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Deklarationen om barnets rättigheter antogs av
FN 20 november1989. Sverige anslöt sig till den
1990. Många kommuner har sedan dess fattat
beslut som innebär att nämnder och förvaltningar
på olika sätt ska arbeta i enlighet med barnkonventionen.
Rekommendationerna för folkbibliotekens barnoch ungdomsverksamhet bygger på tillämpbara
artiklar i konventionstexten. De kan användas
som en utgångspunkt för ett tydligare barnperspektiv när man formulerar mål för verksamheten
och i utformningen av det dagliga arbetet på
biblioteken.

Svensk Biblioteksförening
Specialgruppen för
barnbiblioteksverksamhet 2003
Rekommendationerna är utarbetade av barnbibliotekskonsulenterna vid länsbiblioteken i
Gävleborgs, Stockholms, Sörmlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.

På barns och
ungdomars villkor
Svensk Biblioteksförening är en ideell
förening med uppgift att verka för ett
nationellt bibliotekssystem av hög
standard. Föreningen har både
bibliotek och enskilda personer som
medlemmar och samlar drygt
2 700 personer inom
svenskt biblioteksväsende.

Svensk Biblioteksförening
Saltmätargatan 3A
Box 3127
103 62 STOCKHOLM
Tel 08-545 132 30
Fax 08-545 132 31
E-post info@biblioteksforeningen.org
Hemsida www.biblioteksforeningen.org

Svensk Biblioteksförenings
rekommendationer för
folkbibliotekens barn- och
ungdomsverksamhet
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Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek.
Bibliotekens insatser för barn och ungdomar utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter
och syftar till att i alla tillämpbara delar uppfylla
barnkonventionen. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet.

På barns och
ungdomars villkor
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig
de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar,
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa
komma i främsta rummet.
FN:s konvention, artikel 3, om barnets
rättigheter antagen av FNs generalförsamling
den 20 november 1989

Det innebär att:
• Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för
biblioteket. Barns och ungdomars egna behov
ska vara vägledande för verksamheten. De ska
kunna påverka denna och de ska erbjudas
möjligheter att uttrycka sig i biblioteket.

• Barn och ungdomar ska ges vana att använda
bibliotek och redskap för att orientera sig i en
svåröverskådlig och gränsöverskridande
medievärld.
• Biblioteket ska erbjuda komplement och
alternativ till utbudet i lokalsamhället.
• Biblioteket ska vara en del av samhällets
nätverk för barn och ungdomar när det gäller
språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser
och eget skapande.

• Biblioteket ska bidra till att stärka barns och
ungdomars personlighetsutveckling, liksom
deras utveckling till aktiva, demokratiska
samhällsmedborgare.

• Biblioteket ska tillsammans med föräldrar,
barnhälsovård, förskola och skola lägga
grunden till det livslånga lärandet och hjälpa
barn och ungdomar att skapa sammanhang i
tillvaron.

• Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats
för barn och ungdomar, där de möts med
respekt av engagerade och kunniga vuxna.
”Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det
händer saker.”

• Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och
läslust. För muntligt berättande, upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget
kunskapssökande ska biblioteket vara ledande.
Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande.

• I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och
aktuellt utbud av medier som speglar världen
ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
Anpassade medier ska erbjudas barn och
ungdomar som behöver det.

• Barns och ungdomars användande av
biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska
hinder.

• Bibliotekets verksamhet, lokaler och
information ska vara tillgängliga för barn och
ungdomar med funktionshinder.

• Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla
barn och ungdomar.

