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problems can arise during a reference interview with 
children and young people, and what strategies can be used 
to solve them? How can children’s librarians prepare for 
imposed queries from children and young people that have 
arisen in school related situations? The study was carried out 
at public libraries in Sweden. In the review of the literature 
results from prior research and other relevant material are 
presented. The theoretical framework includes a communi-
cation model on imposed queries developed by Gross, and 
two other models “Levels of Mediation” and “Zone of Inter-
vention”, developed by Kuhlthau. Qualitative interviews 
were undertaken with six children’s librarians and analysed 
through five different perspectives. From the conclusions 
one can see that the children’s librarians have diverse 
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common type of reference issue. For developing methods of 
support cooperation between the public library and the 
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1. Inledning  

Barn och ungdomar är vetgiriga och det har också under flera år varit populärt ”att 
forska” i skolan. Hur upplever barnbibliotekarierna detta? Barns och ungdomars frågor 
och framförallt frågor som de inte kommit på själva, har börjat uppmärksammas lite 
mer de senaste åren framförallt i USA. Jag blev därför intresserad av att ta reda på hur 
dessa frågor upplevs av barnbibliotekarierna vid en referensintervju. 

1.2 Motivering till val och relevans inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskapen samt användarperspektivet 
Då jag personligen inte har några erfarenheter av biblioteksarbetet anser jag att det är 
viktigt för blivande barnbibliotekarier och/eller bibliotekarier att få en inblick i vilka 
problem som kan uppstå under en referensintervju och då speciellt med barn och 
ungdomar. Att få en kännedom i de eventuella problem som kan uppstå kan i sin tur 
leda till att bibliotekarier som yrkeskår blir mer uppmärksamma och bättre förberedda 
på att kunna hjälpa de yngsta användarna, så de kommer att fortsätta att utnyttja 
bibliotekets resurser i framtiden.  
 
I denna uppsats kommer jag att studera de problem som kan uppstå när det finns en 
tredje part inblandad som inte är närvarande. Detta genom att titta närmare på de 
”imposed queries”, som barn och ungdomar ställer till barnbibliotekarien under en 
referensintervju. Begreppet ”imposed query” myntades av Melissa Gross, som 
doktorerat i Biblioteks- och Informationsvetenskap och är docent vid Florida State 
Universtity, School of Information Studies, första gången 1995. Gross beskriver 
”imposed queries” som frågor eller problem som användaren inte själv har kommit på, 
utan som är påkomna av någon annan person, det vill säga ”åläggaren”. Den person som 
sedan ”åläggaren” ger frågan, det vill säga användaren, får rollen som ombud. Själva 
informationssökningen avslutas inte när användaren funnit informationen, utan när 
användaren lämnar den till ”åläggaren” (Gross 1995, s. 237). Begreppet ”imposed 
query” har på svenska översatts med ”ålagd fråga” (Rydsjö 2000, s. 24).  
 
Personligen ser jag de ålagda frågorna som den största utmaningen för 
barnbibliotekarierna under en referensintervju med barn, då jag anser att en 
referensintervju med denna typ av frågor är mycket svårt, eftersom det inte är barnet 
eller ungdomen självt som kommit på frågan, utan kanske deras lärare, föräldrar eller 
kompisar. Detta kan i sin tur leda till att barnen inte vet vad de egentligen är ute efter 
och vilken slags information de vill ha. En barnbibliotekarie kan ändå inte ta lätt på 
barnens och ungdomarnas ålagda frågor. Styrdokument som till exempel 
Bibliotekslagen säger bland annat att folkbiblioteken ”… skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik 
och andra medier anpassade till deras behov…” (Bibliotekslagen 1997, § 9).  



 2 

2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att kortfattat ta upp barnbibliotekets historiska utveckling i 
Sverige under 1900-talet samt även redogöra för svenska barnbibliotekariens 
arbetsuppgifter. Jag kommer även att redogöra för referensarbetet på folkbibliotekets 
barn- och ungdomsavdelningar ur en svensk kontext, samt även beskriva hur själva 
referensintervjun med barn- och ungdomar kan se ut. Detta då det ger läsaren en 
övergripande inblick i hur barnbiblioteket och dess verksamhet ser ut. Jag avslutar 
kapitlet med att mycket kort beskriva hur de svenska skolbiblioteken ser ut idag samt 
hur folkbiblioteket ser på skolbiblioteken. Detta då skolbiblioteksfrågan troligen 
kommer att tas upp av mina informanter, då många av de ålagda frågorna kommer från 
skolan.  

2.1 Barnbibliotekets utveckling i Sverige 
I handboken Passa upp, passa, passa vidare från 1982 som ingår i skriftserien 
Barnkultur i praktiken, redaktör Lena Skoglund, utgiven av Statens kulturråd, omnämns 
Valfrid Palmgren som den som tog initiativet till att starta barnbiblioteksverksamhet i 
Sverige för barn. Palmgren hade på en resa i USA kring sekelskiftet 1900 stött på public 
libraries avsedda för barn. I Sverige fanns det vid denna tid både folkrörelsebibliotek 
och sockenbibliotek, men dessa hade de vuxna i fokus. För barnen fanns det 
skolbibliotek, men dessa var dåligt utbyggda och kunde bestå av en enda hylla med 
böcker. Palmgren tog därför initiativet till att bygga upp ett barnbibliotek i Stockholm 
vilket i sin tur kom att ligga till grund för kommande folkbiblioteks barn-avdelningar 
(Passa upp… 1982, s. 10).  
 
I kapitlet Bibliotekarien och barnen som ingår i boken Bibliotekarie rollen i förändring 
från 1986 nämner Lena Skoglund, dåvarande lektor vid institutionen 
Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, att Palmgrens barnbibliotek i Stockholm 
inte enbart var det första barnbiblioteket, utan även kan ses som det första riktiga 
folkbiblioteket. Detta då det bland annat var tillgängligt för alla och hade öppna hyllor. 
Skoglund menar vidare att Palmgren bidrog med den förändrade samhällssynen på 
bibliotekets roll. Tack vare Palmgrens resonemang, menar Skoglund, sågs inte 
biblioteket enbart som en plats att låna ut och förvara böcker utan biblioteket fick även 
rollen som en social funktion i samhället. Skoglund nämner också barnavdelningen som 
invigdes 1928 på Stockholms stadsbibliotek. Barnavdelningen var fantasifullt 
utsmyckad och hade en barnvänlig miljö och den kom att fungera som modell och 
inspiration för kommande barn-avdelningar runt om i landet (Skoglund 1986, s. 24). 
Skoglund nämner också att på 1930-talet riktades blickarna mot Danmark istället för 
som tidigare mot USA. Detta då Danmark hade fått en bibliotekslag 1920 som senare 
omarbetades 1931 och då inkluderades även barnbiblioteksverksamheten (ibid., s. 28). 
 
Utbyggnaden av folkbibliotekens barnavdelningar gick under 1900-talets första hälft 
ganska sakta. Men i och med krigsslutet 1945, den svenska ekonomins tillväxt och den 
svenska barnlitteraturens genombrott blev folkbibliotekens barnverksamhet mer 
intressant (Passa upp… 1982, s. 10ff.). Rydsjö tar i kapitlet Barnspåret i backspegeln 
som ingår i Barnspåret idébok för bibliotek från 1994 upp att utvecklingen av 
barnverksamheten på folkbiblioteken inte tog riktig fart förrän på 1960-talet och inte  
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förrän 1968 kom den första handboken i barnbiblioteksarbete ut (Rydsjö 1994, s. 15). 
Skoglund påpekar också att Sverige inte förrän på 1960-talet började skapa en svensk 
modell för barnbiblioteksarbete genom att se på den praktiska verksamheten och de 
traditioner som fanns (Skoglund 1986, s. 28). Rydsjö nämner att barnverksamheten 
sedan utvecklades från 1970-talet och framåt till att bli en av folkbibliotekets hörnstenar 
(Rydsjö 1994, s. 18). Under senare delen av 1980-talet och hela 1990-talet har dock 
barnverksamheten på folkbiblioteken genomgått förändringar på grund av bland annat 
besparingar, datorisering, medieutvecklingen och barnens förändrande läs- och 
biblioteksvanor (ibid., s. 20ff.).  

2.2 Barnbibliotekariens arbetsuppgifter  
Hur ser då barnbibliotekariens arbetsuppgifter ut? Anna Birgitta Eriksson (1994) tar i 
kapitlet Barnbiblioteket idag som även den ingår i Barnspåret: Idébok för bibliotek upp 
barnbibliotekariens arbetsuppgifter på barn- och ungdomsavdelningen och att dessa inte 
skiljer sig mycket från bibliotekariens arbete på vuxenavdelningen. Exempel på 
verksamhetsformer som är lika både på barn- och vuxenavdelningen, men som kan ha 
olika prioriteringsordning eller omfattning är utlåning, återlämning och även 
informationsverksamhet och vägledning av enskilda personer, samt vägledning i grupp 
genom bland annat bokprat och biblioteksvisning Olika arrangemang som användarna 
kan ta del som exempelvis skyltning, sökning i kataloger, boklistor samt utställningar. 
Dessa ovannämnda verksamheter ingår i vad som kallas yttre tjänstgörning för 
personalen. De verksamheter som ingår i personalens inre tjänstgörning är bland annat: 
inköp av medier och material samt iordningställande och uppsättning av dessa, 
återkrävning av försenade medier, underhåll av både medier, material och lokaler. Här 
ingår också verksamhetsplanering, personalutveckling och fortbildning. På 
barnavdelningen förekommer dock viss verksamhet som bara eller nästan bara äger rum 
där och det är då barnavdelningens basverksamheter där till exempel sagostunder, 
boksamtal och bokprat ingår (ibid., s. 36f). 
 
