn- och
ungdomsverksamheten samt vuxenstuderande (ibid).

”Småbarn är bibliotekens främsta stamkunder” kan man läsa i Att växa bland betong och
kojor. Där hävdas också att andelen biblioteksbesökare bland barn är relativt jämt
fördelat mellan olika samhällsklasser (1997:44). Detta innebär att biblioteket är en
relativt jämlik kulturform. På barnavdelningen i Rinkeby är den mest typiska användaren
barn i mellanstadieåldern. De kommer med sina klasser men också själva. Det är vanligare
här att barnen kommer till biblioteket själva eller med sina syskon, än att de kommer
med sina föräldrar.

 5.1.1 Lokal
Barnavdelningen ligger i ett eget hörn av bibliotekslokalen och är ljus och trevlig med
rader av fönster åt två håll. Till barnavdelningen hör ett sagorum, som utnyttjas till bl. a.
sagostunder, berättarföreställningar, bokprat och läxläsning och som med enkla medel
kan ändras om för olika funktioner. Ett sådant sagorum kommer vi framgent i uppsatsen
att kalla för ett flexibelt sagorum.

 5.1.2 Nätverk/uppsökande verksamhet
Samarbetspartner som är viktiga för barnavdelningen är bl.a. öppna förskolan och BVC.
Dessa samarbeten är några av de få sätt som finns för barnbiblioteket att nå föräldrar,
eftersom barnen som ovan nämnt oftare kommer till biblioteket utan dem. På öppna
förskolan hälsar man bl. a. på när det är ”baby-öppet”. Man har även mindre
bokdepositioner där. Samarbetet med BVC går bl.a. ut på att man i Rinkeby, liksom i
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stora delar av landet, ger en bokgåva till alla nyfödda genom BVC. Det vanligaste på
svenska folkbibliotek är att man delar ut Barnens första bok. Det är en antologi över
svenska rim, ramsor och berättelser. I Rinkeby har man istället valt I denna vida värld
som är en bok med rim, ramsor och dikter på ca femtio språk med parallellspråk på
svenska. Barnbibliotekarien säger att det är inspirerande att se hur glada föräldrarna blir
när de känner igen någon traditionell barnsång eller hittar sitt eget modersmål i boken. En
annan del av samarbetet som barnbibliotekarierna har med BVC är att man informerar
BVC-personalen om biblioteket, dess verksamhet och om barns språkutveckling. Denna
information ger man även till föräldragrupper. Via BVC distribuerar man en broschyr till
föräldrar som är producerad av Kulturrådet och som handlar om språket och om vikten
av att läsa. Denna broschyr finns på sammanlagt ca 55 språk samt på lättläst svenska.
Barnbibliotekarien berättar att många av föräldrarna i området inte har någon tradition av
att läsa med sina barn. Det kanske finns en muntlig berättartradition som t.ex. bland
föräldrar från Somalia men där skriftspråket är så pass ungt att traditionen av att läsa
inte finns. Dock är väldigt många föräldrar ambitiösa och målmedvetna i sin strävan att
lära sina barn det nya språket och de efterfrågar exempelvis pekböcker där föräldrarna
själva kan använda både modersmålet och det svenska språket vid högläsning.
Biblioteket samarbetar även med BVC genom att deponera böcker där. Barnavdelningen
samarbetar också med skolbibliotekarierna i området. En barnbibliotekarie från Rinkeby
bibliotek är handledare för gruppen av skolbibliotekarier som träffas en gång i veckan för
information och för diskussioner om metodutveckling och programförslag med mera.
Med Stiftelsen Abrahams barn, som vi omnämnt i avsnitt 4.2.1, samarbetar man för
tillfället på så sätt att man hyser och lånar ut deras boksamling och artefaktlådor med
religiösa föremål. En annan samarbetspartner är Rinkeby språkforskningsinstitut9, med
vilket man bl.a. har arrangerat studiedagar för lärare, förskollärare och biblioteksfolk. En
representant från språkforskningsinstitutet bjuds också in tillsammans med förskolornas
modersmålstränare ca en gång per termin, då biblioteket visar upp nya böcker.
Barnbibliotekarien anser samarbetet med språkforskningsinstitutet som givande eftersom
det ger nya insikter som leder till nya idéer och infallsvinklar. Ytterligare en viktig
samarbetspartner är Röda korset, som vi återkommer till under läxläsning nedan.

 5.1.3 Referensarbete/bokexponering
Det finns en informationsdisk av traditionellt snitt på barnavdelningen. Enligt
barnbibliotekarien anser inte de anställda att utformningen av denna är optimal, eftersom
de menar att det är viktigt att det inte känns som om man sitter bakom någonting och att
det ska vara lätt att komma och fråga. Av denna anledning rör sig bibliotekarierna mycket
ute bland hyllorna när de är på sina pass och passar då på att prata med barnen. Barnen
känner bibliotekarierna och de är inte blyga för att fråga. När det gäller referensarbete får
bibliotekarierna mycket frågor om litteratur och en del ämnesfrågor för skolarbeten.

                                                
9 Språkforskningsinstitutet i Rinkeby bedriver tillämpad forskning om flerspråkighet. Forskningen har sin
utgångspunkt i de erfarenheter och frågor som är aktuella i Stockholms flerspråkiga områden. En viktig del av
verksamheten utgörs av kunskapsutbyte och samarbete mellan forskare och praktiker. Institutet fungerar som
en brygga mellan forskarsamhället och dem som i sin verksamhet möter frågor om andraspråksinlärning och
flerspråkighet (http://www.rinkeby-multiling.stockholm.se/ [2003-10-30]).
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Böckerna på barnavdelningen är uppställda efter SAB-systemet både med några
modifieringar och några utbrytningar. Bilderböckerna står i tråg mitt i avdelningen.
Kapitelböcker på signumen Hcf (småbarnsberättelser) och Hcg (skönlitteratur för
mellanåldern) står tillsammans eftersom bibliotekarierna anser att Hcf böckerna även
används längre upp i åldrarna. Inom en klass som besöker biblioteket kan det finnas stor
variation vad gäller nivån på läsförståelsen på svenska, det finns då inte någon poäng
med att dela upp kapitelböckerna efter åldersklasser. Bland dessa böcker finns lättlästa
böcker som är märkta med en vit lapp på ryggen. Ytterligare märkningar av dessa böcker
är historiska böcker som har ett litet torn på ryggen. Detta underlättar särskilt för lärare
som arbetar enligt Listiga räven-metoden. En annan märkning är ”Smiley-gubbar” som
pekar ut roliga böcker. Utbrytningar, d.v.s. böcker som har en egen hylluppställning, på
dessa två signum är lättlästa böcker för nybörjarläsare (d.v.s. ännu lättare än de lättlästa
med vit lapp) med en grön lapp, kärleksböcker, sportböcker (här blandas fakta- och
skönlitteratur) och spänning, skräck- och spökhistorier. Man har även brutit ut både
sagosamlingar och sagor i bilderboksform och placerat dem i en gemensam avdelning som
man kallar ”Sagor” eftersom både barn och olika pedagoger efterfrågar just sagor i stor
utsträckning.

Biblioteket har också en avdelning med fakta för unga där man har plockat ut ämnen som
det frågas mycket efter. Exempelvis ”Det gamla Egypten”, ”Dinosaurier”, ”Experiment”
och ”Rymden”.

De utländska bilderböckerna står i tråg bredvid de svenska bilderböckerna och bland
bilderböckerna på respektive språk står också de lättaste fackböckerna. De utländska
kapitelböckerna och mer avancerade fackböcker står tillsammans med skönlitteratur för
vuxna på samma språk, men uppdelat efter signum. De utländska kapitelböckerna har
alltså inte getts någon egen plats på barnavdelningen och detta motiveras av
barnbibliotekarien med de låga utlåningssiffrorna.

 5.1.4 Informationsteknik
På barnavdelningen finns en dator som är till för kvalitativa dataspel på CD-ROM.
Spelen som erbjuds är samma typ av spel som även finns till utlåning. Barnen får boka
sig en halvtimme per dag, de sköter bokningen själva och barnbibliotekarien anser att
detta fungerar bra. Man har inga Internetdatorer på barnavdelningen och för att använda
Internet på vuxenavdelningen har man en åldersgräns på sexton år. Tidigare hade barn
möjlighet att utnyttja Internetdatorerna, men denna möjlighet har tagits bort eftersom
man fick problem med stökighet och att barn, framför allt högstadieelever, skolkade från
skolan för att läsa sin e-post. Man har aldrig prövat att ha någon Internetdator på
barnavdelningen men barnbibliotekarien säger att hon gärna skulle vilja göra det. Man
skulle då satsa på att samla bra och användbara länkar för barn- och unga och förutom
Stockholms stads policy angående Internetanvändning på bibliotek, skulle det inte finnas
några begränsningar i hur barnen fick använda datorn.
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 5.1.5 Urval/inköp
Rinkeby arbetar för närvarande på en inköpspolicy. När vi frågade barnbibliotekarien
vad de tänker på idag när de köper in medier svarade hon att de framför allt tänker
mycket på att de har många grupper som kommer till biblioteket och att de därför bör ha
många exemplar av varje bok. Om pengarna tryter satsar de hellre på att köpa färre titlar,
än att bara kunna köpa enstaka exemplar av varje. När det gäller kvalitetsavvägningar
anser hon att de är ”liberala”. Hon anser att det är bra att barnen läser serier och den
populäraste, främst bland killar, verkar vara en japansk seriebok, Dragonball. Biblioteket
köper även in exempelvis ”Tvillingböcker”10. Dessa böcker är mycket populära hos
barnen och efterfrågas ständigt. Barnbibliotekarien poängterar att den här typen av
litteratur ändå inte får ta hela medieanslaget i anspråk. Andra faktorer som tas i
beaktande är att det är bra om böckerna kan spegla barnens verklighet, som exempelvis
Mats Berggrens Det finns inga skridskor i öknen11. Bibliotekarien menar att det är den
svenska litteraturen som dominerar deras bestånd eftersom det svenska samhället och
det svenska språket är en gemensam nämnare. Områdets barn vill läsa det som det står
om i Kamratposten eller Julia, som alla andra pratar om. Om man har en turkisk kompis
så ska man kunna läsa samma böcker som henne fastän man själv talar somaliska.
Barnlitteraturen på utländska språk köps in i viss mån efter tillgång och efter
utlåningsstatistik. Man ser till vilka språkgrupper som utnyttjar biblioteket och
prioriterar de språk som lånas ut mest.

Man köper böcker från Bibliotekstjänst, det ambulerande danska förlaget Aagot, från en
arabisk bokhandlare i Stockholm samt vid Rinkeby bokmässa. När förlaget Aagot
kommer med sin bokbuss bjuder man ofta in modersmålstränare för att få hjälp med
urvalet. Biblioteket har också utvecklat ett samarbete med det engelska förlaget Mantra
som ger ut parallellspråkiga bilderböcker. Samarbetet går ut på att Rinkebys bibliotek i
samarbete med Rinkeby språkforskningsinstitut översätter den engelska texten till
svenska och på så sätt får en bok som är parallellspråkig på svenska och exempelvis
somaliska. Sedan får Rinkebys bibliotek köpa hela den svenska upplagan och sälja den
vidare till andra bibliotek. Att biblioteket på så sätt bedriver en förlagsverksamhet anser
barnbibliotekarien är lite tungt och inte riktigt inom bibliotekets ramar. Men hon anser
att det har gått hyfsat ändå och att det är en mycket god sak som har gett mycket positiv
respons. Från bibliotekets sida hoppas man att någon annan skulle kunna ägna sig åt
denna typ av uppgifter. När det gäller små språk eller tillfälliga språkgrupper lånar man
depåer från Internationella biblioteket. Härifrån kan man också ta hjälp med inköp. Av
bibliotekets totala medieanslag, borträknat prenumerationer, går 40 % till
barnavdelningen.

                                                
10 En serie om två tvillingflickor av Pascal Francine utgiven på Wahlströms förlag.
11 Det finns inga skridskor i öknen handlar om en arabisk flicka med sjal i en vanlig svensk skola.
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 5.1.6 Program/projekt
Under exempelvis lov, eller när barnavdelningen får lite pengar över, arrangeras program
och projekt. Exempel är skrivar- eller poesiverkstäder, musik- bild- och sagoverkstad,
nalleutställning och sommarboken.

 5.1.7 Sagoverksamhet
Barnbibliotekarierna har tidigare haft en kurs i sagoberättande för modersmålstränarna på
dagis. Detta ledde till att dessa kunde komma med grupper från sina förskolor och
grannförskolor och berätta sagor på respektive modersmål i sagorummet på
veckodagarna. Nu anser sig dock de flesta förskolor inte längre ha tillräckligt med
personal för att kunna gå iväg och lämna förskolan med mindre grupper. Man har också
tidigare haft sagostunder på olika språk på lördagarna. Det har främst varit arabiska,
somali och turkiska som är de största språken i området. För närvarande är detta dock en
tjänst som ligger helt nere av ekonomiska skäl.

När vi besökte Rinkeby under två dagar i oktober erbjöd biblioteket på tisdagen en
berättarföreställning (se nedan) vid två tillfällen och sagoberättande vid två tillfällen på
eftermiddagen. På onsdagen hade man fem sagotillfällen på eftermiddagen. Bibliotekarien
uppger att när man har sagostund på svenska brukar målgruppen vara från fyra år.

Berättarföreställningen är en dramatiserad saga för sex- till åttaåringar. När vi var på
besök i Rinkeby fick vi se när bibliotekets teatergrupp Sagostänk (som består av en
barnbibliotekarie och en assistent från Rinkeby bibliotek) framförde Berättelsen om när
djuren och växterna blev osams med masker, dockor och musik. Berättelsen är
omarbetad och dramatiserad av bibliotekarierna själva och är tagen ur Min skattkammare
5. Dräkter och dockor tillverkar personalen på sin fritid. Föreställningen äger rum i
sagorummet som då är omgjort till tittskåpsteater. Barnen sitter på små mattor på golvet
och scenografin är skapad med hjälp av tygskynken som hänger i skenor från taket.
Arbetet med att välja saga, skriva manus och repetera har bibliotekarierna skött på
arbetstid vid sidan av det ordinarie arbetet, när de har kommit åt under ca ett år. Efter
föreställningen får barnen med sig ett bokmärke hem som minne av föreställningen.
Bibliotekarierna framför föreställningen när det finns möjlighet och efter behov. Så
småningom kommer den att bytas ut mot någon annan berättelse.

