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   Dnr KUR 2013/2477 

 

Barns egna vägar till berättelsen 

en förstudie om barns delaktighet 

av Ingela Wallstedt Lüning 2014-01-13 

 

 

 
 Att vara delaktig eller inte vara det, det är frågan, tänker Joel tillbakalutad i ett av Motalas mer bekanta träd… 
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Bakgrund 

En grupp skol- och barnbibliotekarier i Linköping och Motala läste och diskuterade 

under hösten 2012 och våren 2013 Amira Sofie Sandins ” Barnbibliotek och lässtimulans 

- Delaktighet, förhållningssätt och samarbete”. I boken-som vi framöver ibland refererar 

till som Röda boken- gör Sandin en resonerande metodgenomgång av 93 

lässtimulerande projekt utifrån teman som synen på läsning, delaktighet och samarbete. 

Läsningen och samtalen gav mersmak och därur föddes en vilja att lära sig mer om 

delaktighet. Vi ville göra en förstudie med barns delaktighet i fokus och sökte medel från 

kulturrådet. 

Syfte 

Syftet var att i förstudien inventera teorier och praktiska exempel på hur andra 

framgångsrikt arbetar med barns delaktighet i biblioteksverksamhet. Vi ville på så sätt 

få verktyg till att genomföra ett kommande läsfrämjande projekt kallat Barns egna vägar 

till berättelsen. 

Mål 

Målet var alltså att få ett bra underlag för att i Barns egna vägar tillsammans med barn 

hitta nya sätt att locka till berättelsen. Vi var samtidigt ute efter att skapa 

samverkansformer och bestående nätverk mellan Linköpings och Motalas folk- och 

skolbibliotekarier. Vårt tredje mål var att lägga grunden för en framtida modell för 

delaktighet att arbeta efter. 

Vi hade bestämt oss för att tala med 10 - 12-åringar och genomföra 

fokusgruppsintervjuer för att ta reda på mer om barnens attityd till läsning, delaktighet 

på bibliotek och preferenser gällande att ta del av berättelser i olika former. Vi ville möta 

barn på skolbibliotek, i biblioteksråd, barn på folkbibliotek och barn i andra samanhang 

på deras fritid. Resultatet av fokusgrupperna och kunskapsinhämtandet skulle visa 

vägen för vilka frågeställningar som är mest relevanta att prioritera framöver. 

Vi hade även planerat att genomföra studiebesök för att studera hur bibliotek och andra 

verksamheter målmedvetet arbetar med barns delaktighet. Eftersom Kulturrådet 

beviljade vår ansökan men begränsade finansieringen till mindre än hälften av den 

summa vi ansökt om var studieresor det vi beslöt att skjuta på framtiden. Av samma skäl 

krymptes också projektledartjänsten. 
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Beskrivning av arbetsprocessen 

September 2013 

Första mötet med förstudiegruppen ägde rum i början av september. Då möttes 

utvecklingsledaren från Länsbibliotek i Östergötland, Annika Holmén, den nyvärvade 

projektledaren från skolvärlden, Ingela Wallstedt Lüning och barnbibliotekarier och 

skolbibliotekarier från deltagande bibliotek.  

Från Motalas huvudbibliotek kom Anna-Karin Lundell, från Borensbergs filial Linda 

Kardell, från Skolgårda i Motala kom skolbibliotekarie Arvid Harju och från Södra skolan 

i samma stad hans kollega Jakob Fries.  

Linköpings huvudbibliotek representerades av Anna Lagerström och Anna Fahlbeck och 

från Ryds integrerade folk- och skolbibliotek i Linköping kom Evelina Ottosson som är 

folkbibliotekarie och Gunilla Kjellin som är skolbibliotekarie. Från Ljungsbroskolan 

någon mil utanför Linköping kom skolbibliotekarie Kerstin Sivebrand och 

skolbibliotekarie Mattias Lövgren kom från Ekdungeskolan och Tallbodaskolan i 

Linköping. I förstudiegruppen ingick också Motalas bibliotekschef Helena Agnemar och 

Catrin Eriksson som är skolbibliotekschef i Linköping.   

Viktigast på den första träffen var att vi enades om att nyckelord för förstudien skulle 

vara berättelser och delaktighet. Vi ville med andra ord ha en medieneutral attityd där 

barns lust till berättelser överhuvudtaget var i fokus. Genom att aktivt lyssna på hur 

barn i 10-12-års åldern tänker och tycker om berättelser, bibliotek och vad de vill vara 

med och bestämma om ville vi bli bättre på att arbeta med barnen, inte bara för barnen.  

Vi bestämde oss för att ha 8-10 fokusgrupper med 10 - 12-åriga barn. Till att börja med 

ville vi skapa en grupp med barn från varje bibliotek som ingick i förstudiegruppen. 

Sedan skulle projektledaren ansvara för att skapa fokusgrupper från andra miljöer som 

inte hade med bibliotek att göra. 

Planen var att ha en grupp med 10-åriga pojkar som spelar fotboll och mycket dataspel 

på fritiden. Detta för att vi var nyfikna på att lyssna på barn som vi antog inte läser så 

mycket frivilligt eller går till bibliotek självmant. Tanken var att få en motvikt till de 

biblioteksråd och andra aktiva biblioteksanvändare som vi väntade oss att få möta i 

övriga fokusgrupper. Vi valde också pojkar eftersom vi antog att det skulle vara en 

överrepresentation av flickor i de andra grupperna. 

För att få lyssna på barn med funktionsnedsättning valde projektledaren att kontakta 

en av Linköpings särskolor.  Anna Fahlbeck som är tillgänglighetsbibliotekarie på 

huvudbiblioteket i Linköping planerade att kalla de barn som hon hade mött för att de 

har läs- och skrivsvårigheter.  
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Vi ville gärna få så varierat underlag av barn från olika miljöer som möjligt och var 

därför rätt nöjda med att de deltagande biblioteken var från olika stora orter, etniskt 

homogena, som Ljungsbro och Borensberg eller synnerligen etniskt blandade och med 

personer med annat modersmål än svenska, som Ryd i Linköping. 