Barnavdelningen är även mer inriktad mot gruppverksamhet än vad vuxenavdelningen 
är, vilket medför att barnbibliotekarien inte sitter i informationstjänsten ute i biblioteket 
lika mycket som kollegan på vuxenavdelningen. Den gruppinriktade verksamheten på 
barnavdelningen leder även till att barnavdelningen har många exemplar av varje titel. 
Förberedelsearbete för personalen innebär bland annat mycket bokläsning, men i 
gengäld kan då barnbibliotekarierna sitt bestånd väl vilket är till användarnas fördel 
(ibid., s. 37). 

2.3 Barnbibliotekariers referensarbete för barn och ungdomar 
Lillemor Widgren, har i boken Referensarbete från 1977, bland annat gjort en 
beskrivning av begreppet referensarbete. Widgren menar att referensarbete är en service 
som kan bestå av att ge användare vägledning vid fritidsläsningsrelaterat 
litteraturbehov. Referensarbetet kan också vara att ge enkla anvisningar till användare 
på enklare frågor, där svaret lätt kan återfinnas. Referensarbetet kan även innebära att 
bibliotekarien bland annat återfinner dokument i olika bibliotekskataloger (Widgren 
1977, s. 14f.). Men den främsta uppgiften som bibliotekarien har inom referensarbetet, 
menar Widgren, är att söka fram svaren till användarnas frågor (ibid., s. 28).  
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Även Lena Lundgren, nuvarande Bibliotekskonsulenten för barn- och 
ungdomsverksamhet i Stockholms län, behandlar referensarbetet i sin bok Barn frågar 
kan biblioteket svara? Om referensarbete för barn och ungdomar från 2000 och där 
definieras referensarbete på följande vis; ”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” (Lundgren et al. 
2000, s. 9f.).  

2.4 Barnbibliotekariers referensintervju med barn och 
ungdomar 
Skoglund påpekar att det är viktigt hur bibliotekarierna bemöter barn på biblioteket, då 
detta kan få stora konsekvenser för barnens tilltro till biblioteket, men också för 
attityden gentemot läsning och litteratur. Skoglund nämner vidare att det finns många 
bibliotek som inte tar barnen och deras frågor på allvar, utan barnen får både vänta och 
får sämre service (Passa upp… 1982, s. 54f). Widgren påpekar även att en bibliotekarie 
inte skall bli generad över exempelvis okunnighet i en speciell referensfråga, då det inte 
går att vara insatt i alla ämnen som användarna frågar om (Widgren 1977, s. 32). 
Widgren menar också att bibliotekarien som tjänstgör i informationsdisken inte får visa 
att han/hon är förvånad eller uttråkad och att det ständigt gäller att vara beredd på både 
frågor som upprepas av olika användare samt frågor som man aldrig hört talas om 
tidigare (ibid., s. 40). Skoglund menar också att barnbibliotekarier behöver ha fantasi 
och tålamod, vara en god lyssnare samt vara mycket beläst för barn frågar annorlunda 
än vuxna (Passa upp… 1982, s. 56). 

2.5 Skolbibliotek idag, ur ett skolperspektiv 
Rapporten Skolbiblioteken i Sverige: Kartläggning, analys och probleminventering 
1999:1 som är utgiven av Statens kulturråd, gjordes på grund av den både ojämna och 
dåliga standard som de svenska skolbiblioteken har. I utredningen ses skolbiblioteken 
som pedagogiska bibliotek (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 7). Rapporten påtalar att 
det inte finns något samlat begrepp för vad ett skolbibliotek egentligen är. 
Skolbiblioteket kan vara allt från ett bokrum på en skola till stadens folkbibliotek. 
Servicen och utbudet kan också skilja sig mycket mellan skolbiblioteken. Vad beträffar 
skolbibliotekens funktion och utformning kan även de skilja sig mellan både olika 
kommuner, men även inom samma kommun (ibid., s. 14ff.).  
 
Rapporten tar också upp vilka skillnader det finns mellan skolbiblioteken på 
grundskole- och gymnasienivå. Skolbiblioteken på gymnasienivå har oftast en 
fackutbildad bibliotekarie och grundskolans skolbibliotek har haft en större inriktning 
mot skönlitteratur än skolbiblioteken på gymnasienivån (Skolbiblioteken i Sverige 
1999, s. 26f.). I rapporten tas även upp att en del skolor använder ortens folkbibliotek 
som skolbibliotek. Oftast finns det ett mångårigt samarbete mellan skolan och 
folkbiblioteket, men det förekommer även att folkbibliotek utnyttjas planlöst av skolan. 
Vid sådana tillfällen har inte skolan vare sig något eget fungerande skolbibliotek eller 
någon metod för elevernas informationsförsörjning. Folkbiblioteket får då ta på sig 
skolbibliotekets roll genom att erbjuda både resurser och service (ibid., s. 29). 
Rapporten beskriver också hur vissa folkbibliotek har svårigheter att upprätthålla den 
goda servicen till både elever, studenter och den breda allmänheten. Detta då 
skoleleverna behöver mycket hand ledning och hjälp av bibliotekspersonalen (ibid., s. 
61).  
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2.6 Skolbiblioteken och folkbiblioteken, ur ett 
folkbiblioteksperspektiv 
Statens Kulturråd gav 2001 ut omvärldsbevakningen Om 2001 världen, som bland annat 
berör hur den nya synen på lärande har medfört att folkbibliotekets roll som en effektiv 
kunskapskälla för studerande har ökat i betydelse (Om 2001 världen, s. 21). 
Omvärldsanalysen menar att folkbibliotekets utveckling av sin verksamhet står i direkt 
påverkan av hur utvecklingen av skolbiblioteken sker. Detta då elever och lärare kan 
använda folkbiblioteket som en ersättning för icke existerande skolbibliotek eller 
skolbibliotek med knappa resurser. I vilken utsträckning som folkbiblioteket används av 
elever och lärare har oftast både kommunledning och skolledning dålig vetskap om 
(ibid., s. 83). Skolans utnyttjande av de resurser som folkbiblioteket tillhandahåller har 
på senare år även gjort att verksamhetsplanering på barnavdelningarna blivit lidande. 
Omvärldsanalysen menar att folkbiblioteken skall vara ett komplement till 
skolbiblioteket, en resurs för barns och ungdomars egna frågor samt även fungera som 
en frizon. Omvärldsanalysen menar också att om de tendenser (som kunde skönjas 
2001) om att skolans ansvar för skolbiblioteken skulle bli både större och kanske 
förstärkt, kunde det leda till att barnbibliotekarierna kunde få mer tid över att utveckla 
barn- och ungdomsavdelningens egna verksamheter (Om 2001 världen, s. 83). 
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3. Problembeskrivning 

Genom den tidigare beskrivna bakgrunden (kap 2) går det att följa hur synen på 
barnbibliotek och dess verksamhet, deras arbetsuppgifter samt dess användare har 
förändrats under 1900-talet. Detta gäller även synen på enskilda arbetsuppgifter såsom 
referensintervjun som barnbibliotekarierna gör.  
 
Under utbildningen på Bibliotekshögskolan i Borås har jag uppfattat det som att det 
övergripande problemet för barnbibliotekarier under referensintervjuer med barn och 
ungdomar är att deras frågor inte alltid är lika tydliga som vuxnas och detta gäller både 
deras egenhändigt påkomna frågor och ålagda frågor. Ytterligare ett problem verkar 
vara att barnens och ungdomarnas frågor kan vara mycket breda och komplicerade, 
vilket i sin tur leder till missförstånd och att fel information och dokument återfinns. 
Men hur ser det då ut på folkbiblioteken? Vad har barnbibliotekarierna som dagligen 
arbetar med barns och ungdomars olika slags frågor och då speciellt ålagda frågor att 
säga om problemen och hur handskas de med dessa?  

3.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna magisteruppsats är att undersöka hur barnbibliotekarier på 
folkbibliotek upplever och vilka inställningar de har till ålagda frågor under 
referensintervjun med barn och ungdomar samt hur barnbibliotekarierna förbereder sig 
för den eventuella problematiken som kan uppstå vid barns och ungdomars ålagda 
frågor.  
 
För att uppnå detta syfte har jag följande frågeställningar: 
 

• Hur ser barnbibliotekarier på barns och ungdomars ålagda frågor? 
 

• Vilka problem kan uppstå under en referensintervju då barn och ungdomar 
ställer ålagda frågor och vilka strategier använder barnbibliotekarierna för att 
lösa dessa? 

 
• Hur förbereder sig barnbibliotekarierna för de ålagda frågorna som har uppstått i 

ett skolsammanhang? 

3.2 Avgränsningar 
I uppsatsen kommer jag enbart att titta på Sverige och svenska folkbibliotek och deras 
barn- och ungdomsavdelningar. Det finns inte så mycket skrivet om referensintervjuer 
och referensarbete för barn och ungdomar, så jag kommer även att dra vissa paralleller 
till litteratur om referensarbete för vuxna. Jag kommer enbart att titta på barns ålagda 
frågor och inte exempelvis på en förälder som frågar åt sitt barn. Jag har endast tänkt 
studera barnbibliotekariers upplevelser av ålagda frågor som ställs på folkbibliotekets 
barnavdelning och kommer inte att fråga om barns övriga frågor. Eventuellt kan de dock 
komma på tal, men det är inget jag kommer att undersöka. Jag kommer inte heller titta 
på barns och ungdomars ålagda frågor som når barn- och ungdomsavdelningen via 
telefon eller Internet. Jag tänker inte ha någon avgränsning när det gäller ålder, då detta 
kan vara svårt att avgöra när det gäller barn och ungdomar. Jag kommer att fråga om 
hur många skolbibliotek som finns i kommunen, samt i vilket skick de är, eftersom de 
folkbibliotek jag tänker besöka kan ligga i en kommun där skolbiblioteken är 
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bristfälliga. Detta kan då leda till att barnen i sin tur kommer med sina ålagda frågor till 
folkbiblioteket istället för till skolbiblioteket och barnbibliotekarien får då träda in i en 
slags skolbibliotekarieroll. Även samspelet mellan barnavdelningen på folkbiblioteket 
och skolan kommer att beröras, men då utifrån ett folkbiblioteksperspektiv. Jag är 
intresserad av hur barnbibliotekarierna upplever barns och ungdomars ålagda frågor och 
kommer enbart att intervjua barnbibliotekarier och inte barn och ungdomar. De kommer 
dock att finnas med indirekt genom att jag har tänkt undersöka hur barn- och 
ungdomsavdelningen försöker förbereda sig inför barnens och ungdomarnas ålagda 
frågor som uppstått i skolsammanhang.  