 5.1.8 Bokprat
Biblioteket bjuder in varannan årskurs, d.v.s. tvåan, fyran och sexan, till bokprat. De
övriga årskurserna innan högstadiet får bokprat på sina respektive skolbibliotek.
Barnbibliotekarien menar att det är en viktig markering att även lärarna är med och
lyssnar när de kommer till biblioteket med sina klasser. De tre barnbibliotekarierna
genomför enligt barnbibliotekarien bokpraten på lite olika sätt, en del berättar ingående
om få böcker, andra lite kortare om fler. Vi var t.ex. med på ett bokprat som den
bibliotekarien som vi intervjuade hade för en lässvag sjätteklass. Sagorummet fylldes då
med stolar och barnbibliotekarien satt/stod längst fram och berättade om fyra böcker av
olika karaktär och svårighetsgrad. Hon berättade lite inledande om handlingen och läste
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en kort bit högt ur några av böckerna. Det rådde en varm och öppen stämning mellan
barn, lärare och bibliotekarie. Barnen var mycket intresserade och frågade frimodigt om
t.ex. ord de inte förstod. Bokpratet avslutades med att bibliotekarien delade ut de böcker
hon just berättat om för utlån. Ibland blev det huggsexa om böckerna och då fick
bibliotekarien lotta ut dem. Efter bokpratet gick barnen och bibliotekarien ut i
bibliotekslokalen tillsammans och barnen fick efter önskemål hjälp att leta upp
ytterligare böcker för hemlån. Målet är enligt barnbibliotekarien att alla ska ha med sig en
bok därifrån. Barnen lånar på egna kort eller på lärarkortet. Vissa enstaka barn får inte ha
lånekort p.g.a. att de har fått räkningar och därför tycker barnbibliotekarien att det är bra
om de kan låna på lärarkortet eftersom det är så viktigt att alla får någon bok med sig
hem. Barnbibliotekarien anser att man måste välja lättare böcker högre upp i åldrarna när
man bokpratar i Rinkeby. T.ex. brukar hon alltid ha med någon bilderbok när hon
bokpratar för sjätteklassare. Under ovan nämnda årskurser träffar bibliotekarien
klasserna var fjärde vecka, vilket leder till att barnen blir vana bokpratslyssnare.

 5.1.9 Biblioteksinformation/undervisning
Första gången barn besöker biblioteket i organiserad form är när de är fem år. Då blir de
inbjudna till något som bibliotekarierna kallar ”Bibliotekssmygarna”. Det är
biblioteksundervisning i lekfull form då barnen bl.a. får lära sig att de ska vara snälla mot
böckerna och så får barnen lära sig att ”smyga” mellan hyllorna med hjälp av ett stort
afrikanskt tyglejon.

Andra gången barnen bjuds in till biblioteket är när de är sex år och ska få sitt första
lånekort. Då använder sig barnbibliotekarien av ett gigantiskt lånekort för att fånga
barnens intresse. Hon berättar om böcker tillsammans med en stor Alfons Åberg docka
och en stor Pippidocka och barnen får också höra en saga. Barnen får också en bokgåva
och ett bokmärke och en speciell påse som bara sexåringarna får. Barnbibliotekarien säger
att meningen med detta är att sexåringarna ska känna sig lite utvalda.

 5.1.10Läxläsning
Biblioteket erbjuder med hjälp av Röda korset läxläsningshjälp på biblioteket.
Biblioteket upplåter sitt sagorum till frivilligorganisationen som sedan organiserar
läxläsningen helt själva. Verksamheten riktar sig till både barn och vuxna.

5.2 Rosengård
Uppgifterna i detta kapitel är taget från Rosengård (Malmö stad 2003), intervjuer med
barnbibliotekarien och fritidspedagogen samt från e-postkorrespondens (se 8.2, icke-
publicerat material) med barnbibliotekarien i Rosengård, om ej annat anges. De
statistiska siffrorna gäller för första januari 2003, när inget annat anges.

Rosengård är en stadsdel i Malmö där det bor 21 345 invånare på en areal på 3,3 km2.
Majoriteten, ca 84 procent, har utländsk bakgrund. De sex största folkgrupperna är från
Jugoslavien, Irak, Bosnien-Hercegovina, Libanon, Polen och Somalia. Liksom i Rinkeby



57

finns här en större andel barn, ca 21 % av befolkningen är under 10 år. I Rosengård är 82
% av alla bostäder mellan ett och tre rum och kök, de flesta lägenheter, och i 19 % av alla
hushåll finns det fyra eller fler boende. I området är 34 % av befolkningen
förvärvsarbetande (2001) och den registrerade arbetslösheten är åtta procent. Det finns
mellan 30 och 40 förskolor och sex grundskolor varav tre högstadier, i området.

Baserat på ovanstående siffror kan man dra slutsatsen att Rosengård är en barnrik
stadsdel, där de flesta bor i ganska små lägenheter. Många har ett annat modersmål än
svenska och få förvärvsarbetar.

Biblioteket ligger i ”RoCent”, Rosengårds köpcentrum, som är centralt beläget i området,
därav de höga besökssiffrorna på i snitt 1000 besökare per dag. Biblioteket har öppet
måndag – fredag 11.00 - 19.00, lördag 11.00 - 15.00. Bibliotekets totala bestånd är på
60 000, ca en tredjedel är barnmedia, mest böcker. Första november 2003 öppnade
biblioteket i helt nyrenoverade lokaler (vi besökte biblioteket i slutet av oktober, precis
innan det skulle öppna i sina nya lokaler). Biblioteket sorterar organisatoriskt under
Rosengårds stadsdelsförvaltning. Biblioteket i Rosengård har totalt tio anställda. Av
dessa finns en bibliotekarie och en fritidspedagog på barnavdelningen. De har båda
svenska som modersmål.

När barnbibliotekarien utformar målen för verksamheten utgår hon från befolkningen och
ser till vilka språkgrupper och åldrar som finns representerade i området. För
information om detta använder sig bibliotekarien av Malmö stads hemsida. Genom
samarbetet med Rosengårds förskolor och skolor får hon ytterligare information om
språkgrupper. I utformandet av målen och verksamheten försöker barnbibliotekarien i
första hand tillgodose dem som själva söker upp biblioteket, men hon försöker också se
till missgynnade grupper, exempelvis de elever som kommer från skolor som inte har ett
lika aktivt samarbete med barnavdelningen som vissa andra. Målen utvärderas genom att
barnbibliotekarien själv inventerar vad hon har gjort hittills och hur långt olika projekt
har kommit. Bra mål kräver enligt henne att man provat sig fram och lärt känna sina
användare och sitt område väl.

Den vanligaste användaren på barnavdelningen i Rosengård är förskolebarn och
mellanstadiebarn, som kommer för sagostunder eller bokprat. Det är mycket vanligt att
barn kommer till biblioteket själva och i sällskap av syskon.

 5.2.1 Lokal
Barnavdelningen ligger meddetsamma på höger sida när man kommer in i biblioteket, och
utgör bibliotekets skyltfönster mot köpcentret. I anslutning till barnavdelningen finns ett
flexibelt sagorum, med flyttbara soffor, gardiner och mattor. Det utnyttjas bl.a. till
sagoläsning, bokprat och ibland till att bara sitta och prata i. Barnavdelningens placering i
biblioteket är särskilt vald med hänsyn till att barn- och ungdomar ska få ha sin egen
hörna, ett eget område som på ett tydligt sätt känns som deras. Detta har man också
försökt markera i inredning och färgval, som ska hjälpa till att avgränsa barnavdelningen
mot det övriga biblioteket.
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 5.2.2 Nätverk/uppsökande verksamhet
Barnavdelningen samarbetar med bl.a. BVC och skolorna i området. På två av
grundskolorna i Rosengård finns det skolbibliotekarier anställda och på övriga skolor
finns det lärarbibliotekarier. Ett annat samarbete är med föreningen Drömmarnas hus
kring ett projekt som heter Kändisboken, ett läsfrämjande projekt som bland annat
innehåller författarbesök. Samarbetet med BVC ser ut så att vid åtta månader får barnen
ett presentkort via BVC på Barnens första bok. Den hämtar sedan föräldrarna ut på
biblioteket och de får då lite information och rundvisning. Via BVC distribuerar även
barnbibliotekarien samma broschyr som i Rinkeby. En vårdcentral har uttryckt önskemål
om att istället få en annan bok, exempelvis en pekbok, då Barnens första bok anses för
svår. Barnbibliotekarien kan själv bestämma vilken bok som ska ges som bokgåva och
vill gärna tillmötesgå deras önskemål men har ännu inte hittat något bra alternativ.
Barnbibliotekarien omnämner detta som ett bra och viktigt tillfälle att nå föräldrar, vilket
annars inte är så lätt, då barnen som redan nämnts i stor utsträckning kommer till
biblioteket utan sina föräldrar. Barnbibliotekarien i Rosengård ser här en möjlighet att
förankra det språkutvecklande arbetet hos föräldrarna. Hon menar att det
lässtimulerande arbetet får en dålig grund att stå på om det bara är vuxna på t.ex. skola
och bibliotek som talar om hur viktigt det är att läsa. Det är viktigt att även föräldrarna
bejakar och uppmuntrar detta, eftersom barn alltid lyssnar mest på sina föräldrar.

 5.2.3 Referensarbete/bokexponering
Det finns ingen informationsdisk på barnavdelningen. Barn ställer sina frågor i den
informationsdisk som är gemensam för hela biblioteket. Barnen frågar mycket, mest efter
skönlitteratur. De ställer även frågor när de behöver hjälp med fakta till skolarbeten. När
barnen vill fråga något frågar de ofta efter barnbibliotekarien eller fritidspedagogen som
de känner vid namn. Barnbibliotekarien menar att man måste ta god tid på sig och ha
mycket fantasi och inlevelseförmåga för att få fram vad barnen verkligen vill veta. Ibland
kan det vara svårt att förstå vad barnen menar eftersom de i vissa fall talar relativt
bristfällig svenska.

Böckerna står enligt SAB-systemet och antalet utbrytningar är begränsat av hänsyn till
att övrig personal ska hitta lättare. Man har brutit ut deckare/skräck, husdjur, böcker om
kroppen och kokböcker. Det finns inga specialmärkningar (som ”lättläst”, ”historiska
böcker”, ”kärlek” o.s.v.). Bilderböckerna står lättåtkomligt i tråg utmed en av väggarna.
Bland de utländska språken utmärker sig arabiskan som, eftersom det är det största
språket, står utbrutet och mer tillgängligt. Fackböcker på främmande språk står efter
skönlitteraturen på respektive språk.

 5.2.4 Informationsteknik
På det nya bibliotekets barnavdelning kommer det att finnas två datorer. Den ena
kommer att vara avsedd för kvalitetsspel och den andra kommer att fungera som OPAC.
På biblioteket pågår en diskussion om huruvida man även skulle kunna erbjuda Internet
på OPAC-datorn. Barnbibliotekarien anser att tillgång till och kunskaper om Internet är
en rättighet och vi uppfattar det också som att hon anser att även kunskaper om chatt
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och e-post tillhör allmänbildningen. Hon tror att det på Rosengård är färre som har dator
med anslutning till Internet hemma än i samhället för övrigt och att det därför är extra
viktigt att kunna erbjuda även barn Internet. Den övriga personalen har tidigare
erfarenheter av mycket stök och problem när man prövade att erbjuda Internet till barn.
Bokningssystemet man hade fungerade dåligt, regeln att man bara fick vara en vid varje
dator efterföljdes inte och det bildades ringlande köer och stora, högljudda klungor kring
datorn. Enligt barnbibliotekarien upplevde personalen det då som att de fick lägga alltför
mycket tid på att säga till och vakta. Om man i framtiden kommer att erbjuda Internet på
OPAC-datorn, skulle det i så fall vara i rent undervisnings- och studiesyfte, det skulle
bara vara tillgängligt med bibliotekariens hjälp och funktioner som chatt och e-post
skulle vara förbjudna. Man söker nu en praktisk lösning på det här problemet.

På bibliotekets övriga datorer har man en åldersgräns på 18 år, men barn har tillgång till
Internet i sällskap med sina föräldrar. Barnbibliotekarien menar att det uppstår ett
olyckligt glapp eftersom den service man erbjuder på barnavdelningen riktar sig till
åldrarna 0-16 år. Barnavdelningens policy har hittills varit att låta skolorna tillfredsställa
barnens behov av Internet. Därför har barnbibliotekarien tillsammans med
bibliotekschefen börjat diskutera att inventera skolornas bestånd av datorer. När barnen
efterfrågar Internet talar man om för dem att de får efterfråga detta hos sin skola istället
eftersom det finns många fler vuxna som kan hjälpa till i skolan än på biblioteket.

 5.2.5 Urval/inköp
Huvuddelen av barnavdelningens bestånd är på svenska. Det finns ingen nedskriven
mediepolicy, men fritidspedagogen, som också arbetar med urval/inköp, menar att det är
väldigt viktigt att man köper ”rätt” böcker. Även om man måste ha ett visst
klassikerbestånd är det ytterst få som läser tjocka böcker, istället är enligt henne de
böcker som efterfrågas mest tunna böcker med färgbilder. Som exempel säger hon att en
del barn som kommer till biblioteket har utbyte av att läsa Alfons Åberg upp till fjärde
klass. Man är ”liberal” när det gäller kvalitetsavvägningar, man vill inte bestämma vad
som är god kvalitet för någon annan. Barnbibliotekarien anser att det är viktigare att
barnen läser än vad de läser, detta naturligtvis undantaget rasistiskt, pornografiskt o.s.v.
material. För närvarande köper man inte in vare sig CD eller CD-ROM till utlån.
Tidigare har man satsat mer på att köpa in musik men nu anser man sig inte ha råd.
Barnbibliotekarien har dock tankar om att man kanske kunde börja köpa in CD igen men
att det då blir på bekostnad av böcker. Angående VHS säger barnbibliotekarien att det
bara köps in ifall de har pengar över t.ex. till jul.