Vi läste på om fokusgrupper i ”Ett steg till -en metodbok för biblioteksutveckling” 

från Regionbibliotek Stockholm och insåg att det var viktigt att vi funderade ordentligt 

på vilka frågor vi skulle ställa till fokusgrupperna. Projktledaren och utvecklingsledaren 

mejlade ut ett förslag på samtalsguide som hela förstudiegruppen sedan skulle reagera 

på och förbättra. Resultatet av det syns i bilaga 1. 

Resonemang fördes om vilken information som borde gå till barnen själva, deras 

föräldrar, och i förekommande fall lärare och rektor för att allt skulle gå etiskt rätt till. 

Projektledaren och utvecklingsledaren ansvarade för att ta fram en inbjudan som 

bibliotekarierna kunde använda när de bjöd in barnen. Inbjudan ser du i bilaga 2 och 

den delades ut till alla barn med en uppmaning att ta hem den och visa sina föräldrar. Vi 

kom fram till att det är viktigast att försäkra sig om att vi hade föräldrarnas tillstånd när 

fokusgruppen genomfördes på fritiden. 

Vi konstaterade också att det blir helt olika förutsättningar för fokusgrupper på folk- 

och skolbibliotek. Vår gissning var att det borde vara svårare att skapa fokusgrupper 

på huvudbiblioteken där det inte redan fanns någon speciell gruppverksamhet för 

åldersgruppen. Det visade sig också vara fallet och den fokusgrupp som vi planerat att 

ha med barn som framför allt använder biblioteket för att få tillgång till datorer blev 

aldrig av. Detta trots ett flertal tappra försök att värva barnen i fråga. 

Nästa gång hela förstudiegruppen skulle samlas var först i början av november och till 

dess hade vi som mål att lejonparten av fokusgrupperna skulle vara genomförda.  

Gruppen valde att i första hand kommunicera via mejl men att också skapa en 

projektsida på länsbiblioteks webbplats. Projektledaren hade ambitionen att besöka 

alla bibliotek för att kunna tala med bibliotekarierna en och en och få en levande bild 

av respektive biblioteks själ. 

Utvecklingsledaren och projektledaren bokade in en rad planeringsmöten för att hålla 

kursen i kunskapsinsamlandet som skulle ske under hösten. Eftersom det stora 

kommunprojektet Motala läser pågick under samma tid möttes de två projektledarna för 

att få överblick över de satsningar som är på gång och undvika dubbelarbete. 

Ett möte med Amira Sofie Sandin ordnades den 27/9 för att få hjälp att orientera oss 

i projektdjungeln. Bakgrunden till att vi gärna ville samråda med henne tidigt i 

processen var att hon i arbetet med den Röda boken hade fått bra översikt över de 

lässtimulerande projekt som strävar efter delaktighet och samarbete.  

Sandin höll med oss om att det var viktigt att lägga tid på det egna förhållningssättet 

om man vill få till delaktighet på riktigt. Hon konstaterade också frankt att det nog 
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inte var i projekten man hittade de goda exemplen på barns genuina delaktighet. Hon 

var också inne på spåret att det krävs egen eftertanke och gemensam kollegial 

reflektion för att komma framåt. För att inte tala om kunskap och mod för att våga 

testa delaktighet på högre nivåer. Hon uppmuntrade oss att lägga till 

barnkonventionsfrågor, och framför allt artikel 12 om barns rätt att bli hörda i alla 

frågor som har med dem att göra, till vår samtalsguide.  

 

Oktober-årskiftet 

Det annonserades på bibliotek, barn bjöds in, föräldrar, lärare och rektorer 

informerades både här och där på Östgötaslätten. En nyfiken projektledare cyklade 

omkring och ställde frågor och förarbetet tog som vanligt sin tid.  I början på oktober var 

det äntligen dags att genomföra de första fokusgrupperna.  

När vi möttes i början av november hade vi genomfört 8 av 10 fokusgrupper och 

resonerade kring vad som krävs för ökad delaktighet och vad som sätter käppar i hjulet. 

Vad, på vilka sätt och hur åstadkommer vi delaktighet redan idag? Vi slet våra hår och 

tyckte inte att vi hade kommit någonstans. Inte heller vilket håll vi skulle gå åt. Men att 

ge upp var inget alternativ för oss. Läs vidare så får du se var vi landar.  

 

  

 

Reflektion efter 10 fokusgrupper 

Lena Lundgren skriver i Ett steg till (s 31) om att man efter att ha genomfört en 

fokusgrupp inte kan dra några generella slutsatser men att man får ett material som 

lämpar sig verkligt bra för en diskussion om verksamheten. Det vill vi stryka under. Det 

gäller att ställa sig frågan vad som egentligen sägs?  

Innan vi börjar tolka vill vi ge en översikt av de olika fokusgrupper som genomförts. 

Biblioteksråd på skolbibliotek som genomförts på skoltid; 

Tallboda- ett piggt, verbalt och engagerat biblioteksråd från mellanstadiet. I den här 

gruppen lyssnade de aktivt på varandra och resonerade tillsammans. 

Ryd- biblioteksråd från år 5 och 6 på Nya Rydskolan, extremt engagerade, men mer 

sugna på att berätta själva än att lyssna på vad kamrater tänkte och föra samtalet vidare. 

Södra skolan- ett nyvalt, försiktigt, lågmält biblioteksråd som inte tordes samtala med 

varandra på allvar. 
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Skolgårda- ett stort och engagerat biblioteksråd från mellanstadiet som var trygga med 

varandra och gärna delade med sig av sina tankar. 

Bokklubbar på bibliotek; 

Borensberg- en grupp bokintresserade flickor som just fått nya gruppmedlemmar och 

därför inte var varma i kläderna som grupp. 

Motala huvudbibliotek – klassiskt inbitna bokälskare som i det närmaste resonerade 

som i en bokcirkel med 50-åriga akademiker, mest flickor. 

 

Andra sammanhang; 

Ljungsbro – en grupp med sexor på skoltid- utvalda av klassläraren. Några av 

medlemmarna hade sannolikt inte funderat mycket kring samtalsämnet och var mer 

eller mindre tysta. 