3.3 Definitioner 
Här definierar jag vissa av de begrepp och termer som kontinuerligt kommer att 
användas i uppsatsen. 
 
Barnbibliotek, barnavdelning och barn- och ungdomsavdelning: I denna uppsats 
motsvara dessa begrepp den avdelningen på folkbiblioteket som är ämnad för barnen 
och ungdomarna. 
 
Barn och ungdomar: Med detta begrepp menar jag grundskole- och gymnasieelever 
som använder folkbibliotekets barnavdelning.  
 
Användare: Personer som använder biblioteket och dess resurser. I denna uppsats 
definierar jag användare som de barn och ungdomar som ställer ålagda frågor till 
barnbibliotekarien under referensintervjun. 
 
Referensintervju: Jag kommer att använda mig av den svenska översättningen av det 
engelska uttrycket reference interview. I likhet med Ross, Nilsen och Dewdney (2002, 
s. 3) ser jag referensintervjun som en kort intervju ansikte mot ansikte med användaren 
med syfte att finna ut vad användaren vill veta, för att bibliotekarien sedan skall kunna 
finna fram relevant information ur bibliotekets samlingar åt användaren. 
 
Ålagda frågor, där även skolfrågor ingår: En fråga som är given till en annan person att 
lösa eller tolka. Personen som erhållit frågan, dennes informationssökningsprocess 
avslutas inte förrän den som ålade frågan får se resultatet (Gross 1995, s. 237). I denna 
uppsats kan den som ger barn och ungdomar ålagda frågor vara exempelvis en lärare, en 
förälder eller en kamrat. 
 
Egna frågor: Frågor som barnen och ungdomarna har kommit på själva genom 
exempelvis eget intresse. 

3.4 Disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel med en kort motivering om hur jag kom 
fram till vad uppsatsen skulle handla om. Här ges även en motivering till vad uppsatsens 
ämne har för relevans inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen och 
användarperspektivet samt en kort introduktion till uppsatsens huvudbegrepp ”imposed 
queries” det vill säga ålagda frågor. Kapitel 2 som har rubriken ”Bakgrund” skall 
fungera som en spiralformad inledning till mitt ämne genom att jag här kortfattat 
presenterar barnbibliotekets historiska utveckling i Sverige under 1900-talet. Här 
redogörs även för referensarbetet på en barn- och ungdomsavdelning ur en svensk 
kontext samt hur en referensintervju med barn och ungdomar kan gå till. Slutligen ges 



 8 

en kort beskrivning av hur de svenska skolbiblioteken ser ut idag samt hur 
folkbiblioteken ser på skolbiblioteken. Detta leder i sin tur in läsaren i kapitel 3 där 
problembeskrivningen och uppsatsens syfte och problemställningar presenteras. Här 
beskrivs även de avgränsningar som gjorts och här ges även definitioner på begrepp och 
termer. Kapitlet avslutas med dispositionen. I kapitel 4 presenteras min 
litteraturgenomgång och den tidigare forskningen inom ämnesområdet. I följande 
kapitel (kap 5) behandlas de teorier som jag använt. Kapitlet inleds med en kortfattad 
bakgrundbeskrivning om kommunikation och en kommunikationsmodell som behandlar 
den allmänna referensintervjun. Detta för att visa läsaren hur den skiljer sig från den 
kommunikationsmodell som jag använt. Därefter presenteras Gross och Kuhlthaus båda 
teorier som sedan används vid redovisningen av intervjumaterialet. Kapitel 6 beskriver 
den metod som används, hur urvalet gått till, intervjuernas genomförande samt att den 
insamlade informationen behandlas konfidentiellt. I kapitel 7 redovisas och analyseras 
det insamlade intervjumaterialet genom fem teman med respektive kategorier som 
konstruerats. Diskussionen och slutsatserna presenteras i kapitel 8 och här besvaras 
även problemformuleringen samt syftet och frågeställningarna. Slutligen ges det i 
kapitel 9 en sammanfattning av hela uppsatsen.  
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4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

När det gäller forskningen kring barns och ungdomars frågor på/till biblioteket är inte 
mycket gjort och ännu mindre forskning finns det kring det specifika begreppet ålagda 
frågor. Melissa Gross är den person som forskat mest kring ålagda frågor och hon har 
även myntat själva begreppet (kap 1.2) samt även konstruerat en modell där den ålagda 
frågan kan följas igenom sex olika steg (kap 5.2). Gross har bland annat forskat och 
skrivit ett flertal artiklar inom ämnet, där hon studerar den ålagda frågan utifrån olika 
kontexter genom exempelvis vuxnas ålagda frågor, barns ålagda frågor samt ålagda på 
skolbibliotek. Huvuddelen av Gross forskning handlar dock om ålagda frågor som barn 
och ungdomar ställer till skolbiblioteket. Trots att jag, som jag tidigare nämnt, inte har 
tänkt studera ålagda frågor på skolbibliotek (kap 3.2), känns dessa artiklar ändå 
relevanta för mig. Detta då skolbiblioteken kan komma på tal i intervjuerna. I detta 
kapitel tänker jag först presentera mina egna litteratursökningar. Därefter kommer jag 
att ta upp den utländska forskning som finns om ålagda frågor, för att sedan komma in 
på den nordiska forskningen inom ämnet. Jag kommer även att ta med en 
magisteruppsats och kommer att avsluta kapitlet med en genomgång av relevanta 
handböcker. Allt material presenteras i kronologisk utgivningsordning. 
 

4.1 Litteratursökningar 
Litteratursökningarna startades genom att jag sökte upp hylla Ab(x) i Högskolans 
bibliotek, där jag fann ett lexikon över bibliotekstermer skriven av Miguel Benito. Här 
fann jag några relevanta termer att börja mina sökningar med. De söktermer som 
slutligen användes var bland annat barn, referenssamtal, referensintervju, ålagd fråga, 
fråga, barnbibliotekarie, barnbibliotek samt barnavdelning. Även deras engelska 
motsvarighet samt olika trunkeringar och sammanslagningar av söktermerna nyttjades. 
Jag har utfört sökningar bland annat ERIC, Library Litterature & Information Science, 
LISA, Nordiskt BDI- index, samt Högskolans bibliotekskatalog. Jag har även sökt via 
Google där jag bland annat fann en förteckning på magisteruppsatser från 
bibliotekarieutbildningarna i Borås, Lund, Umeå och Uppsala.  
 
Via Google fann jag även en förteckning över vad docent Melissa Gross har givit ut från 
början av sin forskningskarriär till och med år 2004. En annan sökmetod som jag har 
använt mig mycket av och som har gett många bra resultat är ”snöbollsmetoden”. 
Genom att studera olika källors referenslistor har jag bland annat funnit artiklar, som jag 
inte hade funnit på egen hand. Jag har även browsat på diverse hyllor och funnit en hel 
del intressant material på det viset också. Min handledare, samt mina kurskamrater har 
också tipsat mig om relevant material. De svårigheter som jag stött på är att ämnet 
ålagda frågor är ganska nytt och det har inte skrivits så mycket om det ännu. Dock finns 
det en del skrivet om skolfrågor som ingår i ålagda frågor, vilket jag då har fått använda 
mig av. 
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4.2 Amerikansk och Australiensisk forskning 
Linda Ward Callaghan, dåvarande barnbibliotekarie på Chicago Public Library, har i sin 
artikel Children`s Questions: Reference interviews with the young från 1983 tagit upp 
betydelsen av att bibliotekarierna vid referensdisken måste försöka få fram användarnas 
verkliga informationsbehov, då detta kanske inte kommer fram genom användarens 
fråga. Detta kan vara särskilt svårt, menar Callaghan, när det gäller barn, eftersom både 
deras världsliga upplevelser och språk är begränsade. Unga användare vill få fram sin 
information snabbt och på ett enkelt sätt då även de, liksom vuxna, lider av tidsbrist. En 
fråga som missförstås kan leda till både frustration och tidsstress. Callaghan tar även 
upp den period på dagen som unga användare ställer flest frågor till referensdisken och 
att det då krävs att bibliotekarien är effektiv. Men samtidigt måste bibliotekarien 
komma ihåg att ge alla användare likvärdig service fast de har fått frågan ett antal 
gånger, eftersom den är ny för just den användaren. Detta är även viktigt för att skapa en 
god kontakt och ett förtroende mellan de unga användarna och biblioteket. Callaghan 
hänvisar till Lillian Orsini som i sin tur nämner betydelsen av samarbete mellan bland 
annat folkbibliotek, skolbibliotek och lärare och på så vis kunna förbereda 
folkbibliotekarierna på eventuella kommande frågor (Callaghan 1983, s. 55f.).  
 