Det utländska materialet köper man in efter vad som lånas ut mest och efter tillgång, det
som finns på Btj:s lista samt från det danska förlaget Aagot. Man rättar sig efter statistik
över utlåning vad gäller val av språk, för närvarande ligger arabiska böcker högt. Andra
sätt att hålla sig informerad om befolkningsunderlaget som barnbibliotekarien i
Rosengård använder är statistiken på Malmö stads hemsida, samtal med
skolbibliotekarierna i området och personal på förskolor. Eftersom man inte har någon
språkkunnig i de aktuella utländska språken på barnavdelningen, stödjer man sig främst
på den hjälp man får från sina leverantörer. Även recensioner och jämförelser med andra
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bibliotek kan vara ett hjälpmedel vid urval. Man försöker också vara lyhörd och lyssna
på önskemål från barnen. Av bibliotekets totala medieanslag går 24 % till
barnavdelningen.

 5.2.6 Program/projekt
Ett projekt som berör förskolebarnen är ”Bokpåsen” som biblioteket driver tillsammans
med tre andra stadsdelsbibliotek med hjälp av kulturrådspengar. Det går ut på att
biblioteket köper in minst en bokpåse till varje förskola. Påsen ska innehåll tre
sagoböcker, en nalle, ett ritblock och en folder om vikten av att läsa. Meningen är att
påsen ska vandra runt till varje barn som tar hem den tillsammans med sina föräldrar.
Föräldrarna ska läsa för barnen och barnen ska rita något om den sagan de tyckte bäst
om. Barnbibliotekarien menar att detta är ett bra sätt att nå föräldrarna.

Just nu bedriver biblioteket tillsammans med ett skolbibliotek ett projekt i form av en
läsecirkel för lärare. Målet med läsecirkeln är att inspirera lärarna att arbeta mer med
skönlitteratur i sin undervisning samt att de själva ska kunna hålla bokprat.

Programverksamhet på lov och andra specialevenemang, såsom den tidigare
förekommande Sagans dag, ligger sedan en tid nere på grund av pengabrist.

 5.2.7 Sagoverksamhet
Biblioteket har sagostunder för förskolebarnen på lätt svenska, mycket lätt svenska samt
på tre minoritetsspråk (för närvarande arabiska, albanska och bosniska). Alla
sagostunderna förekommer en gång i veckan och de utländska språken förekommer på ett
rullande schema. Förskolorna får själva ringa och boka in när de vill ha en saga. Sagorna
på utländska språk sköts av modersmålslärarna. De hjälper också till med att inventera
behovet av sagor på olika språk. För tillfället har man flest timmar på arabiska.

 5.2.8 Bokprat
I Rosengård ingår bokpratet som en del av biblioteksinformation/undervisning. Det pågår
också ett ”bokpratsfrämjande” projekt, som nämnts ovan.

 5.2.9 Biblioteksinformation/undervisning
När barnen går i andra klass bjuds de in de för att få biblioteksundervisning och lånekort.
Barnbibliotekarien vill att barnen ska känna till att det är gratis att låna böcker, att alla
böcker i hela Malmö (på biblioteken) är deras tillsammans och att de ska vara försiktiga
med dem. Informationen avslutas med att man berättar en saga eller med ett bokprat.

 5.2.10Frirum
Biblioteket i Rosengård har satsat mycket på att vara ett attraktivt frirum för barn och
ungdomar i området. Exempel på detta är val av inredning, som med t.ex. attraktiva
soffor ska locka in användarna från köpcentret. Ett annat och mycket viktigt exempel är
inrättandet av en firitidspedagogstjänst på barnavdelningen. Denna tjänst har funnits på
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barnavdelningen i 14 år och har hela tiden innehafts av samma person. Tjänsten tillkom i
en situation då det var mycket stökigt i biblioteket eftersom det kom så mycket barn
utan sina föräldrar och situationen var så pass svårhanterlig att biblioteket inte kunde
fungera som bibliotek. Man övervägde då att stänga barnavdelningen helt eller att anställa
en vakt eller en fritidspedagog. Eftersom fritidpedagogen var den billigaste och dessutom
den bästa lösningen valde man den. Fritidspedagogens huvudsakliga uppgift är att finnas
tillgänglig för barnen på barnavdelningen hela dagen och hon har inga pass i
informationsdisken. Hennes arbetsdag formas av vilka barn som kommer in och vad hon
spontant kan hitta på med dem. Enligt fritidspedagogen är hennes viktigaste
arbetsuppgifter att skapa språkglädje och läslust och att göra så att det blir bra stämning
på biblioteket. Målet är att alla ska känna sig välkomna och att biblioteket ska vara ett
trevligt ställe att vara på. En viktig del i detta är att fritidspedagogen känner barnen i
området väl. Fritidspedagogen menar att hon vet vilka barn som mer ofta skapar oro och
stök än andra och därför kan stävja problem i tid genom att passa på och sysselsätta
dessa barn. Hon försöker ge barnen så mycket positiv uppmärksamhet som möjligt
eftersom hon anser att deras självförtroende ofta behöver stärkas. Fritidspedagogen är
också involverad i sagostunderna för förskolebarn, bokprat och urval/inköp av
barnböcker. När hon arbetar ute på golvet besvarar hon även referensfrågor.

 5.2.11 Läxläsning
I Rosengård erbjuds läxläsning på skolorna, därför finns inte det som en del av
bibliotekets utbud.

5.3 Lund
För att ytterligare förtydliga den verklighet vi skildrat genom våra empiriska
undersökningar på biblioteken i Rinkeby och Rosengård och ge ett vidgat perspektiv, vill
vi här även ta upp exempel på hur man löst en del av barnverksamheter på ytterligare ett
bibliotek. Vi har valt att redovisa exempel från Lunds stadsbibliotek där vi båda har
arbetat under drygt ett år. Anledningen till att vi har valt just Lunds stadsbibliotek är för
det första att vi vet att där finns många barn med utländsk bakgrund som använder
biblioteket, även om denna användargrupp är i minoritet. För det andra vet vi att detta
bibliotek bedriver en verksamhet för barn som i större utsträckning än många andra
bibliotek erbjuder tillgång till IT. Den typen av verksamhet har vi inte kunnat ta del av
genom vår empiriska undersökning i någon större utsträckning eftersom varken Rinkeby
eller Rosengårdsbiblioteket erbjuder t.ex. Internet på barnavdelningen. För det tredje har
vi båda arbetat med informationstjänstgöring i vuxen- och barndelen på Lunds
stadsbibliotek och vi har på så sätt båda en djupare/mer ingående erfarenhet av hur
verksamheten bedrivs. Detta genom att vi själva har mött användare i egenskap av
bibliotekarier och att vi på nära håll har fått erfara hur de olika verksamheterna och
tjänsterna har fungerat praktiskt. Naturligtvis skiljer sig Lunds stadsbibliotek på fler sätt
från de två ovan nämnda biblioteken i vår undersökning, men eftersom vår undersökning
inte är någon jämförelse, anser vi att detta inte utgör något problem. Eftersom
stadsbiblioteket i Lund här endast utgör exempel på hur man kan lösa erbjudandet av
vissa tjänster, tycker vi inte att det tillför något att presentera statistiska fakta rörande
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Lund eller biblioteket på motsvarande sätt som rörande filialerna och deras
upptagningsområden ovan. Här följer istället en genomgång av de tjänster, som i sin
utformning utmärker sig särskilt, eller är särskilt utformade med hänsyn till den av oss
undersökta användargruppen.

Informationen i avsnittet grundar sig dels på egna iakttagelser, dels på en intervju med en
barnbibliotekarie med god insyn i frågor som rör både IT och inköp av medier på andra
språk än svenska (se 8.2, icke-publicerat material).

 5.3.1 Lokal
Barnavdelningen ligger i ett eget hörn av biblioteket och har en fasad av stora fönster som
sin ena vägg. I anslutning till barnavdelningen finns ett hemligt sagorum, utformat som
ett sagoskåp som man kan gå in i. Där har man sagostunder och andra projekt/program
knutna till barnavdelningen. Barnavdelningen förfogar också tillsammans med övriga
avdelningar över det så kallade Tomrummet, ett rum som används för föreläsningar,
information, babycaféer med mera. Möblemanget på barnavdelningen utgörs av några
låga bord och stolar som barn kan sitta och läsa vid. Det står dessutom flera soffor
utplacerade, bl.a. vid fönstren. I anslutning till dessa finns uttag för hörlurar så att man
kan sitta bekvämt och lyssna på cd.

 5.3.2 Referensarbete/bokexponering
De utländska bilderböckerna är de första böcker man möts av när man stiger in på
avdelningen. De står i tråg mycket centralt placerade, alldeles bredvid ett kluster med
datorer. I dessa tråg står även de enklaste faktaböckerna, som inte är särskilt många. Här
finns dock inte alla språk representerade, utan de språk som har färre låntagare finns i ett
öppet magasin i närheten av barnavdelningen. Detta gäller för såväl utländska bilder- som
kapitelböcker. Kapitelböcker på de större språken samt faktaböcker står centralt
placerade nära barnavdelningens informationsdisk.

 5.3.3 Informationsteknik
På barnavdelningen finns sammanlagt nio datorer varav sex är till för Internet, två för
datorspel och en för sökning i bibliotekets katalog. Datorerna får användas av barn upp
till 16 års ålder. Till alla datorer finns ett schema där man kan boka sig för en halvtimme i
taget. Tre av Internetdatorerna finns lite mer avskiljda i anslutning till tonårsavdelningen
och tre finns tillsammans med de datorer på vilka man kan spela spel. Denna sistnämnd
grupp datorer finns centralt placerad i den del av avdelningen som är till för de yngre
barnen, bredvid bilderböckerna på utländska språk. På alla Internetdatorer är det tillåtet
att använda e-post såväl som chatt och informationssökning. Datorerna används flitigt,
de med uppkoppling är mest frekventerade, och här tycker vi oss märka att intresset är
större hos barn ned utländsk bakgrund, även om det inte finns några siffror på detta.
Man bokar för närvarande datorerna genom att skriva upp sig på en lista. Ett annat
system, så kallat Netloan, där man kan boka in sig online, är under inkörning. Man måste
logga in sig på datorerna med lånekortsnummer och pinkod och användande är begränsat
till 2x30 minuter per dag. Barnbibliotekarien uppger att bokningslistorna inte används
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som de ska, att man ibland måste medla mellan barnen och att det är ganska mycket
krångel med omstarter och med sidor med ljud. Det är nämligen inte tillåtet att gå in på
sidor med ljud utan att koppla in hörlurar, eftersom detta stör andra låntagare.
Barnavdelningen har provat olika system för att erbjuda hörlurar till sina användare, med
hittills har man inte funnit någon optimal lösning. Barnavdelningen i Lund har en egen
hemsida som man kan komma åt från bibliotekets startsida. Av tekniska skäl kan
barnavdelningens sida dock inte ligga som startsida på barnavdelningen, utan man måste
istället klicka sig fram från bibliotekets allmänna startsida. Bland de tjänster som finns
på barnhemsidan är: länk till programverksamhetens innehåll, boktips för olika åldrar,
länk till barnavdelningens e-böcker, barnkatalog, tävlingar, tidningar, program för
babycafé, länkar. Länksamlingen innehåller exempelvis andra barnbibliotek, böcker och
författare, samhälle och rättigheter, fakta för barn, djurlänklistor, radio och tv, bilder,
tidningar, lek och spel. Stadsbiblioteket i Lund använder sig inte av filter på
barnavdelningens datorer och bibliotekarien där menar att det är sällsynt att barn och
ungdomar går in på otillåtna sidor.

Barnavdelningen erbjuder även CD-ROM till hemlån, men endast på vuxenlånekort. Här
uppger barnbibliotekarierna att fler vuxna med utländsk bakgrund lånar olika former av
IT-medier till sina barn. Särskilt CD-ROM-spel på respektive modersmål är efterfrågat.

 5.3.4 Urval/inköp
När man köper in barnböcker på minoritetsspråk på barnavdelningen i Lund, rättar man
sig efter utlåningsstatistik och efterfrågan. Kommunens befolkningsstatistik menar
barnbibliotekarien är ett alltför trubbigt verktyg, eftersom den bara anger invandrares
ursprungsland, vilket inte säger något om språkgrupper och inte heller något om vilka
modersmål som existerar bland kommunens svenska medborgare. Man strävar efter att i
första hand välja barnböcker på originalspråk eller svenska barnböcker i översättning till
de aktuella minoritetsspråken. Urvalet sköts av två bibliotekarier med specialintresse,
man tar inte in någon hjälp utifrån och inköpskanalerna är desamma som i Rosengård,
d.v.s. BTJ och Aagot.

 5.3.5 Program/projekt
Exempel på programverksamhet på barnavdelningen är skrivarverkstäder,
berättarprogram, teaterlek och sommarboken. Man erbjuder också regelbundet tävlingar
med olika former av litterär eller annan kulturell anknytning. På barnavdelningen har man
noterat att flera av de barn med utländsk bakgrund som dras till biblioteket av datorerna
även har börjar intressera sig för olika typer av programverksamhet. I årets omgång av
sommarboken deltog en hög andel barn med ett annat modersmål än svenska och de olika
tävlingarna är också populära hos denna grupp.

 5.3.6 Sagoverksamhet
Sagostunder för olika åldrar ges i barnavdelningens sagoskåp. Man har sagor för olika
åldrar och spansk barntimme som leds av en spansktalande förskollärare. Tidigare hade
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man sagor på fler minoritetsspråk och den spanska sagostunden finns kvar som en rest
från den satsningen, det är dock inget som man vill satsa ytterligare på i framtiden.