Särskoleklass år 5 – en ordinarie mindre klass pojkar med bl a neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som vi träffade just innan klassens timme en fredagmorgon. 

BK Kenty-relaterad fokusgrupp som genomfördes med 10-åriga pojkar som kände 

varandra väl hemma i projektledarens vardagsrum. Andra gemensamma nämnare i 

gruppen är handbollsintresse och stort intresse för olika dataspel som Minecraft, FIFA 

och Sims etc. 

Huvudbiblioteket i Linköping, tre barn som i höst besökt Anna Fahlbeck för att lära sig 

ladda ner talböcker. Gruppmedlemmarna var speciellt inbjudna via mejl och inte 

bekanta med varandra. De tog uppdraget på mycket stort allvar. 

Faktorer som påverkat fokusgrupperna och vad vi har lärt oss 

Vi har följt en samtalsguide och alltså ställt samma frågor till barn som vi mött i mycket 

olika sammanhang. Ett problem med fokusgrupper i allmänhet och i synnerhet när du 

använder en detaljerad samtalsguide i en rad olika fokusgrupper- är att du egentligen 

inte anpassar dig till den grupp barn du möter.  

Vi drar slutsatsen att det var olämpligt. Det är ingenting vi rekommenderar. Vår avsikt 

var god, men vi har åtminstone delvis missat målet eftersom vi knappast har mött de 

olika barnen där de är. Det har i vissa grupper mer liknat en vuxenintervju än äkta 

dialog på barns villkor. Eftersom projektledaren agerade samtalsledare i samtliga 

grupper har hon sett hur stor skillnad det blev i respons mellan olika grupper. Vår 

uppfattning är att barnen i fråga sannolikt har haft en trevlig stund, känt sig lyssnade på 

och tagna på allvar. Det är givetvis positivt.   

Fakta kvarstår, samtalsguiden utgår onekligen från ett vuxenperspektiv. Det är våra 

frågor som ställs, inte barnens. Vår avsikt är att lära oss mer om barnens attityd till 



7 
 

berättelser, bibliotek och delaktighet. Det är bra, men vi gör det med uppifrån och ner-

perspektiv.  Det blir allra tydligast när man möter de grupper som kan beskrivas som 

mest olika oss, t ex barn som inte är vana att läsa, inte har funderat så mycket på det vi 

frågar om eller inte är vana att föra fram sina åsikter. Våra frågor fungerade bäst och 

ledde till givande samtal i grupper med gott om självförtroende, snabbt grundtempo och 

medlemmar som var bekväma med varandra.  

Samtalsklimatet i gruppen är viktigt och det obligatoriska fikat var i samtliga grupper 

en positiv faktor. De fokusgrupper där medlemmarna inte verkade bekväma med 

varandra fungerar sämst eller där det helt enkelt inte uppstår interaktion mellan 

gruppmedlemmarna. Bäst samtalsklimat var det i den fokusgruppen med kompisar som 

kände varandra väl och genomfördes i ett vardagsrum hos projektledaren. På Södra 

skolan underlättade ett väl stort konferensbord inte för de blyga barnen.  

Frågornas abstraktionsgrad spelar roll, reflektionsvana överhuvudtaget, och kring 

aktuella ämnen i synnerhet. Frågorna och frågornas antal måste matcha målgruppen. 

De individuella skillnaderna är stora i det sammanhanget. Vi har mött elever från år 3 

till 6 och med olika stor biblioteksvana med samma frågor. ”Vad är en berättelse?” 

upplevdes som en konstig fråga av rätt många. De flesta barnen talade hellre om böcker, 

filmer eller muntligt berättande…  

Självförtroende- De flesta barn var aktiva och trodde sig om att ha synpunkter av 

värde. Vissa barn i skolgrupper var i det närmaste helt tysta, vilket av kroppsspråket att 

döma handlade om osäkerhet och kanske rädsla att säga fel. En flicka började flera 

gånger svara men ändrade sig och ville trots samtalsledarens uppmuntran inte fortsätta 

utveckla sitt svar.  

Största värdet var kanske att vi fick en chans att aktivt lyssna på barnen och sända en 

signal till barnen om att deras åsikter gills. Vi lärde oss att fokusgrupper inte är svårt 

eller märkvärdigt. Vi fick feedback och feedforward och har nu många handfasta 

förslag från barnen som kan följas upp lokalt. För er som inte fått förmånen att vara 

med följer några smakprov. 

Många barn gillar att biblioteken är genreindelade och tycker att bibliotekarier och 

deras bästa vänner är grymma på att ge boktips. Tips på bra filmer, böcker och spel vill 

man gärna ha och ge. Bibliotekarierna hyllas genomgående och ska helst ha mer tid för 

dem. Bibliotekarierna ska ha mer bokpratande boktips på böcker som många gillar i 

deras ålder, speciellt på folkbibliotek på eftermiddagstid. 

På många håll finns längtan efter att vara med i en skrivarverkstad/ kreativt 

skrivande. Somliga har lust att göra teater efter en läsupplevelse eller inreda en 

banankartong som tredimensionellt boktips och ställa ut. Andra kan tänka sig en bok 

och film-klubb och vi har fått förslag på teman och aktiviteter som biblioteksråd vill 

genomföra. 
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Trista exempel har vi också hört, som pojken som får för barnsliga boktips för att han 

inte är en stark läsare eller barnen som bara får låna bibliotekens datorer hälften så 

länge som vuxna. Det mest irriterande som finns på bibliotek är skrikiga småbarn som 

springer omkring och stör när man vill vara ifred. Det är kanske inte konstigt med tanke 

på den arbetsmiljö de flesta skolbarn vistas i under veckorna. Mellan raderna i svaren 

framkommer det tydligt att tanken om biblioteket som frizon är central för barnen. 

Många av barnen på skolor med skolbibliotek ger uttryck för att de äger sina bibliotek 

och att de redan får vara med och bestämma Det är gott att höra. Och för övrigt 

svarade pojken som helst spelar dataspel att bibliotek är till för att vi ska klara 

framtiden. 

 

Vad har vi lärt oss om barns delaktighet? 