Callaghan tar i sin artikel även upp referensintervjuns process och hänvisar dessutom 
till Robert S. Taylor, som i sin tur har gjort en analys av informationsbehovets olika 
nivåer som kan appliceras på de unga användarnas frågor (ibid., s. 57ff). Callaghan 
nämner vidare att bibliotekarier som arbetar med barn har ansvar för att hjälpa dem att 
hitta den information som de behöver för sitt informationsbehov. Detta genom att visa 
dem och ge dem fokus på hur de kan söka och browsa bland annat i bibliotekets hyllor. 
Hon nämner avslutningsvis hur svårt en referensintervju med barn kan vara och att både 
exempelvis psykologiska faktorer och de unga användarnas omgivning spelar in och att 
bibliotekarierna alltid skall behandla sina unga användares frågor med respekt. Vilket i 
sin tur leder till att de unga användarna vågar ställa frågor på biblioteket, för de vet att 
där får de hjälp (ibid., s. 64f.). 
 
Gross artikel The imposed query and information services for children från 2000 har 
som syfte att föra samman den kunskap som finns kring ålagda frågor med den 
förförståelse som finns om hur man genomför referensarbete med barn på bästa sätt. 
Hon tar i artikeln bland annat upp barns utveckling och hänvisar också till forskning 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen kring barns kognitiva förmåga. Gross 
nämner att referensarbetet med barn oftast sägs bestå av tre delar; användaren, 
bibliotekarien samt informationen. Hon säger också att referensarbetets verksamhet 
gärna ses som att bibliotekarien lär ut färdigheter i att söka information, för att på detta 
sätt få fram mer kompetenta användare. Gross menar att genom forskningen kring 
ålagda frågor och svårigheter med frågor vid referensdisken i allmänhet, har lett till att 
ännu ett led kan kopplas samman i referensarbetet med barn, nämligen att även 
”åläggarens” frågor bör tas med (Gross 2000, s. 10f.)  
 
I artikeln tar Gross även upp att en av de största orsakerna till att hon konstruerade en 
modell över ålagda frågor (se kap 5.2) var att visa på hur dessa frågor och denna process 
skilde sig från frågor som användaren själv kommit på och deras process. Hon ger sedan 
exempel på skillnader och svårigheter som kan uppstå mellan olika frågetyper under 
referensintervjun mellan bibliotekarie och användare. Gross beskriver även svårigheter 
med att få fram relevant information i en referensintervju med ålagda frågor och hon 
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nämner även referensintervjuer med tre parter. Exempel på detta är referensintervju där 
barn, förälder och bibliotekarie är närvarande (ibid., s. 11f.).  
 
Gross tar också upp hur bibliotekarien skall ge informationsservice till barn och på 
vilket sätt bibliotekarien skall uppträda mot barnen för att få fram den verkliga frågan. 
Andra problem som behandlas är en del bibliotekariers förutfattade meningar och 
stereotypiska bilder av barn och hur detta i sin tur påverkar deras attityder och 
behandling av barnen under en referensintervju. Slutligen tar Gross upp betydelsen av 
att bibliotekarien har kännedom om att det vid ålagda frågor sällan erhålls feedback på 
den information som återfinns, eftersom ”åläggaren” inte är närvarande. Hon påpekar 
även att de ålagda frågorna inte får glömmas bort eller hoppas över vid undersökningar 
och i forskning (ibid., s. 13ff.). 
 
Gross har även skrivit kapitlet Children`s information seeking at school: Findings from 
a qualitative study, som ingår i boken Youth information seeking behavior: Theories, 
models and issues från 2004 som är gjord av Mary K. Chelton, professor vid Biblioteks- 
och informationsvetenskapens Graduate School vid Queens College i New York och 
Collen Cool som är docent vid föregående avdelning och skola. Själva boken är avsedd 
att ge en bättre förståelse för den komplexitet som omger barns och ungdomars 
informationssökning. Gross presenterar i sitt kapitel sina resultat av en kvalitativ 
undersökning som hon gjort om barns informationssökningar i skolan. Undersökningen 
tar bl.a. upp hur barnen fann information, men även hur vanligt ålagd 
informationssökning var, genom att läraren gav eleverna uppgifter att lösa (Gross 2004, 
s. 211-240). 
 
Artikeln Reference services for children: information needs and wants in the public 
library av Anita Brown från 2004 handlar om antagande som gjorts att barn har 
specie lla informationsbehov och dessa kan inte folkbiblioteken lösa genom sin 
traditionella service. Detta då många bibliotek ger samma service till alla sina 
användare, vilket i sin tur leder till att barnen antingen får dålig service eller blir 
förbisedda. Brown tar upp att det skedde en minskning av det material som gavs ut om 
referens- och informationsservice för barn under senare delen av 1980-talet. Men under 
mitten av 1990-talet ökade utgivningen igen och främst då i USA, detta bland annat då 
för att biblioteket skulle spela en aktiv roll i barnets liv, för att på detta vis kunna 
förbereda barnet för framtiden (Brown 2004, s. 1f.). 
 
Enligt Brown förekommer en debatt kring nivån på referensarbete för barn. Det är 
många som menar att vid ett biblioteksbesök skall barnet inte bli assisterat utan istället 
instruerat och undervisat. Andra författare menar att barn exempelvis inte får gå och 
handla själva, men ett biblioteksbesök skall de klara. Medan återigen andra menar att 
det inte skall göras någon skillnad på referensservicen för barn och för vuxna. Brown 
nämner bland annat Gross i sin artikel, då hon tar upp att bibliotekarier måste förstå dels 
det sammanhang som barnet lever och befinner sig i, dels känna till barnets olika 
utvecklingsstadier för att kunna ge barnet den bästa servicen. Brown tar i denna del av 
artikeln också upp barnets olika utvecklingsstadier, genom att använda sig av Piagets 
terminologi. Sedan jämför hon barnets utvecklingsstadier med en undersökning som 
Kuhltahu gjort om barns informationsbehov i olika åldrar. Brown menar här att om 
bibliotekets service skulle planeras efter de begränsningar som barn kan uppleva i sin 
utveckling skulle interaktionen mellan bibliotekarie och barn kunna resultera i ett mer 
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effektivt informationsutbyte, men även en upplevelse som skulle sätta spår (ibid., s. 
2ff.). 
 
Brown tar också upp att biblioteken alltid varit uppmärksamma på att deras unga 
användare idag kommer att vara de vuxna användarna imorgon och att biblioteket på 
detta vis får en fostrande roll. Detta då det blir bibliotekets ansvar att se till att de unga 
användarna utrustas väl, då det är de som skall bli världens ledare imorgon. Brown tar 
här upp författare som menar att det därför är viktigt för biblioteket att ge de unga en 
god service, för att de skall förbli biblioteksanvändare även i framtiden. I artikeln tar 
Brown också upp folkbiblioteket och skolbibliotekets samspel och att det finns ett stort 
behov av att detta sker, då skolbibliotekets roll att vara ensam informationsutdelare till 
lärare och skolor håller på att förändras (ibid., s. 4f.). 
 
Även ålagda frågor dyker upp i Browns artikel och hon hänvisar bland annat till Gross. 
Brown nämner också bland annat här vilken stor utmaning ålagda frågor är för 
bibliotekarien och att det nästan krävs att han/hon är tankeläsare. Vidare påpekar Brown 
att ”åläggaren” i vissa fall kan kräva att barnen skall använda vissa källor för att lösa 
uppgiften samt att barnen gärna vill kunna matcha ”åläggarens” ord i källorna som 
erhålls. Till de ålagda frågorna går det även att koppla ihop problemet som finns med 
skillnaden mellan vilken information som barnet behöver och vilken information som 
barnet vill ha. Brown tar upp detta i sin artikel och förklara problemet genom att visa att 
ett barn behöver en viss information för att kunna lösa en skoluppgift. Det är alltså 
läraren som givit en ålagd fråga och på detta vis skapat ett informationsbehov hos 
barnet. Men barnet kanske inte är intresserad av uppgiften och vill då egentligen inte ha 
informationen som löser uppgiften (ibid., s. 6ff.). I slutet av sin artikel ger Brown 
genom olika författare förslag hur exempelvis referensintervjun med ett barn kan 
utföras, hur biblioteksmiljön borde se ut och att bibliotekspersonalen bör se till att följa 
med i utvecklingen av yrket och hur referensservicen kan utvecklas (ibid., s. 9ff.). 
 
Kommentarer  
Artikeln av Callaghan från 1983 känns trots sin ålder mycket relevant för min 
undersökning. Detta då Callaghan bland annat behandlar ämnen som tidsbrist och att 
användarna vill ha sin information snabbt, men också att alla användare skall få 
likvärdig service trots att kanske många ställer samma fråga. Båda dessa saker kan 
komma att omtalas under intervjuerna, som till exempel att en hel skolklass kommer 
med samma ålagda fråga. 
 
Jag tar med Gross undersökning från 2004 fastän den handlar om barns 
informationssökning på skolbibliotek, för att detta troligen kommer att bli omnämnt 
under intervjuerna. Detta då de brister som många skolbibliotek har ute i kommunerna 
gör att barn och ungdomar får söka sin information på folkbiblioteken. Genom att ta 
med denna undersökning kan då jämförelser, men även skillnader visas mellan hur 
informationssökningen sker på skolb iblioteken och folkbiblioteken. 
 
Huvuddelen av Gross undersökningar finner jag intressanta för min uppsats, detta då 
Gross är den som behandlat de ålagda frågorna mest. Nackdelen med hennes 
undersökningar är dock att bristen på forskning inom området gör att Gross hänvisar till 
sin egen forskning i stor utsträckning, vilket leder till att läsaren känner en avsaknad av 
ytterligare forskares åsikter i frågan.  
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Även Browns artikel från 2004 anser jag är relevant, detta då den bland annat behandlar 
ålagda frågor, men också att det är viktigt att se de unga användarna som morgondagens 
vuxna användare. 