 5.3.7 Frirum
Lunds stadsbibliotek erbjuder en frirumsfunktion för sina unga besökare. En
användargrupp som utnyttjar denna funktion mer än andra är barn med utländsk
bakgrund. Dessa kommer oftare till biblioteket utan att låna någonting och tillbringar
längre perioder sammanhängande på barnavdelningen. I synnerhet på helgerna kommer
hela syskongrupper som tillbringar en del av dagen på barnavdelningen utan sina
föräldrar.
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6 Analys och diskussion av resultat

I kapitel 3 och 4 har vi utrönt vilka som är förutsättningarna för biblioteksverksamhet
riktad till barn med utländsk bakgrund. I kapitel 5 tog vi reda på vilken service som
erbjuds barn med utländsk bakgrund i invandrartäta förorter, genom att företa
undersökningar på stadsdelsbiblioteken i Rinkeby och Rosengård. Vi redovisade i det
kapitlet även erfarenheter från barnavdelningen på Lunds stadsbibliotek.
Sammanfattningsvis kan man i kapitel 5 notera att vilken service som erbjuds är
avhängigt ekonomiska anslag samt prioriteringar. Vi har även noterat att det finns en
tydlig bild av på vilka sätt barn med utländsk bakgrund utmärker sig jämfört med andra
barn, och dessa drag följer med men förekommer i olika hög grad på alla de tre av oss
undersökta biblioteken. Det tydligaste av dessa drag är att barnen kommer till biblioteket
själva eller i sällskap med kompisar och syskon i stället för med sina föräldrar. Det finns
också ett större behov av frirumsfunktionen samt de positiva vuxenkontakter och de
kontakter med det svenska språket som detta kan ge. Vi har också, i likhet med
undersökningen Frirum til integration (Berger et al. 2001), som tagits upp i avsnitt 4.2.2,
noterat ett högre intresse för IT-tjänster hos den aktuella användargruppen. Detta
intresse har till och med upplevts som för stort och därmed omöjligt att hantera samt lett
till problem med skolk. På biblioteket i Lund, som har större ekonomiska resurser, har
man dock goda erfarenheter av denna tjänst samt har noterat att intresset för datorer kan
leda till att man breddar sitt kulturella intresse genom att börja utnyttja fler av
bibliotekets tjänster.

I kapitel 6 kommer vi att diskutera svaret på vår frågeställning: vilka tjänster som skulle
kunna erbjudas på ett filialbibliotek i ett invandrartätt område genom att sammanföra
resultaten från de empiriska undersökningarna med resultaten av litteraturstudierna.
Tjänsterna är uppställda på samma sätt som i kapitel 3, 4 och 5. I slutet av kapitlet
kommer våra slutsatser och sammanfattning.

6.1 Lokal
Baserat på de litteraturstudier och de empiriska undersökningarna har vi har gjort kan
man konstatera att en barnavdelning bör vara möblerad på ett sätt som är både
inbjudande och praktiskt. Det är en fördel om biblioteket är inrett på så sätt att man där
kan utnyttja de medier som även erbjuds för hemlån, exempelvis att kunna lyssna på
musik. När det gäller barn med utländsk bakgrund kan man konstatera att det blir mer
viktigt att kunna skilja olika verksamheter åt. Då handlar det både om att kunna skilja
barn- från vuxenverksamhet och om att kunna skilja olika verksamheter på
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barnavdelningen åt, detta kommer vi också att beröra mer under avsnitt 6.10. När vi
företog våra empiriska undersökningar, kunde vi se att ett led i att kunna lösa detta är att
om möjligt ha ett flexibelt sagorum såsom de har i både Rinkeby och Rosengård. Då kan
man anpassa rummet efter olika aktiviteter och får mer ut av det än om man har ett
specialbyggt sagorum som i Lund. Den senare lösningen är utmärkt på ett större
bibliotek, där man även har andra lokaler att tillgå, men inte lika effektiv på ett mindre
bibliotek. Det är dock viktigt att man kan skapa såväl mysig sagostämning som
exempelvis ordning för läxläsning och vi har sett exempel på hur man har kunnat lösa
mycket med hjälp av textilier, mattor, soffor med hjul och stapel- eller ihopfällbara stolar
och bord. Övergripande för utformning av lokal är att man måste ta hänsyn till den
verksamhet man vill erbjuda. Vill man t.ex. erbjuda läxhjälp är det bra om man kan
erbjuda ett avskilt rum till detta.

6.2 Nätverk/uppsökande verksamhet
Gemensamt för all barnbiblioteksverksamhet är att man i uppsökande arbete strävar
efter att nå alla barn. I ett samanhang där målgruppen är barn med utländsk bakgrund, är
det av extra vikt att dessutom arbeta för att nå barnens föräldrar. Att föräldrarna i mindre
utsträckning kommer till biblioteket med sina barn har vi märkt på alla de tre bibliotek vi
studerat. Biblioteken betonar här samarbetet med BVC som ett bra sätt att nå
föräldrarna. Det kan också vara viktigt att tänka på att välja rätt bok som bokgåva till
nyfödda om man väljer att erbjuda en sådan. Barnes första bok ansågs för svår i de
segregerade områden vi undersökte, i Rinkeby hade man istället bra erfarenhet av I denna
vida värld. I Rosengård hade man planer på att kanske erbjuda en pekbok som alternativ
till dem som tycker att Barnes första bok är för svår. Två fördelar med att istället välja I
denna vida värld är att denna bok också är ett exempel på hur biblioteken kan arbeta
med att skapa goda förutsättningar för tvåspråkighet (se 5.1.2) och att barnen kan ha
glädje av den under en längre period än vad de skulle ha av en pekbok. I avsnitt 4.1.3 har
vi kunnat konstatera att betydligt färre barn deltar i offentlig barnomsorg i dessa
områden, varför man inte kan räkna med att nå mer än cirka hälften av barnen i området
genom samarbete med förskolorna. Ändå är detta samarbete en viktig del av bibliotekens
nätverksarbete, som vi ska se exempel på nedan under avsnitt 6.6.

De öppna förskolorna kan vara betydligt viktigare samarbetspartners för filialbibliotek i
invandrartäta förorter, än vad de är för andra bibliotek, vilket vi har sett exempel på i
delavsnitt 4.2.1. Det blir ytterligare ett sätt att nå föräldrarna samt att erbjuda service till
de barn som inte uppgår i andra typer av barnomsorg. Våra empiriska undersökningar
visar att det kanske vore svårt ekonomiskt att gå så långt som att man stationerar en
bibliotekarie permanent på den öppna förskolan, eftersom den resursen då blir låst där.
En rimlig lösning är att en bibliotekarie från biblioteket besöker öppna förskolan på fasta
tider eller dagar. Det bör alltid vara samma person som kommer så att föräldrar och barn
får tillfälle att lära känna någon från biblioteket. Detta kan också leda till att föräldrarna
blir nyfikna på biblioteket och så småningom vågar besöka det. I Rosengård hade man
bokdepositioner på öppna förskolan. Här kan det kanske vara att lämpligt att välja
många böcker på barnens modersmål. Detta är, som vi har visat i 4.2.2, vad föräldrarna
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framförallt efterfrågar till sina barn och föräldrarna får en positiv bild av biblioteket om
deras önskemål tillgodoses och de märker att biblioteket är till även för dem.

Ytterligare en samarbetspartner av vikt för all svensk barnbiblioteksverksamhet är
förskolan och skolan. När det gäller barn med utländsk bakgrund finns det flera
samarbetsformer och projekt som är mer lämpliga än andra, vilket vi återkommer vi till
under avsnitt 6.6, 6.7 och 6.8. En viktig samarbetspartner för de filialbibliotek vi besökt
är områdets skolbibliotekarier. I Rinkeby var detta samarbete formaliserat på så sätt att
en bibliotekarie från filialbiblioteket fungerade som samordnare för skolbibliotekarierna.
Genom att utveckla samarbetet med skolbiblioteken kan man samordna sina resurser
kring olika tjänster såsom inköp, bokprat eller Internet.

En ofta försummad samarbetspartner på folkbibliotek upplever vi vara olika
frivilligorganisationer. Kanske tycker man att arbetet med att administrera samarbetet tar
mer tid än det ger, men både i delavsnitten 4.2.1 och 5.1.10 har vi kunnat redovisa
positiva erfarenheter av detta i samband med läxläsningshjälp, vilket vi återkommer till
avsnitt 6.11. Man kan också ta kontakt med ”invandrarföreningar” i området. Med dessa
kan man samarbeta gällande spridandet av information om biblioteket, få information om
befolkningsgrupper och språkgruppers storlek samt kanske få hjälp med urval och
förslag på innehåll i programverksamhet.

I Rinkeby samarbetar biblioteket även med Rinkeby språkforskningsinstitut. Vår
erfarenhet efter att ha genomfört föreliggande arbete säger oss att biblioteksverksamhet
till barn med utländsk bakgrund är ett komplext område, med många olika
problemområden att ta hänsyn till och därför menar vi att man kan ha god nytta av
forskning som finns inom de olika områdena. Ett exempel är projektet Listiga räven, där
man nått fina resultat genom att använda sig av en vetenskapligt beprövad metod (whole
language) och samarbetat kring redovisningen av projektets resultat. Med evidensbaserad
verksamhet får man dessutom bättre genomslagskraft kommunpolitiskt.

6.3 Referensarbete/bokexponering
Vi definierar i likhet med Lena Lundgren referensarbete som ”…det arbete som
bibliotekspersonalen utför för att svara på /…/ frågor och ge enskilda barn och ungdomar
vägledning i bibliotekets samlingar.” (2000:9f). I referensarbetet räknar vi alltså in såväl
litteraturfrågor, skolfrågor som frågor som rör barns egna funderingar och intressen. Efter
vad vi har sett i delavsnitt 4.2.1 kan denna tjänst p.g.a. språksvårigheter vara något mer
tidskrävande, vilket man håller med om i Rosengård. Våra empiriska undersökningar har
också visat att användarna frågar mycket, mest om skönlitteratur samt en del inför
skolarbeten. Personalen anser det som en fördel att de är välkända av barnen eftersom
barnen då vågar fråga mycket. Huruvida det finns en informationsdisk eller ej på
barnavdelningen verkar efter våra undersökningar inte ha så stor betydelse på ett
filialbibliotek. Huruvida barnen frågar eller ej beror snarare på om de har en bra relation
till de anställda och om deras frågor blir tagna på allvar. Bibliotekarierna på Rinkeby
bibliotek rör sig mycket ute bland hyllorna när de är på sina pass och passar då på att



68

prata med barnen. Baserat på ovanstående är det rimligt att biblioteket satsar på en
”roving librarian”12 istället för en informationsdisk på barnavdelningen på ett litet
bibliotek. På de bibliotek vi besökt upplever personalen att barnen prioriteras av all
personal. Om så är fallet är det naturligt att andra bibliotekarier tar hand om barnens
frågor vid de tillfällen som det inte finns någon barnbibliotekarie tillgänglig.

I arbetet med bokexponering kan det underlätta om barnavdelningen under en tid har,
som det ges exempel på i delavsnitt 3.3.3, antecknat barnens frågor och på så sätt kunnat
anpassa bokexponeringen utefter detta. Det finns olika sätt att arrangera
bokexponeringen. Dels kan man göra utbrytningar, d.v.s. inrätta hyllsektioner för FAQ
(ofta förekommande frågor) Dels kan man låta böckerna stå på sina platser enligt
klassifikationssystemet och göra någon form av märkning på ryggen som indikerar ämne
eller svårighetsgrad. Märkningen kan utgöras av etiketter i klartext eller av mycket
tydliga symboler hellre än av olikfärgade prickar. I Rinkeby arbetade man med både
utbrytningar och märkningar. Att ha en särskild hylla med utbrutna lättlästa böcker för
nybörjarläsare (Hcf) är praktiskt, eftersom de flesta i 6-8 årsåldern behöver lättlästa
böcker. När barnen blir lite äldre kan det däremot vara bättre att blanda märkta lättlästa
böcker (Hcg) med andra kapitelböcker så att ingen behöver tycka att det är pinsamt att
behöva gå till en särskild hylla. Det kan också vara bra att märka skönlitteratur efter
innehåll. I Rinkeby har man märkt ”roliga böcker” och ”historiska böcker”. Liknande
avvägningar gäller för facklitteraturen. En hylla med böcker om dinosaurier kan vara
lockande och praktiskt, men om man låter böckerna stå kvar på sina platser i
klassifikationssystemet och märker dem, blir de också lätta att hitta. Fördelen med detta
är att användarna kanske även lockas till att upptäcka nya intressen genom böcker i
närliggande ämnen. Varje bibliotek måste finna ett system som passar deras lokala
förutsättningar. Det kan vara bra att samråda med hela personalstyrkan om i vilken
utsträckning man bör göra utbrytningar och märkningar. På Rosengårdsbiblioteket hade
man t.ex. valt att inte göra så mycket utbrytningar med hänsyn till att den övriga
personalen också ska hitta lätt. Hyllor för FAQ och utbrytningar, om det görs tydligt,
kan dock fungera arbetsavlastande, eftersom det frigör personal från enkla frågor.
Delavsnitt 3.3.3 ger exempel på hur man kan låta avdelning E heta ”skola”. Det är
onödigt att använda sig av komplicerade signum om man vill att barnen ska kunna hitta
själva. Vill man att barnen ändå ska få en första inblick i det aktuella
klassifikationssystemet, kan man skriva ut både klassifikationskoden och avdelningens
namn i klartext på knubben.

På ett av de tre av oss undersökta biblioteken finns en markant skillnad i hur man har
valt att exponera litteraturen på minoritetsspråk. Lunds stadsbibliotek följer IFLA:s
rekommendationer och placerar den centralt, medan filialbiblioteken väljer att centrera
den svenska litteraturen, så att den på minoritetsspråk hamnar lite mer perifert. I Lund
har man således valt att tydligt integrera de nysvenskas modersmål i bibliotekets
samlingar. På filialbiblioteken är däremot de lokala förutsättningarna helt annorlunda. Där

                                                
12 Roving, eng. för kringströvande. En roving librarian är en referensbibliotekarie som rör sig ute på golvet och
bland hyllorna istället för att sitta bakom en disk.
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utgör det svenska på ett mycket tydligare sätt minsta gemensamma nämnare för de
boende. Det är omöjligt att ha alla titlar representerade på alla de språk som förekommer
i området, även om man strävar efter ett bra bestånd på alla språk. I synnerhet på
barnavdelningen i Rinkeby blev detta märkbart, då bibliotekarien upplevde det som
mycket viktigt för barnen där att kunna läsa samma böcker som sina kompisar, även om
de inte hade samma modersmål. I de två invandrartäta områden vars bibliotek vi besökt
är dessutom, som framgått under 4.1.3, kontakterna med det svenska språket ofta för få
och därför är det av godo att ge svenskan en central plats på biblioteket.