För att kunna svara på frågan vad vi lärt oss är det som vanligt klokt att reda ut 

begreppen och att problematisera en smula.  Det blir extra viktigt när det handlar om 

något som är politiskt korrekt och som sedan många år lyfts fram i de flesta 

styrdokument i biblioteksvärlden. (i allt från bibliotekslag till biblioteksplan) 

Ja, för det första har vi av Monica Nordenfors, doktor i socialt arbete, lärt oss att det 

finns studier som visar att unga själva vill vara delaktiga och att de tycker det är mest 

meningsfullt att vara det i vardagliga sammanhang – hemma, i skolan och på fritiden. 

Det bekräftas också av det vi hörde i fokusgrupperna. Eftersom biblioteken berör både 

skola och fritid blir vårt arbete extra viktigt.  

Om vi för ett ögonblick glömmer allt vad Barnkonvention, lagar och styrdokument heter, 
vad finns det då för svar på frågan varför barn ska vara delaktiga? Nordenfors sam-
manfattar sju svar (s 17) i sin högintressanta publikation Delaktighet -på barns villkor?. 
Värt att begrunda. 
 
 

 
 

 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 

 att uppfylla rättsligt ansvar 
 

 att förbättra service 
 

 att förbättra beslutsfattande             
 

 att öka demokratin 
 

 att främja barns behov av skydd        
 

 att öka barns färdigheter 

 

 att stärka och höja självkänsla. 

Vi går vidare till Pramling Samuelsson och Sheridan (s 71) och tycker att de har en stor 

poäng i att skilja på delaktighet som värde och som pedagogik. Det handlar om två 

olika saker även om de påverkar varandra.  

Det här känner vi igen oss i. Det är trots alla vackra tankar och ord alltid handlingarna 

som gills. Alla vet att barn är ovanligt bra på att läsa av och ta efter det du gör, inte det 

du säger. 

Sandin uttrycker det väl i Röda boken när hon (s 86) skriver att delaktighet är ett 

begrepp med tyngd som egentligen inte säger någonting innan man försöker 

besvara frågan ”hur?”. Vi är benägna att säga att det borde vara förbjudet att säga att 

barn är delaktiga utan att förklara hur och på vilket sätt. 

Delaktighet borde alltså vara en social och kollektiv handling som förutsätter 

gemenskap och trygga relationer konstaterar Sandin vidare i sitt kapitel om delaktighet 

(s 177ff) och vi kan inte annat än stryka under. Det har alltså med bemötande och 

långsiktiga och vardagliga förhållningssätt att göra.  

Hur ser jag som bibliotekarie egentligen på barn? Är de kompetenta aktörer eller mest i 

behov av hjälp? Hur nyfiken är jag att ta reda på vad de heter, tänker och tycker?  

Utgår jag från ett vuxenperspektiv, ett barnperspektiv eller kan vi rent hoppas på att 

jag försöker börja i barns perspektiv? (bra förklarat på s 93 i Röda boken om du inte är 

bekant med begreppet) Gör du som många andra felet att generalisera vad barn i olika 

åldrar klarar och glömma att individuella skillnader alltid är stora? 

Vi närmar oss områden som har mycket med bibliotekariens yrkesroll, yrkesidentitet 

och yrkeskultur att göra.  
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Det är inget kontroversiellt att påstå att bibliotekarierollen de senaste decennierna har 

gått från expertroll till aktivt utåtriktad och serviceinriktad mångsysslare. 

Förväntningarna på bibliotekarierna är många. 

Givetvis råder det stora skillnader i förutsättningar för en skolbibliotekarie som vet vad 

alla på skolan heter än för en bibliotekarie på ett folkbibliotek att ha ett 

relationsinriktat och brukarinvolverande förhållande till de barn man möter. Fast 

den attityd, det språk och hela det kroppsspråk man möter barnen med kommer alltid 

att spela roll. Känsligast kommer det sannolikt vara för de barn som inte ser sig själva 

som läsare och kanske inte känner sig hemma på bibliotek i allmänhet. 

Man blir nedslagen av att läsa i Barnombudsmannens rapport från 2009 att bara 24% av 

de barn i år 5 och 8  som man frågat upplevde att de hade blivit tagna på allvar och 

respekterade av vuxna på bibliotek när de hade något viktigt att säga.  

Vi hoppas och tror att den siffran skulle vara betydligt högre på våra bibliotek. Men att 

hoppas och tro räcker inte. Vi menar att bibliotekspersonal behöver bli aktivt nyfikna 

och ta reda på hur besökarna uppfattar bemötandet.  

Hur skulle man kunna göra det på ett sätt som passar 10-åringar? Tja, den frågan 

besvaras nog bäst av tioåringar. Varför inte låta barnen själva hitta lösningar på det? 

Biblioteksrådens roll som referensgrupp är säkert värd sin vikt i guld i det arbetet. 

Det är för övrigt gratis att tjuvkika på goda exempel. Vi har en lista i slutet för den som 

inte vill vänta.  

Kanske kan det vara så att mellanåldern lätt glöms bort på bibliotek. Att man 

behöver anpassa rummet och förhållningssätt till små barn är mer självklart än för 

mellanåldern. Vår utmaning är att anpassa och ge stöd i förhållande till barnets ålder 

och mognad och det senare syns som bekant inte utanpå. Det kräver lyhördhet och 

fingertoppskänsla eller åtminstone att man lär känna individen något. 

 

Hur mäta delaktighet? 

Nu är det hög tid att lyfta fram två giganter på området; Roger A Hart och Harry Shier 

och deras användbara modeller för att tydliggöra olika nivåer av delaktighet. 

På sidan 179 ff i Sandins Röda bok läser vi om hur Hart använder bilden av en stege för 

att konstatera i vilken grad barn är involverade och aktiva i en verksamhet. Ju högre upp 

på stegen desto mer har du att säga till om.  
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8. Initierat av barn och 

delad styrning med 

vuxna 

 

7. Initierat och styrt av barn 

 

6. Vuxeninitierat med delat beslutsfattande 

 

5. Samråd och informerad delaktighet 

 

4. Tilldelad men informerad delaktighet 

 

3. Symbolisk delaktighet 

2. Delaktighet som dekoration 

1. Manipulativ eller falsk föreställning om delaktighet 

 

Den största poängen med Harts modell är att han tydliggör de sammanhang som vid 

första anblick kan likna delaktighet men inte innebär reell delaktighet. Med 

manipulativ eller falsk föreställning om delaktighet menar han att vuxna får det att 

framstå som om barn varit insatta och drivande i ett projekt när så inte är fallet. 