4.3 Nordisk Forskning 
När det gäller forskning kring barns referensfrågor i Norden kan två större 
undersökningar urskiljas. Den första är Birgit Wantings, dåvarande lärare vid 
biblioteksskolan i Ålborg, undersökning Hvordan spørger børn i bibliotekerne från 
1984. Undersökningen genomfördes mellan åren 1977-79 i Danmark. Syftet med 
undersökningen var dels att systematisera och kartlägga de typer av frågor som ställs i 
biblioteken om böcker och bokligt material av barn mellan 3-18 år, dels mer detaljerat 
undersöka hur barnen i relation till böckerna och det litterära materialet ställde sina 
frågor. Hon ville också se om barn och ungdomar använde sig av bibliotekskatalogen. 
Wanting använde sig både av kvalitativa och kvantitativa metoder dels för att kunna få 
fram ett mönster om hur barn och ungdomar formulerade sig språkligt, dels få fram 
mönster om deras medvetenhet när det gällde böcker. På detta vis fick Wanting även 
fram hur barnens och ungdomarnas upplevelse av biblioteksanvändandet och deras 
informationsbehov (Wanting 1984a, s. 11f.).  
 
Wantings undersökning sammanfattades även i artikeln How do children ask questions 
in children`s libraries? Concepts of visual and auditory perception and language 
expression i tidskriften Social Science Information Studies (1984b nr.4 s 217-234). I 
artikeln nämner Wanting bland annat att ämnena på barnens frågor, som har sitt 
ursprung från skolan, är mycket bredare och mindre detaljerade än deras egna frågor. 
Exempel på sådana frågor är; ”What I´m looking for are such books on a person in 
another country for an essay” frågad av en 12-årig flicka och ”I must write about an 
emperor” sagd av en 16-årig flicka (ibid., s. 231). Wantings undersökningsresultat 
visade bland annat att 27 % av de insamlade frågorna som barn och ungdomar ställt var 
skolfrågor och de bestod främst av frågor kring olika ämnen (Wanting 1984a, s. 42f). 
Resultatet visade även bland annat att bibliotekskatalogernas ämnesord var dåligt 
anpassade för barnens och ungdomarnas behov (Wanting 1984b, s. 234). 
 
Den andra stora undersökningen i Norden om barns referensfrågor är gjord av Lena 
Lundgren (se kap 2.3). Undersökningen gjordes 1997 och presenterades i form av en 
magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås. Lundgren hade då arbetat som 
bibliotekarie i 12 år och även varit projektledare för olika projekt i början av 1990-talet. 
Med denna korta beskrivning vill jag visa att Lena Lundgren hade en stor erfarenhet av 
biblioteksvärlden i jämförelse med den andra magisteruppsatsen som jag tar upp och 
därför placerar jag hennes undersökning tidigare. 
 
Lena Lundgren har i sin magisteruppsats Bibliotek och barns kunskapande, En 
undersökning av referensarbetet på två barn- och ungdomsavdelningar från 1997 på 
Bibliotekshögskolan i Borås tittat på referensarbetet för barn och ungdomar på två olika 
bibliotek. Syftet med uppsatsen var ”att genom kvalitativ undersökning med 
kvantitativa inslag studera referensarbetet för barn och ungdomar vid två bibliotek av 
olika karaktär och sätta in det i ett utvecklingspsykologiskt, pedagogiskt och 
folkbildande sammanhang”. Lundgren vill genom resultatet sedan starta en diskussion 
om kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Då referensarbetet på barn- och 
vuxenavdelningar var lite uppmärksammat utgick Lundgren från den danska 
undersökningen från 1984 av Birgit Wanting (Lundgren 1997, s. 5). Lundgren har ett 
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hermeneutiskt angreppssätt för att på detta vis öka sin och andras förförståelse om 
referensarbetet och för mötet mellan barn och barnbibliotekarie vid informationsdisken. 
Lundgren använder sig av insamling av frågor och svar, intervjuer samt observationer 
(ibid., s. 31).  
Lundgrens resultat visar bland annat att biblioteket har stor betydelse för barnens 
materialsökande till sina skoluppgifter samt att barnen ställer fler egna frågor än 
skolfrågor (ibid., s. 65). Det visar sig också att barnen oftast använder sig av lärarens 
uttryckssätt, när de ställer sina skolfrågor. Några av lärarna har till och med använt sig 
av svåra ord utan att förklara dem, vilket leder till att barnen är väldigt osäkra när de 
sökte efter material (ibid., s. 56). I den avslutande diskussionen tar Lundgren bland 
annat upp problemen med bristerna i samarbetet mellan biblioteket och skolan samt 
informationsundersökningsundervisningens utseende. Lundgren ger även bland annat 
förslag på förbättringar av bemötandet av barnen, biblioteksmiljön, mer långsiktig 
utveckling av referensarbetet (ibid., s. 67ff.). 
 
Lundgrens magisteruppsats har även legat till grund för två andra projekt som hon 
anordnat och de kallades Flemingsberg - Täbyundersökningen. Även den danska 
undersökningen av Wanting ligger också till grund. Projekten redovisas i kapitlet Barn 
frågar på biblioteket som ingår i boken Barn frågar- kan biblioteket svara?: Om 
referensarbete för barn och ungdomar (Lundgren 2000b, s. 33-56). Här samlades barns 
och ungdomars frågor in under tre månader och undersökningar gjordes om vilken hjälp 
barnet fick på biblioteket. Undersökningen behandlar både barns och ungdomars egna 
frågor samt ålagda frågar, i detta fall skolfrågor. Även här tas problemet upp med att 
barn och ungdomar använder lärarens formulering när de ställer en skolfråga. 
Undersökningen visar också att bibliotekspersonalen lägger ner mycket tid på att hjälpa 
barnen och ungdomarna att avgränsa sina skolfrågeämnen, vilket de tycker lärarna 
kunde ha gjort istället (ibid., s. 40ff.). Undersökningens resultat visar också på att vid 
bemötandet av barn och ungdomar är samspelet ytterst viktigt och det är bra om 
bibliotekarien försöker att bemöta barnets fråga med stort engagemang och förståelse 
(ibid., s. 51). 
 
Anna Eriksson har i sin magisteruppsats Referenssamtalet med barn: förhållningssätt 
och bemötande. Fem intervjuer med barnbibliotekarier från 2002 på 
Bibliotekshögskolan i Borås, tittat på samspelet mellan barnbibliotekarien och barn i en 
referenssituation. Syftet med uppsatsen är ”att belysa den sociala sidan av ett 
referenssamtal och lyfta fram psykologiska faktorer som kan berika och stödja 
referenssamtalet”. Erikssons tyngdpunkt ligger på att försöka belysa bibliotekariernas 
förhållningssätt och bemötande (Eriksson 2002, s. 1). Eriksson använder sig av 
kvalitativa intervjuer som metod, då hon vill försöka få fram bibliotekariernas egna 
upplevelser av sitt arbete, för att kunna få en större inblick och en djupare förståelse för 
referenssamtalet med barn (ibid., s. 5f). Eriksson använder sig bland annat av 
kommunikationspsykologiska teorier och av Kuhlthaus informationssökningsprocess 
(ibid., s. 59f.). Eriksson tittar bland annat på verbal och icke verbal kommunikation 
under referenssamtalet och hon tar också upp olika typer av frågor som barn ställer 
under ett referenssamtal exempelvis ”three-party”- intervjun (när det finns en tredje part 
som exempelvis föräldern närvarande under referensintervjun) och egna frågor och 
skolfrågor (ibid., s. 14ff.).  
 
Erikssons intervjuer analyseras utifrån de framtagna kategorierna: beskrivning av 
referenssamtalet, bemötande samt vilka egenskaper, kunskaper och färdigheter som 
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krävs. Informanterna upplever exempelvis skolfrågor som ”lite svårt” och speciellt om 
de ställs av gymnasieelever. Eriksson menar också att informanterna använder sig av en 
frågeteknik som är mer sluten när det handlar om skolfrågor. Detta för att de lättare 
skall kunna ringa in samt smalna av dem. Några av informanterna menar också ”att det 
är lärarens uppgift att ansvara för att skolbarn som kommer till biblioteket har klart för 
sig vad de ska söka information om” (ibid., s. 40ff.). I analysen drar Eriksson även 
paralleller till olika pedagogiska arbetssätt, som bibliotekarierna använder sig av. 
Uppsatsen avslutas med att Eriksson tar fram två beteendemönster som hon kunnat 
urskilja under analysen och hon benämner dessa som interaktionsstilar (ibid., s. 60).  
 
Kommentarer  
Vad beträffar Wantings (1984) undersökning från Danmark känns den relevant på så vis 
att den behandlar barns och ungdomars frågor på biblioteket och den omfattar då även 
skolfrågor, som tillhör de ålagda frågorna. Undersökningen känns även relevant för min 
uppsats eftersom den är gjord i Norden, vilket gör det lättare att dra paralleller från 
undersökningens resultat och analys till svenska förhållanden. Detta då länderna inte 
skiljer sig så markant från varandra i jämförelse med exempelvis USA. Nackdelen med 
undersökningen är att den är cirka 20 år gammal och både biblioteket, barnen och 
skolan har förändrats sedan dess. När det gäller Lundgren och hennes magisteruppsats 
har den ju utgått från Wantings undersökning men Lundgrens undersökning känns 
relativt ny trots att den nu är åtta år gammal. Det som är intressant med Lundgrens 
magisteruppsats är att hon bl.a. nämner att barn och ungdomar exempelvis använder sig 
av lärarens formulering när de ställer sina frågor. Om detta även kommer att komma 
upp i min undersökning återstår att se. Detta fenomen kommer även till tals i Lundgrens 
Flemingsberg och Täby projekt. Både i Lundgrens Flemingsberg och Täbyprojekt samt 
i Erikssons magisteruppsats kommer problemen med att hjälpa barn och ungdomarna att 
avgränsa sina frågor upp. Detta verkar vara ett vanligt problem och det skall bli 
intressant att se om mina respektive informanter har några upplevelser kring detta. För 
övrigt både känns och är Erikssons undersökning aktuellast. Nackdelen med hennes 
magisteruppsats är att tyngdpunkten i uppsatsen ligger på att försöka belysa 
bibliotekariernas förhållningssätt och bemötande, vilket inte är det jag har tänkt studera. 
Men hon behandlar även barns och ungdomars ålagda frågor lite grann och därför känns 
uppsatsen relevant att ha med. 