6.4 Informationsteknik
Folkbiblioteken kan enligt Drotner arbeta för att utveckla barns och ungas yttrandefrihet
och tolkningskompetenser, säkra kvaliteten i kulturprodukter som erbjuds och skapa
rum för barns och ungas eget kulturskapande. En viktig roll i detta kan tillgången till IT
och i synnerhet Internet på biblioteken få. Biblioteksservice till barn måste ta hänsyn till
vad som sker i omvärlden. Dagens förändrade medievanor hos barn leder till förändrade
behov. Idag är kunskap om Internet allmänbildning och en förutsättning för att
tillgodogöra sig sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Detta är något som är av
vikt för all barnbiblioteksverksamhet. Att erbjuda Internet på biblioteken är desto
viktigare i invandrartäta segregerade förorter, eftersom biblioteken härigenom kan
medverka till att det inte uppkommer kulturella A- och B-lag i vårt samhälle. På detta vis
får biblioteken en kulturdemokratiserande roll.

Vi har kunnat visa i både avsnitt 4.2.2, 5.2.1 och 5.3.3 att intresset för Internet är
påfallande stort hos den användargrupp vi undersöker. Detta intresse kan uppmuntras
av flera olika anledningar. Den första är ovanstående ”demokratiskäl”. Den andra är att
läskunnighet och Internet hör ihop och att alla läsfrämjande åtgärder som kan förekomma
i etniskt segregerade områden är av godo. Den tredje är att behovet av kommunikation är
centralt för barn och ungdomar. Särskilt viktigt kan det kanske vara om man på detta sätt
kan hålla kontakt med släktingar och vänner i ursprungslandet och att man får kontakt
med likasinnade i Sverige. Det kanske också kan leda till kontakter med etniskt svenska
ungdomar och till fler tillfällen att använda det svenska språket, som vi visat exempel på
i delavsnitt 4.2.2. Baserat på ovanstående är det rimligt att erbjuda chatt och e-post fritt
på biblioteken. Den fjärde anledningen är att det är troligt att färre har tillgång till dator
med Internetuppkoppling, en uppfattning som vi fått genom våra empiriska studier och
genom undersökningen Frirum til Integration. Den femte är att intresset för IT kan leda
till andra kvalifikationer. Exempel från Lund visar att intresset för IT lockar barn till
biblioteket men att de när de väl är där, även tar del av andra aktiviteter. Vi menar dock
inte att det är något intresse i sig att locka barn från datorer till böcker, men vi menar i
likhet med Drotner att det är av godo att barn får möjlighet att bredda sitt intag av kultur.
Vi har tidigare i avsnitt 3.6 anfört att det ofta kan vara ett problem att använda sig av
filter i samband med Internet på bibliotek. Detta eftersom de flesta filter är bristfälliga på
så sätt att de har låg precision och att det ofta är för mycket som filtreras bort. Ett bättre
alternativ är att ha datorerna väl synliga, eftersom det då är väldigt få barn (och vuxna)
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som väljer att titta på stötande material. Detta har vi sett exempel på från Lunds
stadsbibliotek (delavsnitt 5.3.3.).

Vad gäller lösningen av de problem som personalen har upplevt på våra
undersökningsbibliotek kring erbjudandet av Internet, måste de i första hand utarbetas
efter lokala förutsättningar. Det är viktigt att situationen känns hanterbar för de anställda
på biblioteken. Några rimliga förslag på lösningar kommer dock här. Till att börja med
behövs ett fungerande bokningssystem. I Rinkeby har man goda erfarenheter av ett
bokningssystem där man skriver upp sig på en lista för att använda speldatorn. Något
liknande skulle kunna fungera även för Internetdatorer. I Lund är man inte helt nöjd med
systemet med papperslistor, eftersom det inte används som det ska. Det kan tänkas vara
så att barnen inte är medvetna om att de ska skriva upp sig på listan, även när det inte
står några andra i kö. Mycket av dessa problem skulle kunna stävjas genom tydliga regler
och att man åtminstone under en inkörsperiod håller mycket strängt på dessa regler. Det
bör dessutom vara klart för användarna vad som händer om man bryter mot reglerna, att
man t.ex. blir avstängd från Internet under en period, eller för allvarligare övertramp att
man blir avstängd från biblioteket. Många bibliotekarier kan förmodas känna ett obehag
inför att sätta upp regler, eftersom de i första hand vill att biblioteket ska vara ett
välkomnande ställe, men tydliga regler kan i stället upplevas som raka och ärliga och leda
till att alla kan få ut mesta möjliga av biblioteket. Några exempel på regler skulle kunna
vara att begränsa antalet användare framför varje dator till en eller två, att förbjuda e-
post och chatt på skoltid och att begränsa hur länge per dag man får boka datorn. Regler
för datoranvändningen ska finnas synligt vid varje datorplats, så ingen kan hävda att de
inte känner till dem. Bibliotekarierna kan informera om vad som gäller vid
Internetanvändning redan när barnen kommer på biblioteksundervisning. Man kan också
erbjuda Internetundervisning, något som vi återkommer till under 6.9.

Våra undersökningar visar att det system som finns på Lunds stadsbibliotek, Netloan,
kan vara bra eftersom det gör att biblioteket har lite bättre kontroll på vilka sidor
användarna går in på. Det ger också en enkel möjlighet att stänga av användare som brutit
mot Internetregler. För att göra tjänsten Internet på bibliotek så bra som möjligt, skulle
det vara bra om bibliotekarierna arbetade med att samla bra och intressanta barnlänkar,
något som ju också underlättar referensarbetet. Att tänka på i detta sammanhang är
också att, eftersom intresset för Internetanvändning är så påfallande stort i de av oss
undersökta områdena, skulle det uppstå färre problem i erbjudandet av tjänsten om det
fanns lite mer av den. Detta menar vi eftersom de problem som funnits enligt oss ofta
varit ett uttryck för att det inte funnits tillräckligt av den. Det kostsamma i erbjudandet
av tjänsten ligger i personalkostnaden, eftersom erfarenheter från exempelvis Lund gett
vid handen att tekniken tar en hel del tid i anspråk. Dessutom är det bra om det finns
någon vuxen som kan vara barnen behjälplig vid datorerna. Själva inköpet av fler
terminaler är en engångssumma, som man kanske skulle kunna satsa på att söka
sponsorer för. När det gäller att erbjuda möjligheten att använda datorer på bibliotek för
spel, fungerar detta mycket smidigare på de filialbibliotek vi besökt, kanske för att
intresset inte är lika stort, så att tillströmningen inte heller blir lika överväldigande. Vilka
spel man väljer att erbjuda kommer vi att komma in mer på under 6.5. Om man är



71

tvungen att prioritera kan det dock vara bra att välja spel som riktar sig till barn före
läsåldern, eftersom dessa inte kan ha något större utbyte av Internet. På så sätt får de
yngre barnen en bra introduktion till IT. De filialbibliotek vi har undersökt har haft en
dator för spel och upplevt detta som tillfredsställande. En tredje IT-service som det
skulle gå att erbjuda på svenska filialbibliotek, är möjlighet att använda ett brett utbud av
datorprogram, såsom ordbehandlingsprogram, ritprogram, program för att skapa
hemsidor med mera. Det kan också vara bra att ha en dator som är reserverad för
katalogsökningar (OPAC).

6.5 Urval/inköp
Gemensamt för all barnbiblioteksverksamhet är att det vid inköp/urval är mycket viktigt
att man känner sin användargrupp väl och att denna användargrupp erbjuds ett brett
utbud av medier av hög kvalitet. Man kan i likhet med Drotner definiera kvalitet som
något som berör, upprör eller leder till eftertanke. Kvalitet innebär därför olika saker för
olika människor i olika situationer. De undersökta biblioteken är inne på samma linje
eftersom deras övergripande syn är att det viktigaste är att barn läser och inte vad de
läser. Vi uppfattar det som att bibliotekarierna på de undersökta biblioteken gärna köper
in mer kommersiell litteratur (litteratur som i första hand tjänar vinstintressen), som de
vet att barnen har mycket glädje av att läsa. Trots detta vill man även köpa in medier
som inte är lika lättillgängliga men som ändå har mycket att säga barnen och måste hela
tiden göra prioriteringar mellan dessa två typer av medier. Vi menar att om barn får
erfarenhet av högkvalitativa medier, både kommersiella och mindre eller icke
kommersiella, på sitt bibliotek kommer det att bidra till att de lär sig att sortera i
medieflödet och att de övar upp sin källkritiska förmåga. När det gäller barn med
utländsk bakgrund kan det även vara särskilt viktigt att medierna kan hjälpa barnen att
befästa sin identitet, understödja utvecklingen av deras modersmål, finna sina rötter och
hjälpa dem att förstå det nya landet (se delavsnitt 4.2.1).

När det gäller olika sätt att lära känna sin användargrupp, har vi genom våra empiriska
studier fått erfara att man på de undersökta biblioteken i mindre utsträckning tar hjälp av
offentlig statistik, och istället använder sin egen utlåningsstatistik. Det finns också några
informella vägar för att få information om befolkningen, såsom genom
modersmålstränare. På biblioteket i Rosengård använder sig bibliotekarien av informella
kontakter med skolbibliotekarier och förskolepersonal samt av kommunens hemsida. Det
borde vara intressant att skapa någon form av formell rutin för inhämtandet av
information om hur stora olika kulturella eller språkliga grupper är. Detta skulle kanske
vara möjligt genom att man samarbetar med andra instanser i kommunen, exempelvis
samordnare av modersmålstränare eller kommunens informatör. Exemplen ovan, att man
använder sig av kontakter på skolor och kommunens hemsida, är också användbara.
Ytterliggare ett sätt skulle kunna vara ett utökat samarbete med områdets
”invandrarföreningar”.

Övergripande för urval/inköp är att det kan vara bra att ha en utarbetad mediepolicy som
fastslår hur man ska prioritera vid inköp. Denna kan ta upp både hur man prioriterar
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olika språkgrupper men också mediernas innehåll och kvalitetsavvägningar. I Lund hade
man inte någon formell inköpspolicy gällande minoritetsspråken, men man strävade efter
att köpa litteratur på originalspråk eller att välja en svensk bok översatt till det aktuella
språket. Detta är ett bra exempel på hur man enkelt kan tänka inför skapandet av en
mediepolicy. Övergripande för allt urval/inköp är också att om biblioteken vill vara en
intressant och viktig plats i barns och ungdomars liv, är det viktigt att det kan erbjuda
medier som engagerar dem. Därför kan det vara bra om man tänker på att välja medier
som till sin form och sitt innehåll vänder sig till såväl olika åldrar som olika kön.
Dessutom måste man ta hänsyn till den verksamhet man väljer att bedriva på sitt lokala
bibliotek. Ett exempel på detta är Rinkeby där man hellre köper fler exemplar av en titel
än flera olika titlar, eftersom många skolor i området arbetar efter Listiga räven.

Det vi har tagit upp ovan är olika aspekter på kvalitet, att man behöver lära känna sin
användagrupp och att man kan ha god hjälp av en inköpspolicy. Detta är faktorer
gällande urval/inköp, som berör all barnbiblioteksverksamhet. Det som däremot särskiljer
biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund är för det första att de behöver medier
på flera olika språk, för det andra att de har behov av att öka inflödet av det svenska
språket och för det tredje att de behöver mer lättillgängliga medier på svenska. Angående
medier på olika språk menar vi i likhet med IFLA:s handbok att biblioteket bör sträva
efter att köpa in likvärdiga medier oavsett språk. Som vi tagit upp i delavsnitt 4.2.1 är
detta dock inte möjligt att genomföra fullt ut eftersom utgivningen av barnmedier på
olika utländska språk är mycket ojämn. Eftersom det kan vara problematiskt att hitta
litteratur och att bedöma dess kvalitet, kan man samarbeta med modersmålslärare vid
urval, ta hjälp av Internationella biblioteket, använda katalogen Barn- och
Ungdomsböcker på andra språk än svenska samt samarbeta med kulturproducenter.
Ett exempel på det sistnämnda är det samarbete som Rinkeby bibliotek har med förlaget
Mantra. Att samarbeta med kulturproducenter är något som Drotner förespråkar som ett
sätt att höja kvaliteten på medierna.

Barnen på de bibliotek vi undersökt vill läsa samma böcker som andra jämnåriga. Liksom
i undersökningen Frirum till integration efterfrågar de mest böcker på majoritetsspråket i
yngre åldrar. I Rinkeby och Rosengård är svenskan något som förenar. Vi har också i
delavsnitt 4.2.1 tagit upp exempel både från Rinkeby och från Tensta som visa att man
där sätter det svenska språket i centrum och hur man genom att göra det kan bidra till att
barnen där får att större inflöde av språk. De får också en gemensam kulturell plattform.
Böcker på utländska språk efterfrågas mest av föräldrar och även av lite äldre barn som
gärna vill ha litteratur som kan säga något om deras ursprung (se delavsnitt 4.2.2).

Vid inköp av olika medier är lättlästa böcker särskilt viktiga för denna användargrupp
eftersom många av barnen behöver utveckla sitt svenska språk. Här är det alltid viktigt
att innehållet är engagerande. Bilderböcker är också viktiga högre upp i åldrarna för barn
med utländsk bakgrund, någon som vi har vi fått erfarenhet av både i Rinkeby och i
Rosengård. Facklitteratur för barn fungerar bäst om den också är en god berättelse, så att
den är anpassad till barnens ålder. Skönlitteratur kan därför i många fall fungera som
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bakgrund och källa till fakta till exempelvis skolarbeten, särskilt om man arbetar efter
metoden Listiga räven.

6.6 Program/projekt
Programverksamhet definierar vi som något som erbjuds på biblioteket, kontinuerligt
eller som en engångsföreteelse. Ett projekt definierar vi som något som ofta sker utanför
biblioteket i samarbete med en andra part och som dessutom ofta är tidsbegränsat och
beroende av särskilt sökta medel. Ofta är gränsen mellan dessa två verksamhetstyper
flytande. När det gäller program/projektverksamhet, är möjligheterna många, som vi ha
kunnat se i bl.a. delavsnitt 4.3.6. Här begränsas biblioteken bara av de anställdas fantasi
och sin ekonomi. Här tänkte vi dock komma med några exempel på program/projekt,
som med stöd av litteraturen och de empiriska undersökningarna kan antas vara särskilt
lämpliga i biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund.