I steg två, delaktighet som dekoration handlar det också om att barn används för att få 

fram ett budskap utan att de egentligen är insatta i ämnet.  

Det tredje steget, symbolisk delaktighet, som Hart menar är oroväckande vanligt, kan 

exemplifieras med när barn väljs ut som representanter för gruppen barn utan att de 

deltagande barnen har haft någon möjlighet att diskutera med sina jämnåriga. Vi vuxna 

bör ställa oss frågan vad barn lär sig om demokrati av det.  

I de tre nedersta stegen av Harts stege är barn egentligen inte delaktiga alls. Barnen har 

ingen möjlighet att påverka projekten. Sandin påpekar att Harts modell inte utgår från 

en bibliotekskontext där ju läsfrämjande projekt är till för att ge barnen något. Även om 

det kanske inte är vanligt att man använder barn i marknadsföring på bibliotek tyckte vi 
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det är av värde att fundera kring Harts tre nedersta icke-delaktighetsnivåer. God vilja 

kan förvilla och Harts blick för att avslöja skenbar delaktighet eller demokrati är viktig.  

Hart menar att det centrala inte är att alltid vara på de högsta nivåerna av delaktighet 

utan att barnen själva har en chans att välja hur delaktiga de vill vara i olika 

projekt.  

Sandin påminner oss förtjänstfullt om att vuxenansvaret är att skapa förutsättningar för 

att barnen ska kunna göra sina egna val. Och att en förutsättning för det är att de släpps 

in tidigt i planeringsfasen av projekten. Det här är något vi vill ta med oss till våra 

framtida uppdrag. 

Steg 4, tilldelad men informerad delaktighet bygger på en hierarkisk organisation 

eller ett uppifrån och ned-perspektiv. Här är risken att barnen inte känner att deras 

perspektiv gills och har ett egenvärde. 

Från och med steg 5, samråd och informerad delaktighet, och de sista stegen är 

barnen med och påverkar utformning och innehåll på allvar.  

Steg 7 sticker ut genom att vara både initierat och styrt och av barn. Här handlar det 

ofta om sådant som har sitt ursprung ur barns lek och som stöttas av vuxna som inte vill 

kontrollera.  

 

Nu är det dags att gå över till den femstegsmodell för delaktighet som Harry Shier 

har utvecklat och som kan vara lättare att tillämpa i bibliotekssammanhang som Sandin 

skriver i Röda boken (s 187ff). Till skillnad från Harts modell innebär alla fem nivåerna 

hos Shier att barn är delaktiga på något sätt. 

I den första nivån blir barn lyssnade till. I den andra får barn stöd i att uttrycka sina 

åsikter och synpunkter. Notera att det i steg två är den vuxnes ansvar att skapa en 

miljö där barn kan och vill uttrycka sig. När vi når den tredje nivån beaktas barns 

åsikter och synpunkter och på den fjärde nivån involveras barn i de beslutsfattande 

processer som är aktuella. På den femte nivån delar barn makt och ansvar över 

beslutsfattandet. De vuxna har inte längre någon vetorätt. 

Vi menar att de enkla men viktiga frågorna under öppningar, möjligheter och 

skyldigheter i bilden nedan är till god hjälp när man vill gå från ord till handling i 

delaktighetsarbetet. De frågorna förtjänar att ramas in och sättas upp på samtliga 

toaletter på Sveriges alla bibliotek så att ingen missar att regelbundet fundera på dem. 

Läs långsamt och fundera på om du håller med!  
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Vägar till delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter: en modell för att öka barns delaktighet i 
att fatta beslut i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Översättning till 
svenska genom projektet Egen Växtkraft 2008-201, s.5 

 
Pathways to Participation – Barns och ungas väg till delaktighet[1] 
Nivåer av delaktighet (börja på steg 1) 
                                            Öppningar                           Möjligheter                          Skyldigheter 
5. Barn delar makt 
och ansvar över 
beslutsfattande 
Möjligheter 

 

Är du som vuxen 
beredd att dela 
inflytande och ansvar 
med barn? 
  

Finns det ett förfarande 
Som möjliggör för 
barn och vuxna att 
dela inflytande och 
ansvar över beslut? 
  

Är det ett policykrav 
att barn och vuxna 
delar inflytande och 
ansvar över beslut? 
  

4. Barn involveras i 
Beslutsfattande 
Processer 

 

Är du beredd att 
låta barn delta i dina 
beslutsfattande 
processer? 
  

Finns det ett 
förfarande 
som 
möjliggör för barn 
att delta i beslutsfat-
tande 
processer? 
  

Är det ett policykrav 
att barn ska vara 
involverade i besluts-
fattande 
processer? 
  

3. Barns åsikter 
och synpunkter 
beaktas 

 

Är du beredd att 
beakta barns åsikter 
och synpunkter? 
  

Möjliggör den 
beslutsfattande 
processen att barns 
åsikter och synpunkter 
beaktas? 
  

Är det ett policykrav 
att barns åsikter och 
synpunkter ska vägas 
in i beslutsfattande? 
  

2. Barn får stöd 
i att uttrycka 
sina åsikter och 
synpunkter 

 

  
Är du beredd att 
stödja barn att uttrycka 
sina åsikter och syn-
punkter? 
  
  

Har du tillgång till 
olika aktiviteter och 
metoder som stödjer 
barn att uttrycka åsikter 
och synpunkter? 
  

Är det ett policykrav 
att barn ska ges 
stöd i att uttrycka 
sina åsikter och sina 
synpunkter? 
  

1. Barn blir 
lyssnade till 

                           

Är du beredd att 
lyssna på barn? 
  