4.4 Handböcker 
I detta kapitel kommer jag att ta upp en del av de handböcker som skrivits om 
referensarbete och då främst de som berör barns och ungdomars frågor vid 
referensintervjun.  
Inom ämnet referensarbete har det givits ut en mängd handböcker och jag har valt 
presentera några av dem som berör ålagda frågor. 
 
Rosemarie Riechel och hennes bok Reference service for children and young adults 
1991 är den enda boken som endast behandlar referensarbete för barn och ungdomar. 
Dock är det referensarbete i allmänhet som tas upp och inget ingående om vilka frågor 
som barn och ungdomar ställer. Riechels redogör för sin enkätundersökning som 
genomfördes på folkbibliotek samt några skolbibliotek för att undersöka 
referensserviceverksamheten för barn och ungdomar. Riechels studie utgår från de 
amerikanska nationella riktlinjerna för biblioteksarbete, the Library Bill of Rights som 
American Library Association antog 1948 (Riechel 1991, s. xiv). Detta då Riechel vill 
se om dessa rik tlinjer följs när det gäller barns och ungdomars informationsbehov. 
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Resultatet av enkäten visar att biblioteken inte lever upp till the Library Bill of Rights, 
då stora brister uppdagas inom referensarbetet för barn och ungdomar. 
 
Elaine Z. Jennerich och Edward J. Jennerichs bok The reference Interview as a creative 
art från 1997, är den andra upplagan av denna bok. I boken behandlar författarna 
bibliotekens referensarbete. Ett av bokens kapitel, Special performances, tar bland anna t 
upp referensintervjuer med barn och ungdomar och hur dessa kan gå till. 
 
I kapitlet Reference sevices for specific population skrivet av Frances F Jacobson, 
bibliotekarie vid University of Illinois och Ellen D. Sutton, docent och ordförande för 
DuPage Library College, som ingår i handboken Reference and information services: 
An intoduction: Third Edition av Richard E. Bopp och Linda C. Smith från 2001 tas 
bland annat referensarbete för barn- och ungdomar upp. När det gäller ålagda frågor är 
det i huvudsak skolfrågor som tas upp och Jacobson och Sutton ger i kapitlet förslag på 
hur bl.a. folkbiblioteket skall öka kommunikationen med skolan för att på så vis bättre 
kunna hjälpa barn och ungdomar när de kommer med sina skolfrågor.  
 
Författarna Catherine Sheldrick Ross, professor och överlärare vid fakulteten för 
Information- och mediastudier vid Western Ontario Universitetet i Canada, Kirsti 
Nilsen och Patricia Dewdney, assisterande professorer vid ovannämnda fakultet och 
skola, bok Conducting the reference interview: A how-to-do-it manual for librariens 
från 2002, kan betraktas som en handbok eller manual för referensintervjuer för 
bibliotekarier. Boken går bland annat igenom hur en effektiv referensintervju görs och 
ger även praktiska råd och tips till läsaren. I kapitlet Exploring special contexts for the 
reference interview, som behandlar speciella sorters referensintervjuer omnämns bland 
annat ålagda frågor, skolfrågor samt referensintervjuer med barn och ungdomar. 
 
Kommentarer  
Vid en genomgång av de ovannämnda källorna kan det tydligt ses att referensarbetet i 
allmänhet är mer omskrivet än referensarbete för barn och ungdomar. Men ändå känns 
dessa handböcker relevanta för mig. Detta då de både tar upp samarbetet folkbibliotek – 
skola och ålagda frågor. Åldern på källorna är också relativt ny vilket gör dem aktue lla 
tycker jag.  
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5. Teori 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de teorier som jag tänker använda mig av när 
jag analyserar mitt insamlade intervjumaterial. Under en referensintervju spelar 
kommunikationen mellan bibliotekarien och användaren en avgörande roll för hur 
svaret kommer att falla ut. Men även bibliotekariens sätt att förmedla material samt hur 
de hjälper användare har betydelse för utfallet. 
 
Innan jag kommer in på mina respektive teorier kommer jag ha ett kort inledande 
underkapitel som dels tar upp kommunikation i ett samtal, dels tar upp en 
kommunikationsmodell över hur en referensintervju kan gå till. Detta för att bland annat 
visa på den skillnad som finns mellan en referensintervju med egna frågor mot en av de 
teorier som jag tänkt använda med innehållande modell, som behandlar 
referensintervjun med ålagda frågor 

5.1 Bakgrund till mina teorier 
Britt Backlund, högskoleadjunkt och logoped vid Uppsala universitet, ger i sin bok Inte 
bara ord: En bok om talad kommunikation från 1991 en översikt över den talade 
kommunikationen. Kommunikation som sker i ett språkligt sammanhang förklarar 
Backlund, genom att säga att det inträffar ”när människor, med hjälp av gemensamma 
signalsystem (språk) och genom en viss kanal (ljud, visuella bilder och tecken) utbyter 
information med varandra”. Begreppet information står här för det som sändaren (den 
som talar) meddelar mottagaren (den som lyssnar). Det mottagna meddelandet skapar i 
sin tur någon form av reaktion hos mottagaren. Backlund menar att för att det skall 
uppstå någon reaktion krävs det att en person har olika signalsystem och här tas då både 
de verbala och ickeverbala signalerna i anspråk. Enligt Backlund räcker dock inte detta 
för att kunna förstå meddelandet, utan mottagaren behöver även utöver de verbala och 
ickeverbala signalerna, känna till den kultur och det sammanhang som signalerna 
förekommer i (Backlund 1991, s. 13).  
 
Backlund skiljer även på indirekt och direkt kommunikation. Med indirekt 
kommunikation menar Backlund kommunikation som sker mellan personer som varken 
befinner sig på samma plats eller tid. Med direkt kommunikation menar Backlund 
kommunikation som sker när både sändare och mottagare befinner sig på samma plats 
samtidigt och både kan se och höra varandra. Hon nämner exempel på indirekt 
kommunikation genom att nämna envägskommunikation. Dock menar Backlund kan 
viss muntlig kommunikation beskrivas genom en envägskommunikationsmodell som 
exempelvis ordergivning. Men i ett vardagligt samtal fungerar inte en sådan modell 
menar Backlund, för där finns ingen bestämd sändare eller mottagare. Detta då dessa 
roller hela tiden växlar i ett vardagligt samtal och kommunikationen både bygger på och 
är beroende av vad båda säger och svarar (ibid., s. 13f.).  
 
Backlund liknar detta växelspel mellan personer i ett samtal för interaktion. Backlund 
menar att under ett samtal agerar de deltagande tillsammans genom att de samtidiga och 
gemensamma impulserna som uppstår mellan dem också påverkar dem. Hon menar här 
att det grundmeddelande som sändaren utformat kommer att förändras innan mottagaren 
uppfattar det. Detta beror på att språksystemen är både individuella och personliga 
samtidigt som de både är gemensamma och överenskomna. Det är därför mottagaren, 
menar hon, som är den som ytterst avgör vad meddelandet innehåller samt dess 
innebörd (ibid., s. 14).  
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Backlund nämner även att ibland kan varken sändaren eller mottagaren enas om vad 
meddelandet handlar om. Detta då förståelsen av meddelandet bygger på att sändaren 
och mottagaren klarar av att förstå språksignaler i ett visst sammanhang. Detta kan de 
uppnå genom att utnyttja sin respektive instinkt, som i sin tur bygger på kunskaper och 
erfarenheter. Backlund säger att om detta inträffar och sändaren och mottagaren förstår 
sina respektive signaler helt och fullt och båda parter även får tala lika mycket, kan man 
tala om en jämställd kommunikation. Men Backlund menar att detta sällan existerar, 
detta då de båda parternas kunskaper och erfarenheter, inflytande och makt kan skilja 
sig åt (ibid.). 
 
Även Stuart Glogoff, nuvarande senior ämnesspecialist inom teknologi på universitetet i 
Arizona, har i sin artikel Communication theory`s role in the reference interview från 
1983 studerat kommunikation. Glogoff har i artikeln studerat kommunikationens roll 
under en referensintervju och även gestaltat detta med olika kommunikationsmodeller. 
Den modell som Glogoff presenterar som jag tycker bäst beskriver den generella 
referensintervjun mellan användare och bibliotekarie och som även passar in på det som 
Backlund (1991) tagit upp är James Rettig`s modell över referensprocessen. Enligt 
Glogoff beskriver Rettig, till skillnad mot andra kommunikationsteoretiker, den 
ömsesidiga feedbacken som sker mellan användare och bibliotekarie under 
referensprocessen tydligare. I Rettig`s modell går det att följa feedbacken under 
referensintervjun, antingen om kommunikationen sker mellan användare – bibliotekarie, 
bibliotekarie – användare eller genom ett erbjudet dokument (Glogoff 1983, s. 59).  

 
Rettig`s original modell av referensprocessen finns i Glogoff (1983) på sid 59. 