En enkel form av programverksamhet är utställningar av olika slag. Det kan t.ex. handla
om olika länder eller kulturer eller vara bokutställningar på olika språk. Ett samarbete
med olika ”invandrarföreningar” skulle kunna ge värdefulla idéer och bidrag. Det kan
också vara bra att, som det fanns exempel på i delavsnitt 4.2.2, ha utställningar av barns
egenproducerade material eftersom biblioteket då blir ett forum för barns skapande och
åsikter. I detta sammanhang kan man använda sig av kontakter med förskolor och skolor
i området och erbjuda dem möjlighet att ställa ut sina projektarbeten med mera. På Lunds
stadsbibliotek erbjuder man bebiscafé som en del av en tidig lässtimulerande verksamhet.
Vi har tidigare, under 6.2, diskuterat vikten av att nå föräldrar med tidig språk- och
lässtimulerande verksamhet. Det har dock visat sig både i de empiriska undersökningarna
och i litteraturstudier, att det finns föräldrar som av olika anledningar inte kommer till
biblioteket. Därför kan man i stället hålla olika typer att bebiscaféprogram på och i
samarbete med den öppna förskolan. En vanlig programpunkt på många svenska
folkbibliotek är att man har olika former av lovprogram. Ett klassiskt inslag i detta är
Sommarboken, som man exempelvis på Lunds stadsbibliotek har mycket goda
erfarenheter av. Programpunkten har ett konkretiserande inslag i det att barnen ska
berätta för bibliotekarien om den bok de läst. Detta blir också ett sätt att formalisera
positiva vuxenkontakter och ge tillfällen att använda det svenska språket.

På bibliotek i invandrartäta förorter är det extra viktigt att man låter lovprogrammen
färgas av de önskemål som finns i lokalområdet. Detta eftersom, som vi sett i delavsnitt
4.1.3, barn och ungdomar där har färre organiserade fritidsaktiviteter och önskar fler
kontakter med engagerade vuxna. Kanske kan man låta barnen lämna in förslag eller
önskemål i särskilda lådor eller inrätta projektgrupper som får delta i planering och
genomförande.

När det gäller projektverksamhet kan vi nämna Bokpåsen, ett projekt som vi beskrivit i
delavsnitt 3.3.6. I det samarbetar biblioteket med förskolan, och det är ett bra sätt att nå
föräldrar. Den variant man valt att arbeta med i Rosengård (se delavsnitt 5.2.6) ger
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dessutom ett inslag av barns eget skapande och konkretiserande av sagan. Detta genom
det enkla tillägget att man även förser bokpåsen med kritor och ritblock.

I etniskt segregerade områden är bokflodsprogram ett bra sätt att arbeta, detta har vi
kunnat visa i delavsnitt 4.2.1. Vi menar att Listiga räven är ett bra exempel på ett sådant.
Det är bra, att som i Listiga rävens fall, utnyttja befintlig forskning för att maximera
effekten eller nyttan av sitt projekt. Att ett projekt är evidensbaserat är också ett
mycket bra argument gentemot beslutsfattare. Exempel från Rinkeby visar att det
positiva resultat som man kunde visa upp efter genomförandet av Listiga räven där var
en bidragande orsak till att man bl.a. kunde inrätta flera nya skolbibliotek i området. Barn
ur vår användargrupp har enligt ovan redovisade studier ofta läsförståelseproblem när de
kommer upp i mellanstadiet, eftersom kraven på att kunna analysera och bearbeta texter
då höjs. En anledning till att bokflodsprogram är relevanta för barn med utländsk
bakgrund är att de erbjuder eleven individuellt anpassad undervisning. Detta behövs
eftersom klasser med många tvåspråkiga barn och invandrarbarn uppvisar skillnader i
språkfärdighet. Bokflodsprogram ger också många chanser till eget skapande i olika
former. Detta är bra för barn med utländsk bakgrund eftersom det ger eleven chans att
konkretisera det han/hon läst genom att exempelvis rita, dramatisera eller återberätta.
Bokflodsprogram har ofta effekten att barn som medverkar i sådana inte bara klarar
klassiska läsämnen bättre utan även klarar skolan i stort bättre. Resultaten från Listiga
räven i Rinkeby visar att barnen har fått större självförtroende när det gäller att lösa
skoluppgifter genom detta arbetssätt. Att stärka barnens självförtroende är något som
t.ex. fritidspedagogen i Rosengård strävar efter att aktivt arbeta med i sin verksamhet. I
bokflodsprogram kan biblioteket genom sin kompetens bidra till tvåspråkiga barns
språkutveckling. I exemplet Listiga räven var bibliotekariens bidrag att tillhandahålla
relevant litteratur ur bibliotekets bestånd genom sin breda kunskap om barn- och
ungdomslitteratur. På detta vis sammanför man i detta samarbete skolans och
bibliotekets resurser och kunskaper.

Ett annat exempel på lässtimulerande verksamhet med konkretiserande inslag är den
läsecirkel som man i Lund kallar för Boksvärmaren. I detta projekt erbjuds barnen en
chans att återberätta vad de läst i skriftlig form. Ett fint exempel på hur bibliotek i
etniskt segregerade områden i sina projekt kan arbeta med integration mellan människor
är Abrahams barn, som vi beskrivit i 4.2.1. Detta en viktig uppgift för dessa bibliotek,
eftersom många kulturer lever tillsammans i segregerade storstadsförorter.

6.7 Sagoverksamhet
Vi har i vår uppsats valt att bryta ut sagoverksamheten från programverksamhet
eftersom det är en så pass viktig del av barnavdelningens verksamhet att det utgör en
egen etablerad tjänst. Det är också en av de tjänster vars utformning skiljer sig mest på
bibliotek i invandrartäta förorter jämfört med bibliotek med mindre antal användare med
utländsk bakgrund.
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För att kunna erbjuda sagor på barnens modersmål är det bra att samarbeta med
modersmålslärare. Vi har i delavsnitt 5.1.7 tagit upp exempel på hur biblioteket erbjuder
utbildning i sagoberättande, ett effektivt arbetssätt eftersom man lägger ihop sina
kompetenser. Biblioteket kan även ta hjälp av modersmålslärare för att inventera vilka
språk det finns behov av sagostunder på. I Rinkeby menade man att många förskolor
ansåg sig ha för dåligt med personal för att kunna gå iväg med mindre grupper till
biblioteket för att lyssna på sagor. Bibliotekarierna skulle i sådana fall kunna erbjuda
sagoverksamhet i uppsökande form, d.v.s. att man kommer ut till förskolorna för att
berätta sagor. Detta kan också ske i samarbete med modersmålstränare, så att man
berättar samma saga på svenska och på modersmålen. Vid val av saga kan man tänka på
att det kan vara bra att höra en svensk saga på det egna modersmålet eller saga från sin
egen kultur på svenska. Att barnen får höra en saga på sitt modersmål är ett sätt för
biblioteken att arbeta med att höja statusen i att vara tvåspråkig, eftersom det synliggör
både språket och kulturen (se 4.2.1). Alla åtgärder som kan öka både förståelsen av de
svenska sagorna och förståelse mellan olika kulturer är värdefulla.

När det gäller sagostunderna på svenska är, som vi sett i delavsnitt 4.2.1, alla typer av
konkretisering bra. Man kan använda sig av exempelvis sagopåsar eller storböcker. I
dessa fall skulle man kunna tänka sig att man erbjöd sagopåsar och klassuppsättningar
med småböcker till utlån till förskolorna så att de kan följa upp sagorna själva. En
sagopåse är en påse som innehåller olika typer av föremål – rekvisita – som
konkretiserar eller förklarar sagan. Exempelvis kunde ”Prinsessan på ärten-påsen”
innehålla en liten säng med tillhörande bolster och madrasser, en ärta och en liten
prinsessdocka. En annan variant på det här är att biblioteket delar ut en lärarhandledning
till pedagogerna i samband med sagostunden. Denna skulle kunna innehålla olika förslag
på hur man på förskolan eller skolan själva kan jobba vidare med sagan genom att
återberätta, måla, dramatisera o.s.v.

Ytterligare ett fint exempel på en mycket konkret form av sagostund är en saga
åskådliggjord i form av en berättarföreställning av den typ som vi fick se i Rinkeby.
Detta kan man erbjuda ifall det finns lokala förutsättningar, d.v.s. personal med ett stort
intresse. Verksamheten kräver mycket resurser eftersom den är tidskrävande. Om inte
personalen i Rinkeby hade exempelvis sytt kostymer och tillverkat rekvisita på sin fritid
hade detta varit ett mycket kostsammare inslag i verksamheten. Vi ställer oss något
tveksamma inför om en så viktig programpunkt ska vara beroende av lokala
förutsättningar som personalens förmåga att sy eller vilja att arbeta ideellt. Om man vill
prioritera en sådan tjänst, bör man försöka få plats med den helt inom bibliotekets
budget. Om bibliotekarierna vill göra ideella arbetsinsatser är det viktigt att tydligt visa
var gränsen mellan ålagt och frivilligt arbete går så att det inte finns något underförstått
krav på bibliotekarierna att ta av sin fritid.

När det gäller nivån på de sagor man erbjuder, ger man på Rosengårdsbiblioteket sagor av
olika svårighetsgrad d.v.s. lätt svenska eller lätt, lätt svenska. Det kan också vara att
föredra att erbjuda sagor i mindre grupper så att man får en överblick och ser att alla
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hänger med och förstår. Då kan man som i Rinkeby erbjuda samma program flera gånger
samma dag för olika grupper.

6.8 Bokprat
Bokprat utgör en mycket viktig del av barnavdelningarnas verksamhet i Sverige. På
biblioteket i Rinkeby har man satsat extra mycket på denna tjänst. Där erbjuds varje
klass bokprat flera gånger per läsår. Här har man ett väl fungerande samarbete med
skolbiblioteken så att man kan hjälpas åt. Det är en fördel att samarbeta med områdets
skolbibliotekarier av de anledningar som vi angett i 3.6. Folkbiblioteket bör betona att de
är till för barns fritid och deras självvalda lärande i första hand. För att utnyttja sina
resurser på bästa sätt kan barnbibliotekarier och skolbibliotekarier försäkra sig om att
man inte erbjuder samma program.

Som mål vid ett bokprat kan man som i Rinkeby ha att alla barn ska gå därifrån med en
bok. Av denna anledning kan det vara bra att faktiskt ha bokpratet på biblioteket
eftersom barnen då har chans att låna något efteråt med hjälp av bibliotekarien. De blir
också på detta sätt bekanta med biblioteket, dess samlingar och personalen och lär sig att
hitta. Den empiriska undersökningen har gett flera förslag på hur denna verksamhet kan
utformas. T.ex. kan biblioteket som i Rosengård erbjuda läsecirklar till lärare så att de
kan bli självgående i bokprat. I områden där det finns läsförståelseproblem och således
ett stort behov av mycket bokprat i skolan, kan detta vara ett sätt att på sikt frigöra
resurser för biblioteket. Vid val av böcker kan man tänka på att ha med ett brett utbud
nivåmässigt. Detta eftersom våra empiriska undersökningar visar att läsförståelsen
varierar mer i klasser med många barn med utländsk bakgrund än i en genomsnittlig
svensk klass. Lättlästa böcker och bilderböcker behövs högre upp i åldrarna.

6.9 Biblioteksinformation/undervisning
Biblioteksinformation förekommer i någon form på alla svenska barnavdelningar. Syftet
med denna tjänst kan vara att få barnen att förstå hur ett bibliotek fungerar och vilken
nytta och nöje de kan ha av det. Med avseende på barn med utländsk bakgrund är det
några särskilda faktorer som behöver tas i beaktande. Som bibliotekarie i segregerade
invandrartäta förorter kan man inte förvänta sig att barnen har besökt biblioteket tidigare
tillsammans med sina föräldrar. Våra erfarenheter från Lunds stadsbibliotek visar oss att
där är det vanligaste att de etniskt svenska barnen när de är små kommer till biblioteket
tillsammans med sina föräldrar och att föräldrarna då talar om för barnen att de t.ex. inte
får slänga böcker på golvet eller hur utlåningsapparaten fungerar. Eftersom barn med
utländsk bakgrund mer sällan kommer tillsammans med sina föräldrar kan det vara extra
viktigt att vara tydlig med introduktionen i vad som förväntas av dem på biblioteket. Om
det finns några ordningsregler kan man ta upp dem och förklara syftet med dem. När
barnen är mellan sex- och åtta årsåldern brukar barnavdelningar på svenska folkbibliotek
bjuda in klasser till den första biblioteksundervisningen. Då får barnen sitt första
lånekort lär sig hur det går till på ett bibliotek. Vid biblioteksundervisningen för barn med
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utländsk bakgrund kan det, med hänsyn till ovanstående, vara lämpligt att ta den första
biblioteksundervisningen ganska tidigt, som i Rinkeby där man bjuder in femåringar.

Vid information och undervisning är det även bra med olika former av konkretisering.
Man kan som i Rinkeby åskådliggöra med hjälp av dockor och annan rekvisita. Barn lär
sig genom att leka och därför är det viktigt att ha en lekfull form, det ska vara roligt att
komma till biblioteket. Informationen om hur böckerna står i biblioteket kan följas upp
på ett lekfullt sätt med hjälp av ett lärande datorspel som vi har tagit upp exempel på i
delavsnitt 3.3.9. Att använda sig av parallellspråkiga förbindelsekort är ett värdefullt
förslag (se delavsnitt 4.2.1). Detta kan vara ett bra sätt att undvika språkförbistring och
att höja modersmålens status. Om biblioteket erbjuder Internet till barn kan det vara
lämpligt att även erbjuda någon form av IT-undervisning. I Lund bjuder man in barn när
de går i årskurs fem och visar dem då en del bra länksidor och lär dem slå i katalogen
vilket vi tror utökar barnens källkritiska förmåga. Lundgren menar att datorundervisning
bör delas upp efter kön eftersom pojkar ofta har större datorvana. Detta är något som
understryks av våra erfarenheter från Lunds stadsbibliotek, där vi lagt märke till att det
är en stor dominans av pojkar vid datorerna.