Arbetar du på ett sätt 
som möjliggör att 
barn blir lyssnade till? 
  

Är det ett policykrav 
att barn ska bli lyssna-
de 
till? 
  

 

Börja här 
 
 
  
  

 

 

Innan vi går vidare kan vill vi skicka med ett tänkvärt citat från Röda boken (s 192 och 

196) ”Barn kan delta i projekt utan att vara delaktiga, eller snarare utan att utöva 

delaktighet.” ”Det gäller att skilja på att delta i aktiviteter på bibliotek och att delta i 

projektens process. Delaktighet är inte något som innehas eller kan tilldelas utan något 

som utövas.” Vi behöver med andra ord fortsätta att gå från ATT till HUR… 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#1436d79b943ec360__ftn1
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Hur lär man sig om delaktighet? 

När det är dags att fundera över frågan ovan är det inte fel att damma av den gode David 

Kolb och hans erfarenhetsbaserade lärande. ( Jenny Fredriksson 2006, Lärstilar: en översikt av fyra 

populära lärstilsteorier s 12-13) 

Som ni minns behövs en växelverkan mellan konkreta erfarenheter, observation och 

reflektion, att teoretisera utifrån abstrakta begrepp och aktivt experimenterande 

för att vår kunskapsutveckling ska ta fart på allvar. 

 

Här kan det vara på sin plats att ställa sig frågan i vilken av de fyra faserna jag oftast 

hittar mig själv när det gäller att lära sig mer om barns delaktighet. Är det typiskt mig att 

börja i det aktiva experimenterandet eller börjar jag hellre i de teoretiska begreppen?  

När du konstaterat vad du fått för lite av vad det gäller delaktighet vet du vilket håll du 

ska till, vad du behöver åtgärda. 

Ensam är inte stark. I det här arbetet och lärandet behöver vi varandra, inte minst 

eftersom delaktighet är något vi skapar tillsammans. Delaktighet är sammanvuxet 

med demokrati. Om vi vuxna på bibliotek delar på makten och samarbetar kommer det 

via parallellprocesser att bli kännbart för de som besöker biblioteken vare sig de är 7, 

17 eller 74 år gamla.  

En inte alltför avancerad gissning är att det är för lite vardagligt experimenterande på 

bibliotek idag.  För mycket snack om delaktighet och för lite verkstad? 

När vi funderar på hur vi blir bättre på barns delaktighet vinner vi på att lära av 

Barnombudsmannens framgångsfaktorer (Barnombudsmannen 2006) för att säkra 

observation och 
reflektion 

teori och 
abstarkta begrepp 

aktivt 
experimenterande 

konkret 
erfarenhet 
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barns perspektiv i en verksamhet. Erfarenheten har visat att följande faktorer är av stor 

vikt för att säkra barns perspektiv i en verksamhet; 

 

 

-ledningens entydiga stöd och engagemang  

-att barnperspektivet är inarbetat i styrdokument 

-utbildning och information för alla medarbetare i verksamheten 

-att utgå från befintliga arbetsprocesser är resurseffektivt 

-ekonomiska och personella resurser kan behöva stärkas beroende på 

grad av förändring som behövs. Det är viktigt att räkna med att 

medarbetarna behöver tid för att genomföra förändringen 

-dialog och erfarenhetsöverföring  inom och mellan verksamheter håller 

liv i arbetet 

-uppföljning och utvärdering 

 

För att dra nytta av framgångsfaktorerna ovan valde vi att reflektera -enskilt och 

tillsammans- över hur vi redan idag jobbar med barns delaktighet på respektive 

bibliotek. Vi blev glada av att se hur mycket som redan görs. Här följer exempel från 

bibliotekariernas reflektioner. 

På bibliotek i Linköping och Motala hittar du barn som är med och påverkar t ex 

bokinköp, skyltning, inredning, aktiviteter, studiebesök och temadagar för hela 

skolan. Du hittar också bibliotekarier som försvarar barns intressen genom olika 

varianter av civil olydnad. Det gör de för övrigt samarbetsinriktade bibliotekarierna 

genom att t ex släppa in skolledningen först när biblioteksrådets projekt är ordentligt 

sjösatt eller argumentera ner stressade lärares försök att begränsa barnens rätt och tid 

att vara på biblioteket med argument från Skollagen och Läroplanen. 
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Cheferna deltog i förstudien av samma anledning och reflekterade över hur de med sin 

ledarstil påverkar processen och kan stötta sin personal. Helena Agnemar i Motala får ge 

röst åt cheferna när hon uttryckte det så här:  

”Det värsta är att vi är få personer som ska räcka till väldigt mycket. Just därför att 

resurserna är knappa måste vi planera hållbart och noga, noga. Det är omöjligt att 

förändra med tvång. Det måste komma inifrån. Men en attitydförändring är på gång på 

biblioteken och jag försöker kommunicera delaktighet och lärande i grupper så envetet 

jag kan. Rätt vad det är säger någon ”nu gör vi det, vi kan ju inte bara prata om det.” Och 

då är jag nöjd.” 

När gruppmedlemmarna funderade över vad som sätter käppar i hjulet nämndes ofta 

organisatoriska faktorer som bibliotekens splittrade verksamhet, stelbent 

schemaläggning som hinder. Snål bemanning är heller ingen framgångsfaktor för bra 

bemötande. Flera av bibliotekarierna i gruppen uttryckte sin stora frustration över att 

inte få tid att göra det arbete som de både kan och vill göra med barnen. Det efterlyses 

schemalagd tid eftersom lärande kring delaktighet sker i möten och dialog mellan 

vuxen-vuxen och vuxen-barn. 

Att lärandet kring delaktighet inte går att åtgärda med någon quick-fix är givet. Det 

handlar tvärtom om maratonlik långsiktighet eftersom det förutsätter att all personal 

på bibliotek både ska förstå, vilja och kunna.  

Riksdagen har sedan 2010 antagit en strategi för att stärka barns rättigheter. Där sägs bl 

a att alla beslut som rör barn ska följas upp ur ett barnrättsperspektiv. Kommunens 

uppföljningsansvar är ett faktum. Olika kommuner gör det på olika sätt genom 

barnkonsekvensanalyser eller BBIC- barns behov i centrum. För den som vill lära sig 

mer rekommenderar vi två matnyttiga hemsidor, barnombudsmannens, 

www.barnombudsmannen.se och Sveriges kommuners och landstings, www.skl.se. 