 
Glogoff inleder beskrivningen av Rettig`s modell över referensprocessen genom att 
användaren (A) ställer en fråga (X(n)) till bibliotekarien (B). Bibliotekarien ger sedan 
användaren feedback (X1(n)) på frågan genom antingen ett svar eller en ny fråga.  
Variabeln (n) står här för antalet möjliga utfall av detta utbyte mellan användaren och 
bibliotekarien (ibid., s. 59ff.). Glogoff beskriver att under intervjuns gång introducerar 
bibliotekarien ett dokument (C) med innehåll (y), som kan ses som ytterligare feedback 

A 
B A 

C 

Z (n) X (n) 

X1(n) Z1(n) 

y 
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(Z(n)). Den respons (Z1(n)) som användaren i sin tur ger på (C) avgör om 
referensintervjun stannar vid detta steg eller om den kommer att fortsätta. Glogoff 
nämner att bibliotekariens respons på användarens fråga kan leda till att deras roller 
växlar, detta då Rettig`s modell är en flipp-flopp modell där den som kommunicerar och 
den som tar emot kommunikationen ständigt byter plats (Glogoff 1983, s. 59ff.). 
 
Kommentarer 
Genom att ta upp hur kommunikation går till i ett samtal och även visa hur en modell 
över en referensintervju kan se ut, vill jag visa hur interaktionen mellan användare och 
bibliotekarie kan gå till. Men denna form av kommunikationsmodell går inte att 
använda när användaren ställer ålagda frågor, då den feedback som är så nödvändig för 
att bibliotekarien skall kunna ta fram rätt dokument till användaren inte kan uppnås. 
Detta då själva ”åläggaren” inte är närvarande vid själva referensintervjun. Därför har 
jag valt att använda mig av en kommunikationsmodell över ett referenssamtal som även 
innefattar ”åläggaren”. 

5.2 Den ålagda frågans kommunikationsmodell 
Melissa Gross (1.2) myntade 1995 begreppet ”the imposed query” det vill säga ålagda 
frågor i sin doktorsavhandling vid avdelningen för Biblioteks- och 
Informationsvetenskap vid University of California. Avhandlingen sammanfattades 
även som en artikel och den publicerades 1995 i tidskriften RQ (Gross 1995, s 236-
243). Gross har i avhandlingen utvecklat en modell över den ålagda frågans olika steg 
under en referensintervju och jag har i denna uppsats valt att använda den som teori. 
Detta då Gross modell även införlivar den icke närvarande ”åläggaren”, till skillnad mot 
andra kommunikationsteorier som endast berör de parter som finns närvarande under 
själva kommunikationsprocessen. 
 
Gross tar i den sammanfattande artikeln även upp tidigare forskning kring hur 
användarnas informationsbehov uppstår. Hon nämner att denna typ av forskning har 
varit svår att studera, detta då användarens fråga eller problem uppstår genom en inre 
process som ej kan observeras av någon utomstående. Trots detta finns det forskare som 
försökt sig på att studera detta och Gross nämner här bland annat Robert S Taylor. 
Gross har i sin ”The Imposed Query modell” jämfört de olika stegen med Taylors 
fyrastegs modell av hur en fråga uppstår samt utvecklas genom olika stadier. Hon har 
även tagit med en beskrivning av Taylors modell. Jag väljer dock att inte ta med denna 
jämförelse då Taylors förstegs- modell inte blir helt gångbar, detta då Taylors modell är 
tänkt för en person som skall närvara när frågan ställs till ett informationssystem. I 
Gross modell inträffar inte detta då ”åläggaren” inte är närvarande när användaren 
ställer frågan till bibliotekarien.  
 
Den ålagda frågemodellen som Gross skapat innehåller sex steg där den ålagda frågan 
förflyttar sig från ”åläggaren” till den unga användaren. Frågan blir sedan bearbetad 
under referens intervjun, för att sedan återvända till ”åläggaren”.  
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Här nedan följer Gross ”The Imposed Query modell”. Jag har valt att översätta 
rubrikerna till svenska och använda mig av begreppet användare istället för agent. Jag 
har dock behållit Gross numrerade förkortningar av modellens sex olika steg. 
Förkortningen IQ står i denna modell för imposed query. 
 
 

 
”The Imposed Query” modellen, original modellen finns i Gross 1995 på s 238. 
 
Det första steget kallar Gross för det inledande steget (IQ 1). ”Åläggaren” har kommit 
på frågan och via kommunikation överförs den till användaren. Det gäller här för 
”åläggaren” att beskriva frågan så tydligt som möjligt för användare, så att det inte 
uppstår några missförstånd (ibid., s. 238).  
 
Vid steg IQ2 i Gross modell är frågan förflyttad till användaren, det vill säga barnet 
eller ungdomen i mitt fall. En ömsesidig förståelse av frågan utvecklas nu mellan 
”åläggaren” och användaren. Detta då den ålagda frågan exempelvis kan ha blivit 
formulerad i rak fråga. Användaren lagrar sedan frågan såsom han/hon har tolkat den. 
Denna tolkning beror helt på hur mycket användaren har förstått av ”åläggarens” fråga, 
men också på användaren uppfattning om ”åläggaren”, dennes avsikter med frågan, men 
även användarens egen uppfattning om ”åläggarens” informationsbehov. Frågan kan 
alltså förändras under förflyttningen mellan steg IQ 1 och IQ 2 (ibid., s. 238f.).  
 
Steg IQ 3 kallar Gross för det tolkande steget. Som frågan ser ut vid detta steg kommer 
den att presenteras för mellanhanden (i detta fall bibliotekarien). ”Åläggaren” är nu inte 
närvarande och hon menar att användaren nu till och med kan börja omformulera frågan 
för att på detta vis kunna få fram ett svar (ibid., s. 239). 
 
Gross ser steg IQ 4 i sin modell som det steg där användarens fråga blir diskuterad. En 
ömsesidig förståelse om frågan utvecklas här mellan användaren och mellanhanden 
(bibliotekarien). Denna förståelse beror bland annat på användarens känslor för 
”åläggaren” men även mellanhandens förutfattade meningar om ”åläggaren”. Dessa 
påverkande faktorer menar hon kan leda till att den ålagda frågan vid detta steg kan 
förändra sig från det ursprungliga syftet. Vid detta steg kan det också uppstå 
komplikationer genom att ”åläggaren” som givit användaren frågan inte finns på plats. 
Detta leder i sin tur till att bibliotekarien inte kan få någon respons på om det material 
som återfunnits är relevant för frågan och ”åläggaren” (ibid, s. 239). 

 
Åläggare 

Åläggare Åläggare Användare Användare Användare Mellanhand 
(bibliotekarien) 
 

Användare Åläggare 

IQ 1 IQ 2 IQ 3 IQ 4 IQ 5 IQ 6 
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Vid nivå IQ 5 i Gross modell har frågan kommit fram till det bearbetande steget. Nu 
befinner sig den ålagda frågan och responsen på den, i den form som användaren 
kommer att presentera den för ”åläggaren”. Utvecklingen av frågan kan vid detta steg i 
Gross modell avstanna för en stund, detta då användaren erhållit info rmation som denne 
förutspått att finna. Men den ålagda frågan kan också här förändras beroende på att 
responsen på frågan som användaren har erhållit har medfört att användaren inte har 
förstått, vilket i sin tur leder till att användaren gör en ny tolkning av den ålagda frågan. 
Responsen kan också leda till att användaren upptäcker en missuppfattning som kanske 
inte varit synlig tidigare och rett ut den, vilket i sin tur medför att användaren tolkar 
frågan på ett annorlunda sätt än tidigare (Gross 1995, s. 239).  
 
Steg IQ 6 i Gross modell kallas det utvärderande steget och den slutliga fasen i frågans 
livscykel. Användaren återvänder nu till ”åläggaren” med respons på den ålagda frågan. 
Om inte frågan har förändrats allt för mycket från ”åläggarens” ursprungliga fråga 
kommer ”åläggaren” att erhålla information som användaren hoppas skall vara 
meningsfull och även ha betydelse för såväl ”åläggaren” som för dennes fråga. Frågan 
kan dock fortfarande förändras beroende på att ”åläggaren” kan få en annan syn på sin 
ursprungliga fråga genom den respons som givits på den. Hon menar att i vissa fall kan 
detta leda till att nya frågor uppstår eller att följdfrågor kopplas samman med den 
tidigare frågan och då kan processen genom de olika stegen starta om på nytt (ibid., s. 
239f.).  
 
Kommentarer 
Förutom att jag valt att använda Gross ”The Imposed Query modell” för att den även 
inkluderar ”åläggaren”, visar modellen även hur den ålagda frågan utvecklar sig innan 
användaren möter bibliotekarien. För min uppsats är steg IQ 4 det viktigaste steget när 
agenten träffar bibliotekarien. Vid detta steg visar också modellen på de olika faktorer 
som spelar under mötet mellan användaren och bibliotekarien. Men för att få en 
helhetsbild av den ålagda frågan går det inte att endast visa IQ 4 steget i modellen, utan 
hela modellen måste förklaras. Troligen är detta det största problemet med ålagda 
frågor, detta då bibliotekarien inte kan fråga agenten om ”åläggarens” ursprungliga 
behov. 