6.10 Frirum
Tanken att biblioteket ska vara ”ett samhällets vardagsrum” är gammal inom svensk
folkbiblioteksverksamhet. Trots det är detta inte en tjänst som man aktivt erbjuder på de
flesta barnavdelningar. På många bibliotek, där man inte har fått ekonomiska resurser
eller inte kunnat ta praktisk hänsyn till att uppfylla funktionen som ett socialt
centrum/frirum på ett aktivt sätt, har det inte heller varit accepterat från bibliotekets sida
att vara detta frirum. Som vi visat tidigare i delavsnittet 4.2.2 och genomgående i kapitel
5, är biblioteken ett ställe dit barn med utländsk bakgrund i särskilt stor utsträckning
söker sig. De etniska minoriteternas täta kontakt med biblioteken är en tillgång och skulle
kunna leda till något mer än att biblioteket bara blir ett uppehållsställe. Biblioteket kan
vara en plats för positiva mänskliga möten och för kontakter med det svenska språket.
Det kan också vara en plats där barnen får möjlighet att utveckla sig själva genom
kontakt med ett brett utbud av kvalitativa medier. Som vi har visat i avsnitt 3.5 och 3.6
använder barn i dagens samhälle ett brett spektrum av medier i sin vardag och behöver
öva upp semiotiska tolkningskompetenser och detta skulle biblioteket kunna vara en del
i.

För att kunna erbjuda tjänsten frirum på bibliotek underlättar det, baserat på våra
studier, om man framförallt tar hänsyn till två faktorer. Den första är att man inrättar en
tjänst för ändamålet och den andra är att man anpassar sina lokaler. I Rosengård och
Rinkeby kommer barn, som vi tidigare nämnt, i stor utsträckning själva eller tillsammans
med syskon till biblioteket, ett mönster som särpräglar denna användargrupp även i
Lund. Barnen tillbringar också en längre sammanhängande tid på biblioteket. Ett sätt att
erbjuda tjänsten frirum kan vara att som i Rosengård anställa en fritidspedagog. Målet
med hennes arbete är att verka för att biblioteket ska vara ett trevligt ställe att vara på
där alla ska känna sig välkomna. Detta gör fritidspedagogen genom att t.ex. arbeta för
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språkglädje och läslust och lägga sig vinn om att lära känna barnen väl. På det sättet vet
hon vilka barn som behöver extra uppmärksamhet. Fritidspedagogen kan också
exempelvis sysselsätta barnen genom att ta med dem in i sagorummet och sätta sig ned
och läsa eller bara prata. Genom fritidspedagogens närvaro kan biblioteket hantera det
faktum att så många barn väljer att vara på biblioteket på sin fritid. Andra möjliga
lösningar av den här tjänsten är att man anställer exempelvis studenter som
biblioteksvakter. Man får då möjlighet att ge barnen i området de positiva
vuxenkontakter som de efterfrågar och som även Drotner omnämner (se 4.1.3 och 3.5).
Dessa biblioteksvakter skulle även kunna vara behjälpliga i samband med IT-
verksamheter. Att notera är dock att, eftersom litteraturen och våra empiriska
undersökningar visar att frirumstjänstens framgång bygger på att personalen känner sina
användare väl, är det bra om man inte blandar in för många olika personer. I
undersökningen Frirum till integration (Berger et al.) lägger man fram förslaget att
anställa en vanlig vakt, något som kan fungera som en sista utväg. Vi har i delavsnitt
4.2.2 visat att biblioteket fyller en särskild funktion som frirum för en del flickor med
utländsk bakgrund. Biblioteket tycks vara en av föräldrarna accepterad plats för flickors
sociala relationer.

Biblioteken har traditionellt sett varit mer anpassade för aktiviteter som generellt passar
flickor bättre t.ex. lugna aktiviteter som musiklyssning, läsning och läxläsning. Drotner
hävdar att om man inte erbjuder olika typer av aktiviteter och tjänster som är anpassade
till både flickor och pojkar kommer man att förlora den ena eller den andra gruppen. I
avsnitt 4.2.2 har vi visat att man vid erbjudandet av frirumsfunktionen bör ha i åtanke att
det är en fördel att kunna erbjuda mer fysisk aktivitet som tillåter mer stoj men också att
biblioteket ska kunna erbjuda lugnare platser för t.ex. läsning. Till följd av detta är det en
fördel, som vi har nämnt ovan, om barnavdelningen är avskild från vuxenavdelningen och
att barnavdelningen har tillgång till åtminstone ett rum för separata aktiviteter som t.ex.
bokprat, pingis eller en lugn pratstund.

Det alternativ som Straten tar upp, d.v.s. att öppna ett slags fritidshem i anslutning till
barnavdelningen anser vi är väl genomtänkt. BKS (Børnekulturstede, se delavsnitt 4.2.2)
uppfyller många av de mål med barnbiblioteksverksamheten som Drotner föreslår, som
t.ex. att ge utrymme för barns eget skapande. Överfört på svenska förhållanden, skulle
det kunna vara genomförbart att ha ett tätare samarbete mellan bibliotek och närliggande
fritidshem och fritidsklubbar. Man skulle kunna utnyttja varandras kompetenser och
resurser i större utsträckning. Genom att erbjuda tjänsten frirum underlättar man
erbjudandet av alla övriga tjänster på biblioteket, eftersom den gör att bibliotekets olika
tjänster kan samexistera på ett mer friktionsfritt sätt. För att kunna erbjuda frirum på ett
optimalt sätt är det bra med generösa öppettider, liknande dem som filialbiblioteken vi
undersökt har. Detta är en skillnad mot traditionell svensk barnbiblioteksverksamhet,
som enligt vad vi lagt fram i avsnitt 3.3 inte generellt sätt är betjänt av ett stort allmänt
öppethållande. Om man har inrättat en tjänst, som exempelvis en fritidspedagog, för att
stödja frirumsfunktionen, kan bibliotekarien ändå frigöras för att t.ex. ta emot grupper.
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6.11 Läxläsning
Anledningarna till att det finns ett behov av en läxläsningstjänst är flera. För det första är
trångboddhet vanligt förekommande i de undersökta förorterna och det finns därför ett
behov av avskildhet när man ska göra sina läxa som man inte alltid kan tillgodose i
hemmet (se delavsnitt 4.1.3 och 4.2.1). För det andra kan föräldrarnas svenska vara
otillräcklig för att de ska kunna hjälpa sina barn med läxan. För det tredje har många barn
det problematiskt i skolan eftersom de har ett annat modersmål än svenska. Eftersom det
tar många år för andraspråksinlärare att komma ikapp enspråkiga klasskamrater i
läsämnen behöver de i många fall extra hjälp med skolan. Som vi tagit upp i delavsnitt
4.1.4 kan man också tänka sig att de har det svårare i skolan p.g.a. att man bor i ett
segregerat område där de informella kontakterna med det svenska språket därför är färre.
Som vi visat i delavsnitt 4.1.5 har barn med utländsk bakgrund ofta språksocialicerats på
ett sätt som inte går i takt med det svenska skolsystemet. De kan därför behöva extra
hjälp med sina skoluppgifter och med att lära sig att ställa frågor till texter. Ett sätt att
organisera läxläsningshjälp är att låta frivilligorganisationer helt sköta verksamheten. Det
som då krävs från bibliotekets sida är att kunna upplåta en lokal till ändamålet.
Läxläsningshjälpen kan även organiseras av biblioteket men också då ta hjälp av ideella
krafter som t.ex. pensionerade lärare.

Vi har i avsnitt 3.1 tagit upp att det finns vissa skillnader i vilka uppgifter ett
folkbibliotek har och vilka ett skolbibliotek har. Av det resonemanget kan man dra
slutsatsen att läxläsningshjälp är en mer skolbiblioteksorienterad service. Här måste man
dock ta hänsyn till lokala förutsättningar och barnens behov. Om det inte finns något
skolbibliotek, eller om detta inte har möjlighet att erbjuda läxläsningshjälp, kan det vara
en stor hjälp att folkbiblioteket erbjuder denna service.

6.12 Slutsatser
De tjänster vi tar upp i föregående avsnitt är de som är bra och viktiga för barn med
utländsk bakgrund på bibliotek i invandrartäta områden. Alla bibliotek kan av
resursmässiga skäl inte erbjuda alla de tjänster vi beskriver och det är kanske inte heller
önskvärt. Ett bibliotek med en ensam bibliotekarie, kan omöjligen ha en anställd som
enbart inriktar sig på barnverksamhet, men de tjänster vi diskuterar ska ses som ideér
och tänkbara möjligheter. Där denna användargrupp förekommer i stor utsträckning kan
dessa tjänster förekomma i olika stor kvantitet. Vi vill inte dra några generella slutsatser,
men vi antar att man kan få användning för våra resultat även på bibliotek där
användargruppen utgör en minoritet.

En viktig slutsats är att de tjänster som vi diskuterar i föregående kapitel inte skiljer sig
särskilt mycket från de tjänster som erbjuds inom svensk barnbiblioteksverksamhet i
allmänhet (se kapitel 3). De slutsatser vi drar i innevarande kapitel är att tjänsterna till
barn med utländsk bakgrund får ett annat innehåll, vissa tjänster tillkommer och vissa
tjänster kan ha större betydelse än andra för denna grupp. I presentationen av våra
slutsatser, lämnar vi nu den uppställning av tjänster som vi hitintills haft. Den har tjänat
sitt syfte som en tydlig struktur hittills, men nu, när vi har alla resultat samlade, vill vi gå
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att steg längre. På så sätt kan vi markera de särskiljande dragen – de centrala elementen –
i de tjänster vi diskuterat i kapitel 6.1-6.11. Vissa tjänster, exempelvis referensservice,
faller bort i våra slutsatser. Detta beror inte på att referensservice är en oviktig tjänst till
barn med utländsk bakgrund, utan på att innehållet i denna tjänst inte skiljer sig
nämnvärt från barnbiblioteksverksamhet i allmänhet.

Vårt bidrag till forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap blir att frilägga
framgångskriterier för biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund på bibliotek i
invandrartäta storstadsförorter. De fem tjänster vi presenterar nedan är Anpassat
medieurval, Konkretiserad språkinlärning, Frirum, Läxläsning och Internet

 6.12.1Anpassat medieurval
I 6.5 påpekar vi att gemensamt för all biblioteksverksamhet är att man måste anpassa
medieurvalet efter användargruppen och efter den verksamhet man väljer att erbjuda. I
medieurvalet på ett bibliotek i ett invandrartätt, segregerat område, visar diskussion i
kapitel 6 att det är bra om man inriktar sig på barnens behov av olika språkstödjande
insatser, både vad gäller modersmålen och majoritetsspråket. Barn med utländsk
bakgrund behöver medier på flera olika språk, de har behov av att öka inflödet av det
svenska språket och de behöver mer lättlästa medier på svenska. Tillgången på medier på
de olika modersmålen är ojämn. Dessutom är det ogörligt att ha all erforderlig
språkkompetens inom biblioteket. Detta kan man kompensera genom att söka olika
kanaler för samarbete och urvalshjälp, som vi har gett exempel på i avsnitt 6.5. I
diskussionen har vi också påpekat att beträffande böcker på svenska har barn med
utländsk bakgrund behov av bilderböcker och mer lättlästa böcker högre upp i åldrarna.
Genom att erbjuda ett brett urval av olika svenskspråkiga medier med kvalitet kan
biblioteket öka inflödet av svenska språket i invandrartäta, segregerande områden. Ett
annat sätt att öka barnens inflöde av svenska är att arbeta med bokflodsprogram. För att
biblioteket ska kunna delta i sådana projekt är det bra om bibliotekets mediebestånd är
anpassat därefter. Detta innebär, som vi tagit upp ovan (6.5), att man bl.a. köper in flera
exemplar av samma titel.

 6.12.2Frirum
Frirum är att aktivt erbjuda lokalsamhällets barn och ungdomar ett ställe att vara på.
Detta är inte en tjänst som är unik för barn med utländsk bakgrund, utan något som
baserat på våra resultat kan sägas vara särskilt viktigt fär just denna målgrupp. Frirum
behövs eftersom, som vi visat i föregående kapitel, användarna i dessa områden är
trångbodda, har färre fritidsaktiviteter, färre ingår i offentlig barnomsorg, de har behov av
fler vuxenkontakter och fler kontakter med det svenska språket. Att erbjuda frirum
innebär också att man erbjuder ett ställe för läxläsning, något som kan utvecklas till en
egen tjänst (se nedan).

Att barn och ungdomar väljer biblioteket som uppehållsställe är positivt, eftersom det
där finns kompetenser för att arbeta språkfrämjande. Att aktivt erbjuda frirum innebär
att anpassa sina lokaler för att kunna separera olika verksamheter åt. Det innebär också
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att man kan inrätta en tjänst som stödjer frirumssfunktionen. Detta genom att erbjuda
meningsfull sysselsättning och positiva vuxenkontakter.

 6.12.3Läxläsningshjälp
Detta är en tjänst som kanske är den mest särpräglande för barn med utländsk bakgrund.
Vi har i 6.10 diskuterat tre anledningar till varför denna tjänst är viktig för denna
användargrupp, nämligen: barnens boendemiljö, föräldrarnas svenskkunskaper samt
barnens skolsituation. I 6.10 har vi även framfört exempel på hur man har löst
erbjudandet av denna tjänst. Vill man erbjuda denna tjänst aktivt, innebär det att man på
något sätt bemannar en lokal under bestämda tider, då barnen kan söka sig dit för att få
stöd till sina skoluppgifter.

 6.12.4Internet
Vår undersökning visar att det hos barn med utländsk bakgrund finns en stor efterfrågan
på Internet på biblioteket, vilket enligt våra slutsatser tyder på att behovet är stort.
Tjänsten är inte unik för denna användargrupp, men det finns flera skäl till att Internet
på bibliotek är särskilt viktigt för barn med utländsk bakgrund. Ett skäl är att de i mindre
utsträckning har tillgång till datorer i hemmet och behöver få tillgång till Internet för att
kunna lära sig hantera mediet. Kunskap om Internet är, som vi har diskuterat i kapitel 6,
viktigt för att kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter. Internet är också ett sätt att
underlätta sociala kontakter och kommunikation. Användningen av Internet är också
språkutvecklande eftersom den förutsätter läs- och skrivförmåga. Internet kan således
erbjuda en naturlig språkmiljö för kontakter med bl.a. det svenska språket. Centrala
element som ingår i tjänsten Internet på bibliotek är att biblioteket erbjuder
länksamlingar, Internetundervisning, och tillåter chatt och e-post.