 

Vilka grundbultar behövs för att bygga hållbara 

delaktighetsprojekt? 

Vi tycker det låter sunt när vi läser i Röda boken att projekt ska utforska och pröva nya 

vägar och inte vara en tillfällig punktinsats. Något som kompenserar för sådant som 

egentligen hör hemma i det grundläggande. (s 45)  

Det skriver vi under på och för att ge rimliga förutsättningar för det vill vi skicka med 

några konkreta råd inför framtiden.(som vi lärt oss den hårda vägen) 

Omfattande mål- och syftesbeskrivningar kan göra det för spretigt och 

kontraproduktivt. Läs gärna vidare om det i Röda boken. (s 65) Även om många givna 

parametrar måste med för att en projektansökan ska beviljas så måste önskelistan bli 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.skl.se/
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hanterbar och resultaten mätbara. Vi är anhängare av processinriktade öppna och 

undersökande projekt. Men det måste framgå klart vad som ska vågas göra och vad 

som viktigast och icke-förhandlingsbart. 

Vi tror projekt vinner på att ramarna och förväntningarna på alla är så tydliga det bara 

går innan deltagarna tackar ja till att vara med. Gärna kontraktsliknade. Även om 

själva projektets syfte och mål är processinriktat och undersökande behöver det jordas 

så att alla som ingår har en klar bild av vad som förväntas i praktiken.  

Hur många fysiska möten ska jag delta i? När? Vem vikarierar eller vad ska prioriteras 

bort? o s v Vad förväntas jag göra/testa rent praktiskt? Vilka kommunikationskanaler 

ska jag vara redo att använda? Ungefär hur ofta? Hur mycket tid har jag till att läsa? 

Rollfördelningen är också viktig att ägna uppmärksamhet åt initialt. Att ha med 

cheferna på tåget är självklart, men det behöver ju inte sitta en i varje kupé för att 

uttrycka det bildligt.  

För att skapa ett vi i projektgruppen tror vi det är klokt att inte ha för kort 

projekttid. Några månader blir inte resurseffektivt. Det är för kort eftersom det är 

startsträcka på allt. Någon sorts isbrytare, en lära-känna-aktivitet rekommenderas för 

att få fart på kommunikation och relationsskapande. Varför inte övernatta tillsammans 

om ett mål är bestående nätverk? Med projekt är det som med musik, som en viss 

Lindfors sjunger, de ska helst byggas utav glädje. Då är det lika bra att planera ordentligt 

för det i tidigt skede. 

En tidig indelning av projektgruppen i t ex trojkor av bibliotek tror vi på.  T ex två-tre 

skolbibliotek som enkelt kan besöka varandras vardagsmiljö vore en bra investering. 

Läs gärna mer om Kollegieobservation och vänbibliotek i Ett steg till.  

 

I N S P I R A T I O N S L I S T A 

Med öppna, nyfikna sinnen och lystrande öron kan vi tillsammans med barnen göra våra 

bibliotek så mycket bättre. Surfa runt och låt dig inspireras! 

Bibliotek som vänder sig speciellt till mellanåldern 

TioTretton i Stockholm   

kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/TioTretton/Om-TioTretton/ 

Balagan i Malmö 

http://www.malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Barn-och-

unga/Balagan-9-12-ar.html  

 

http://kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/TioTretton/Om-TioTretton/
http://www.malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Barn-och-unga/Balagan-9-12-ar.html
http://www.malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Barn-och-unga/Balagan-9-12-ar.html


18 
 

Garaget i Malmö vänder sig till alla åldrar men är ovanligt på andra sätt eftersom det tillkommit 

genom en aktiv dialog och delaktighetsprocess. Ta en titt! 

http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Garaget/Garaget/Om-Garaget.html 

 

Barnens digitala bibliotek som hade 280 000 besök 2012 kan vi inte gå förbi.   

 www.barnensbibliotek.se  

 

Tips på kreativa arbetsformer 

Roliga och åldersanpassade utmaningar i kreativt skrivande, hjälp att skapa en egen bok etc hittar du 

i det digitala litteraturhuset Squoosh. 

www.squoosh.se 

Låt dig inspireras av olika kulturaktörers arbete via bollas sökmotor på kulturrådet. Varför inte läsa 

om bokslukarsällskapet, ett nytt poddradioprogram och en hemlig klubb med barn i åldern 9-13 år som 

pratar om och recenserar nyutkomna slukarböcker. 

www.bolla.se 

Här kan du läsa om berättrryggsäckar och annat spännande i Sandviken. 

Litteraturhusprojektet - Litteraturhuset för barn och unga  

 

Lär dig mer om barnkonventionen och arbetet för att stärka barns rättigheter 

Det finns mycket lättillgängligt kunskap hos Barnombudsmannen för både barn och vuxna.  

www.barnombudsmannen.se  

På Sveriges kommuners och landstings hemsida finns mycket att hämta om praktiskt 

demokratiarbete. Varför inte börja med testet som visar hur mycket du kan om barnkonventionen? 

www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/mr/barnets-rattigheter/vagledningen-gor-barn-starkare 

  
 

På barnrättsakademin kan du läsa om barnrättsdagarna 8-9 april eller testa barnrättsspelet. 

 
 
www.barnrattsakademin.se  
 

http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Garaget/Garaget/Om-Garaget.html
http://www.barnensbibliotek.se/
http://www.squoosh.se/
http://www.bolla.se/
http://litteraturhusetgavleborg.se/blogg/
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/mr/barnets-rattigheter/vagledningen-gor-barn-starkare
http://www.barnrattsakademin.se/
http://www.oru.se/ExternalWebsites/Barnrattsakademin/Spelet/barnrattsspelet.html
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Hos barnens rätt i samhället, bris, kan du t ex kolla in Sveriges första gratisapp om barnkonventionen. 
www.bris.se/?pageID=44    
 
 

I Västra götalandsregionen har de kommit långt. Här hittar du goda exempel och användbara barn-
checklistor inför beslut. 
www.vgregion.se/Barnkonventionen 
 

 

Lär dig mer om delaktighet för alla hos handikappförbunden 

www.handikappförbunden.se 

 

 

 

Bild från Vasamuséets utställning Alla ombord. Visar ett alternativt sätt att utvärdera 

genom att placera kulor i olika kärl. Inte svårt att ta efter.  