 6.12.5Konkretiserad språkträning
Konkretiserad språkträning är en tjänst eller service som på olika sätt kommer in i flera
av bibliotekets verksamheter. Att konkretisera är att på olika sätt göra någonting konkret
och därmed åskådligt och lättare att förstå. Konkretiseringen behövs för att överbrygga
de språksvårigheter som barnen har p.g.a. att de har ett annat modersmål än
majoritetsspråket och kanske inte är födda i landet. Det kan också vara språksvårigheter
som kommer av att barnen lever segregerat och har för få kontakter med det svenska
språket. Att konkretisera språkträning hjälper barn med utländsk bakgrund att utveckla
sina språk, eftersom konkretisering underlättar och förbättrar lärandeprocessen.

Konkretiserad språkträning kan erbjudas inom flera av bibliotekets traditionella tjänster.
Vill man erbjuda konkretiserad språkträning inom sagoverksamheten kan man göra det
genom att på olika sätt konkretisera de sagor man erbjuder. Vi har in avsnitt 6.7
diskuterat exempel som visar hur man kan utnyttja storböcker och småböcker,
sagopåsar, dramatiserade sagor och lärarhandledningar som underlättar för pedagoger att
arbeta vidare med sagan på skolan. Vill man erbjuda konkretiserad språkträning inom sin
projektverksamhet, kan man göra det exempelvis genom ett bokflodsprogram. I exemplet
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Listiga räven finns fler konkretiserande drag. Grunden till detta ligger i att språket ses
som ett medel för kommunikation och tal, sång, skrivande, läsning, teater, bild o.s.v. är
en del av samma process. Barnen får tillfälle att bearbeta det de läst på flera konkreta
sätt. Genom att dramatisera, rita, måla, återberätta i tal och i skrift, både för hand och på
dator förbättras barnens språkinlärning. Biblioteket kan också erbjuda element av
konkretiserad språkträning i sin biblioteksundervisning och i sin bokexponering. Vi har
sett exempel i 6.9 på hur biblioteksinformation tydliggörs och bearbetas genom
exempelvis rekvisita och datorprogram. Även märkningar och utbrytningar i
bokuppställningen är en form av konkretisering, eftersom mediernas innehåll görs mer
konkret. Man kan också göra märkningar mer konkreta genom att använda sig av klartext
och tydliga symboler (se avsnitt 6.3).
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 6.12.6Sammanfattning
I den här uppsatsen har vi sammanfört resurser inom ett specifikt ämnesområde.
Undersökningen är en syntes av två typer av material: litteraturstudier och empiriska
undersökningar. På detta sätt har vi kunnat ge en samlad bild av vilka tjänster som är
viktiga för barn med utländsk bakgrund på bibliotek i invandrartäta förorter. Vårt resultat
utgörs av att vi har identifierat fem olika typer av tjänster som på olika sätt är av
särskild vikt.

De fem tjänsterna som vi beskriver är preciserade på olika nivåer och därför av olika
karaktär. De första fyra är exempel på utformningen av specifika tjänster, preciserade på
en mer konkret nivå. Det har varit möjligt för oss att precisera genom att vi har studerat
användargruppen och de områden som de undersökta filialbiblioteken verkar i. Vårt
bidrag till forskningen inom ämnesområdet, när det gäller de fyra första tjänsterna, utgörs
av en identifiering av vilka tjänster som är viktigast för barn med utländsk bakgrund och
hur dessa tjänster kan specificeras och tillämpas. Ett anpassat medieurval är t.ex. något
som är viktigt på alla bibliotek men vårt resultat är att visa hur man kan anpassa
medieurvalet efter den aktuella användargruppen. Frirum, läxläsningshjälp och Internet är
tjänster som kan finnas på alla bibliotek men som vi har funnit vara extra viktiga för barn
med utländsk bakgrund. Frirum är en precisering av den traditionella synen på
folkbiblioteket som ett samhällets vardagsrum. Här bidrar vi med att föra fram att man
kan betrakta frirum som en tjänst som man aktivt erbjuder. På så sätt blir det tydligt att
det krävs att man avsätter resurser för att biblioteket verkligen ska fungera som ett
samhällets vardagsrum för användargruppen. Gör man det kan även erbjudandet av andra
tjänster, i synnerhet Internet, fungera mer friktionsfritt.

Den femte tjänsten, konkretiserad språkträning, skiljer sig från de fyra tidigare genom att
diskussionen av den befinner sig på en högre generaliseringsnivå. Här har vi genom att
studera flera av bibliotekens tjänster riktade till barn med utländsk bakgrund kunnat
abstrahera ett genomgående viktigt drag. Tidigare forskning har visat att det är av vikt att
arbeta konkretiserande i t.ex. sagostunder och läsprojekt, utan att diskutera
konkretisering som en service i sig. Vårt bidrag är att vi genom att sammanföra flera olika
exempel har kunnat urskilja konkretiserad språkträning som en tjänst. Konkretiserad
språkträning återkommer i flera av bibliotekets traditionella tjänster och underlättar
erbjudandet av dessa till barn med utländsk bakgrund.

Det finns två kritiska punkter vad gäller giltigheten i vårt arbete. Den första gäller dess
storlek. Vi kan inte förvänta oss att dra några generella slutsatser på det förhållandevis
lilla empiriska undersökningsmaterialet. Samtidigt är Rinkeby och Rosengård
representativa bibliotek för den här typen av biblioteksservice. Där finns en bred
erfarenhet och en specialkunskap om vårt ämnesområde. Den andra kritiska punkten,
som är av något större vikt, ligger i tolkningen av resultaten. Här har vi arbetat så
noggrant som varit möjligt under den tid som funnits att tillgå inom ramarna för en
magisteruppsats. Vi tror på våra slutsatser, eftersom de ligger i linje men tidigare
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forskning och vår förhoppning är att våra slutsatser kan bidra till en fortsatt vetenskaplig
diskussion.

”Man kan inte spørge en moderne person
’Er biblioteket godt?’.
Sevfølig er det godt.”

Maryam i Frirum til Integration (Berger et al. 2001:19)
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9 Bilagor

9.1 Bilaga 1 Intervjuplan, Rinkeby/Rosengård
Lokalens fysiska utformning:
Varför och hur har Ni valt: 

placeringen av barnavdelningen i biblioteket?
utformning av lokaler?
inredning av lokalen?
utformning av infodisken?
exponering av medier? SAB eller ngt annat? Vilka språk har ni placerat var?
uppdelat på språk el. fiktion/fakta?

Är detta på något sätt särskilt anpassat efter användargruppen (barn med utländsk
bakgrund)?

Verksamhetens innehåll 0-12 år:
Hur ser verksamheten ut?
Är hela verksamheten anpassad eller uppbyggd kring användargruppen barn med
utländsk bakgrund?
Finns det aktiviteter som inte alls skulle finnas på ett motsvarande filialbibliotek i ett
mindre invandrartätt område?
Hur går Ni tillväga när Ni utformar Era mål?
Hur anser Ni att man skapar bra mål?
Mäter Ni resultat? Hur återkopplar Ni till Era mål?

Budget:
Hur stor del av den totala budgeten går till barnavdelningen (%)?
Hur prioriterar Ni t.ex. vid minskade/ökade anslag?

Urval/Inköp:
Finns det någon (nedskriven) mediepolicy? Vad går den ut på? Vad är bibliotekets syn

på
kvalitet? (Angående t.ex. pop/annan musik, fiktion/fakta)
Hur beräknas inköpen? (t.ex. 3 böcker/barn/år)
Hur görs avvägningen mellan svenska/minoritetsspråk? ( t.ex. %svenska / %
minoritetsspråk)
Hur görs avvägningen mellan olika minoritetsspråk?
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Görs avvägning med hänsyn till åldersgrupper och/eller pojkar/flickor?
Hur ser fördelningen ut mellan olika medier t.ex.: böcker (skön/fack), CD, CD-ROM,
bok & band, talböcker, tidskrifter, VHS, språkkurser o.s.v.
Tar Ni hänsyn till vad skolbiblioteken köper in?
Har Ni samarbete eller hjälp av Internationella biblioteket vid inköp?
Använder Ni er av depåer från Internationella biblioteket?
Har Ni samarbete med stadsbiblioteket?
Hur tar Ni hänsyn till efterfrågan?
Vad efterfrågar Er användargrupp speciellt?
Vad efterfrågar områdets vuxna på barnavdelningen?
Tar Ni hjälp med urval utifrån? Har Ni något formaliserat samarbete vid urval?

Referensarbete:
Är det på något sätt specialanpassat efter användargruppen barn med utländsk

bakgrund?
Hur mycket/ofta frågar barnen?
Förekommer det språkproblem?
Vad frågar barnen om?
Är vissa frågor vanligare hos barnen som kommer till Er barnavdelning? Finns det

skillnader
mellan olika åldrar och/eller pojkar/flickor?
Har referensarbetet påverkats av skolbibliotekets tillkomst (Rinkeby)?
Utvärderas referensarbetet på något sätt? (I termer av mätning?)

Föräldrar:
Kommer barn och föräldrar tillsammans?
Når man barn via föräldrar?

Sagoverksamhet:
Vad har Ni för mål med er sagoverksamhet?
På vilka språk har Ni sagor?
Vad avgör vilka språk Ni erbjuder?
Hur genomför Ni sagor på minoritetsspråk rent praktiskt? (Var hittar Ni någon som kan
berätta sagor på t.ex. urdu?)
Hur når Ni små barn som inte deltar i barnomsorg?

Läsprojekt:
Har ni några läsprojekt?
Vad är målsättningen med dessa?
Vilka är målgrupperna?
Vilka är de prioriterade åldrarna?
Varierar det från år till år?
Utvärderas projekten? Hur?

Annan projektverksamhet:
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Deltar barnavdelningen i bokmässan (Rinkeby)?
Hur förhåller man sig till barnens skiftande kulturella bakgrund i utformningen av
projekt?
Utvärderas projekten?

Internet:
Hur många datorer har ni på barnavdelningen?
Har ni någon nedskriven policy för användningen av Internet?
Bokningsförfarande?
Förekommer det köer och stök? I så fall hur hanterar Ni det?
Har Ni filter? Varför (inte)?
Är det ett problem att barn använder/går in på ”förbjudna” sidor?
Hur ser Ni på avsaknaden av kvalitetsgranskning på Internet?
Anser Ni att Internetanvändningen här skiljer sig jämfört med bibliotek med färre antal
barn med utländsk bakgrund? I så fall hur?
Vad uppfattar Ni att Internet används till?
Har Ni gjort några undersökningar angående Internetanvändandet?
Hur ser Ni på ”nytta” och ”nöje” i det här sammanhanget?
Vilken startsida har Ni?
Har Ni någon länksamling? Hur har Ni tänkt vid utformningen av den?
Erbjuder Ni någon användarutbildning i Internetanvändning?
Har Ni någon uppfattning om i fall barnen har datorer hemma?

Om barnavdelningen inte har Internetdatorer:
Har Ni funderat på att skaffa det och i så fall hur tänker Ni då?
Varför har Ni inte datorer i dagsläget?
Har Ni någon samverkan med skolorna på det här området?

Synen på de ”nya” medierna:
Vilka datorspel har Ni? Finns de endast tillgängliga på biblioteket eller också till

utlåning?
Vilka inköpskriterier har Ni för datorspel?
Var anser Ni att gränsen går mellan ”lärande spel”/”vanligt” datorspel?
Stjäl tekniken Er tid?
Anser Ni att Informationsteknologin medför problem?
I så fall vad har Ni för lösningar på dessa?

Personal:
Hur ser bemanningen ut en vanlig dag på barnavdelningen?
Hur mycket personal är samtidigt ”ute på golvet” på barnavdelningen?
Hur fördelar sig arbetstimmarna mellan yttre och inte tjänst?

Användare:
Hur beräknas Era besökssiffror?
Beskriv barnavdelningens användare! (T.ex. ålder, språkgrupper?)
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Hur skiljer sig Era användare från användare på barnavdelningar i mindre invandrartäta
områden?
Håller Ni Er informerade om befolkningsunderlaget? I så fall, hur?
Kan Ni få information i förväg om en ny stor språk(flykting-)grupp förväntas?
Gör Ni användarundersökningar?
I så fall, hur används dessa?
Ser Ni skillnader i pojkars/flickors, olika åldrars, olika kulturers användande av
barnavdelningens tjänster?
Hur gör Ni för att nå de minsta barnen?
Arbetar Ni aktivt med att nå ickeanvändare?
I så fall, hur?
Attraherar Ni användare från andra delar av Stockholm/Malmö?
Upplever Ni problem med stoj, oro eller ljudnivå? I så fall har Ni kommit fram till några
lösningar?

Samarbetspartners:
Hur är Ert förhållande till andra offentliga verksamheter som arbetar med barn?
Vilka samarbetar Ni med?
Förslag:
Skola: Skolbibliotek, modersmålsslärare eller lärare
Förskolor, dagbarnvårdare
BVC
Flyktingsluss/förläggning (om det finns)
Andra föreningar:
Idrotts- eller kulturföreningar
Invandrarföreningar
Religiösa samfund/kyrkor
Hur ser bibliotekets del i arbetet med Abrahams barn ut (Rinkeby)?
Samarbetspartners utanför den egna förorten?
Hur ser Ni på samarbetet?
På vilka sätt fyller det bibliotekets mål?
Hur utvärderas det?
Har ni verksamhet ngn annanstans? (t.ex. på öppna förskolor)
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9.2 Bilaga 2 Intervjuplan, fritidspedagog Rosengård
Vill du berätta lite om dina arbetsuppgifter?
Dina viktigaste arbetsuppgifter o.s.v.?
Arbetsfördelning fritidspedagog / bibliotekarie?
Sagor, vilka åldrar? Hur ofta?
Inköpsansvar? Urval/inköpspolicy?
Upplever du att du känner barnen som besöker biblioteket?
Vilka aktiviteter? Saga o.s.v.?