 

 

http://www.bris.se/?pageID=44
http://www.vgregion.se/Barnkonventionen
http://www.handikappförbunden.se/
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http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/kom-narmare-2009/
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http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/roster-som-raknas-2006/
http://issuu.com/annastinacecilia/docs/ettstegtill
http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/pdf/publikation/Delaktighet_pa_barns_villkor_web.pdf
http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/pdf/publikation/Delaktighet_pa_barns_villkor_web.pdf
http://bada.hb.se/bitstream/2320/9740/3/Barnbibliotek%20och%20l%C3%A4sstimulans
http://bada.hb.se/bitstream/2320/9740/3/Barnbibliotek%20och%20l%C3%A4sstimulans
http://www.hso.se/PageFiles/1556/Shier,%20%C3%B6versatt%20artikel%202.pdf
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Bilaga 1 Inbjudan 

Vill du vara med på en 

gruppintervju som handlar om 

berättelser, bibliotek och att 

var med och bestämma? 

Vi som jobbar på bibliotek är nyfikna på vad du och andra barn som är 10-12 år tycker och tänker om 

berättelser, bibliotek och att vara med och bestämma. Därför vill vi ställa frågor som du och de andra 

barnen i gruppen pratar om tillsammans. Vi bjuder på gott fika och intervjun tar ungefär 40 

minuter. En bibliotekarie kommer att vara med och anteckna vad du och de andra säger så att vi kan 

arbeta vidare med det vi talar om. Samma frågor kommer vi att ställa till barn på andra bibliotek i 

Linköping, Borensberg och Motala. Vi gör det här för att vi vill bli bättre på att låta er barn vara med 

och bestämma. 

  

 

Jag heter Ingela och det är jag som kommer att ha gruppintervjun. 

Om det är något du undrar över eller om det är någon sorts fika du inte tål är du välkommen att höra 

av dig till mig.   

Ingela Wallstedt Lüning tel 0725 399315 ingela.w.luning@gmail.com 

mailto:ingela.w.luning@gmail.com
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Tillstånd från målsman  
 

I fokusgruppen får barnen vid ett tillfälle diskutera med andra barn vad de tänker och tycker om  

berättelser, bibliotek och barns rätt till inflytande och att bli hörda. Det barnen säger  

sammanfattas  i en rapport och i den är alla barn anonyma.    

Länsbibliotek Östergötland hoppas att du vill ge ditt tillstånd till att ditt barn är med i en av dessa  

fokusgrupper.  

Med vänliga hälsningar  

Ingela Wallstedt Lüning ingela.w.luning@gmail.com           tel 0725 399315 

Projektledare för förstudien till Barns egna vägar till berättelsen  

 

Ditt barn är välkommet till fokusgruppen  på  Blästadsskolan fredag  den 22 november. 

Bibliotek:………………………………………………………………………  

Datum:…………………………………………………………………………  

Härmed ger jag mitt tillstånd till att mitt barn är med i en fokusgrupp. 

Barnets namn:……………………………………………………  

…………………………………….  

Ort Datum  

……………………………………………………………………..  

Namnunderskrift  

…………………………………………………………………….  

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Samtalsguide  
 

inleda med att kort berätta om uppdraget 

utifrån inbjudan och förklara: 

att inget av det som de säger kan vara fel 

att de ska utgå från vad de tycker och tänker 

att det de tycker kan göra att vi förändrar 

något, men det är inte alls säkert att det blir 

så 

att det som sägs är anonymt, ingen kommer 

att veta att just de tycker så här 

 
Har ni hört talas om Barnkonventionen? 
 
Vi visar ett utdrag från 
barnombudsmannen.se och frågar om de 
känner igen sig i det här?  
 
Får de var med och bestämma? I vilka 
sammanhang? 
 
Vad är en berättelse? 
 
Var finns det berättelser på andra ställen än i 
böcker? 
 
Finns det någon berättelse du gillar extra 
mycket? Vilken?  
Var det någon som tipsade dig om den eller 
hur hittade du den? 
 
Hur hittar du nya berättelser? 
 
Är det lätt?  
Är det svårt? 
Får du tips av kompisar? På vilket sätt? 
Får du tips av några vuxna? Vilka? På vilket 
sätt? 
Var får man de bästa tipsen? 
 

Var hittar du nya berättelser? 
 
Lånar? 
Köper? 
Bok/Dator/läsplatta/TV …? 
Vilka sätt tycker du bäst om? 
  
Om du brukar skriva/skapa egna berättelser  
-hur gör du då? 
 
När?  
Var? 
Om inte – skulle du vilja att möjligheten fanns 
att göra det tillsammans med andra? 
Var skulle man kunna vara? Vilken form av 
berättande? 
  
Hur brukar du tipsa andra om bra 
berättelser? 
 
Vem tipsar du? Tipsar du kompisar? Andra? 
Träffas ni i någon grupp och tipsar varandra? 
Har du några idéer på var och hur man skulle 
kunna tipsa fler än bara sina kompisar? Vilka? 
 
Hur vill du att det ska vara runtomkring dig 
för att du ska kunna koppla av med en bra 
berättelse? 
 
Vad är viktigt då? 
Vad är det som kan förstöra för dig när du vill 
ta dig an en berättelse? 
Vill du vara ensam eller tillsammans med 
andra? 
 
Vad är bra med det här biblioteket? 
 
Varför finns bibliotek? 
 
Vad skulle du vilja vara med och bestämma 
om på det här biblioteket?   
 
Är det något du skulle vilja hjälpa till att ta 
ansvar för? 
Inköp? 
Möblering? 
Skyltning? 
Öppettider? 
Aktiviteter?

 