5.3. Bibliotekariens roller i informationssökningsprocessen 
De två andra teorierna som jag tänker använda mig av behandlar vilka roller som 
bibliotekarien kan välja att gå in i under referensintervjun och vad de i sin tur får för 
konsekvenser för användarna. Carol Collier Kuhlthau, forskare i biblioteks- och 
informationsvetenskap och pedagogik vid Rutgers universitet i New Brunswick och 
författare till Seeking Meaning: A process approach to libaray and information services 
(2 uppl) från 1994. I boken har Kuhlthau studerat gymnasieelevers 
informationssökningsprocess och utvecklat teorier kring detta fenomen, vilka utgår från 
både psykologiska och pedagogiska teorier som exempelvis Kelly och Dewey. Utöver 
informationssökningsteorin och dess sex olika steg tar Kuhlthau i sin undersökning även 
upp vilka olika vägledningsroller bibliotekarien kan ha vid informationssökningsprocess 
samt hur detta ingr ipande kan gå till. Då en översättning av Kuhlthaus olika begrepp 
inom dessa områden får en annorlunda innebörd på svenska och på så sätt kan feltolkas, 
väljer jag istället att visa hur jag uppfattar dessa begrepp. Begreppet intervention är för 
mig när bibliotekarien ingriper i en användares informationssökningsprocess, för att ta 
reda på hans/hennes informationsbehov. I begreppet intervention ingår begreppet 
mediation. Begreppet mediation ser jag som en slags vägledning eller guidning. När 
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bibliotekarien mediats vägleder eller guidar han/hon användaren i dennes 
informationssökningsprocess. Även Kuhlthau ser mediation på detta vis, genom att 
bibliotekarien som en mediator lägger sig i en annan persons informationssöknings 
process genom att guida eller assistera (Kuhlthau 1994, s. 128). I fortsättningen 
använder jag huvudsakligen dessa begreppsförklaringar och kommer även att kursivera 
dem för att göra dem tydligare. Jag använder de engelska begreppen endast på ett fåtal 
ställen. 
 
5.3.1 Modellen “Levels of Mediation” 
I Kuhlthaus studie uppdagades två olika typer av vägledare, formell och informell. 
Bibliotekarien tillhör då de formella, detta då de är professionella och ans tällda inom ett 
informationssystem, i detta fall ett bibliotek. Även lärare ses som formella medlare. 
Kuhlthau uppmärksammade även genom granskning av sitt insamlade material att det 
fanns behov av två olika sorters vägledning inom informationssökningsprocessen, att få 
ledning i processen eller att få tillgång till källorna. Kuhlthau kallar kortfattat de olika 
sorters vägledning för process och produkt. Men hon säger även att båda dessa sorters 
vägledning står i ett komplext förbund med varandra (Kuhlthau 1994, s. 128ff.). Den 
vägledning som är produktrelaterad, innebär vägledningen till rätt information eller 
källa. Den processrelaterade vägledningen innebär att vägledning leder till inlärning och 
problemlösning (ibid., s 134). 
 
För att bibliotekarien skall kunna ge rätt nivå på vägledningen måste han/hon känna till 
användarens roll eller relation. Kuhlthau nämner att det inom referensservicen kan 
urskiljas fem olika förmedlingsnivåer som bibliotekarier kan använda sig av (ibid., s. 
137). Här följer en presentation av modellen över de olika ”Levels of Mediation” samt 
en presentation av var och en. Jag översätter modellens förklaringar till svenska, men 
har kvar de engelska beteckningarna på de olika nivåerna i modellen. 
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“Modellen ”Levels of Mediation” 
 

          Nivå                                          Beskrivning 
 

1        Organizer                                  Ingen intervention 
                                                            individuell sökning i en organiserad samling 
 
2        Locator                                      Intervention genom att erbjuda rätt referens 
                                                            sökning på enskilt ämne eller enskild källa; 
                                                            fråga/svar 
 
3        Identifier                                    Intervention av standard referenser 
                                                             sökning på ämne; 
                                                             flera källor men ej i någon särskild ordning; 
                                                             problem/intervju/källor 
 
4        Advisor                                      Följer ett visst mönster vid intervention; 
                                                             sökning på ämne; 
                                                             flera källor som rekommenderas i en viss ordning; 
                                                             problem/förhandling/räcka 
5        Counselor                                  Intervention av en process 
                                                             kreativ sökning 
                                                             sökningar som studerar helheten 
                                                             problem/dialog/strategi/källor/räcka av 
                                                             om definitioner 

 
Orginalmodellen finns i Kuhlthau (1994) sid 138 och heter på originalspråk ”Levels of 
Mediation” 
 
Här följer nu en utförlig beskrivning av varje nivå. 
Nivå 1: ”the Organizer” Här krävs det inget direkt ingripande eller interaktion med 
användaren. Bibliotekarien får rollen som organisatör och skall se till att källor samlas 
in och organiseras på sådant sätt att återvinningen av dem skall bli så effektiv som 
möjligt. Dock är denna bibliotekarieroll viktig detta då det inte skulle finnas några 
källor att återvinna, om organisatören inte fanns. När det gäller användaren så får de 
tillgång till källorna genom självservice och användaren är här antingen en van 
biblioteksanvändare eller en person som kommit till slutet av sin 
informationssökningsprocess (ibid., s. 138f). 
 
Nivå 2: “the Locator” Här sker det en form av ingripande från bibliotekariens sida i 
användarens informationssökningsprocess. På denna nivå handlar dock vägledningen 
om att finna ett rätt svar på en rak och enkel fråga. Den erhållna informationen 
behandlas som en produkt eller en sak som kan vara förvärvad eller producerad. På 
denna nivå finns det ett underliggande antagande att om frågan är enkel så är systemet 
säkert på att det endast finns ett rätt svar. Ingripandet från bibliotekarien i användarens 
informationssökningsprocess är på denna nivå helt källinriktad och var användaren 
befinner sig i informationsprocessen eller har för egna behov är inte intressant (ibid., s. 
139f.).  
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Nivå 3: “the Identifier” Här förväntar sig bibliotekarien att endast träffa användaren en 
gång under hans/hennes informationssökningsprocess. Användaren har här ett problem 
eller undersöker ett ämne som inte kan lösas med ett enda svar, utan det krävs en 
djupare och bredare informationssökning. Bibliotekarien förmedlar här en samling 
källor som har med problemet eller ämnet att göra, dock tas inte heller här någon notis 
om användarens behov, var i informationssökningsprocessen han/hon befinner sig eller 
användarens kunskapsnivå. På denna nivå är det även lätt att bibliotekarien överöser 
användaren med källor och information som kan relateras till ämnet eller problemet, 
detta då de endast kommer att träffas en gång (ibid., s. 140ff.). 
 
Nivå 4: “the Advisor” Även på denna nivå sker ett ingripande från bibliotekariens sida 
genom att bibliotekarien guidar användaren genom en räcka av källor om ett speciellt 
problem eller inom ett visst område. Bibliotekarien ger även råd om hur användaren 
skall söka, genom att till exempel föreslå olika sökvägar. Det sker dock inte heller här 
någon interaktion med användaren för att få fram användarens enskilda behov och 
hans/hennes individuella inlärningsprocess (ibid., s. 142f). 
 
Nivå 5: ”the Counselor” Bibliotekarien och användaren integrerar på denna nivå genom 
en dialog. Här finns det inga rätta svar eller fasta led att följa. Bibliotekarien förväntar 
sig även här att användaren kommer tillbaka med jämna mellanrum för att återuppta 
dialogen. Användarens informationssökningsprocess ses här som en flytande och 
dynamisk process och ej statisk som i tidigare nivåer. Bibliotekarien ser även 
informationssökningsprocessen som individuell, kreativ och unik för varje enskild 
individ (Kuhlthau 1994, s. 143ff.). 
 
Kommentar 
Varför jag tar med Kuhlthaus modell ”The Levels of Mediation” är för att den på ett bra 
sätt beskriver på vilka olika vis en bibliotekarie kan vägleda eller guida sina användare 
under informationssökningsprocessen. Informanterna och deras användares behov av 
hjälp varierar troligen mycket beroende på hur svår den ålagda frågan är och därför 
anser jag att det är bra att ta med en modell som innehåller flera steg av vägledning eller 
guidning. 
 
5.3.2 Modellen ”Zone of Intervention” 
Kuhlthau menar också att bibliotekarien skall kunna veta när det är läge att gå in och 
hjälpa användaren och även kunna avgöra vilken form av vägledning han/hon kan 
tänkas behöva. Bibliotekarien bör inte ingripa i sådana situationer som användaren 
behärskar då detta kan uppfattas som inkräktande och störande. Men att som 
bibliotekarie vägleda i en situation där användaren har mycket stora problem eller inte 
tar sig någonstans alls, kan vara mycket utvecklande menar Kuhlthau. Ett område som 
användaren behärskar med hjälp av assistans från bibliotekarien, men inte klarar av på 
egen hand, kallar hon för ”Zon of intervention” (Kuhlthau 1994, s. 155).  
 
Kuhlthau menar att när en bibliotekarie och en användare konfronteras med varandra 
uppstår det en rad frågor om hur bibliotekarien skall kunna ingripa i användarens 
informationssökningsprocess. Hur skall bibliotekarien som en formell medlare kunna 
sätta sig in i en annan individs kreativa informationssökningsprocess och vad har 
ingripandet för funktion och för roll, är exempel på två sådana frågor. Hon tar även upp 
att det kanske går att jämföra bibliotekarie - användare konfrontationen med andra 
professionella som möter klienter och ställer diagnoser. Kuhlthau hänvisar därför till D. 
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A Schön som skrivit boken The reflective practioner: How professsionals think in 
action 1983, som ger en insikt i hur professionella designar sitt ingripande och ställer 
diagnoser på enskilda individer. Varje professionell grupp har sina egna teorier, regler 
och procedurer för att medla. Den professionella grupps intervention modell som 
Kuhlthau har valt att ta upp är läkarnas. Detta då det går att dra jämförelser från denna 
modell till ”the Zon of intervention” modellen som Kuhlthau skapat (Kuhlthau 1994, s. 
156). Denna modell presenterar jag lite senare i kapitlet. Enligt Kuhlthau består läkarnas 
behandlingsmodell av fem steg och ser i korthet ut på följande vis: 
 
Vid steg ett både diagnostiserar och behandlar patienten sig själv. Steg två till fem 
kontaktar patienten läkaren. Läkaren intervjuar patienten där patienten berätta om sina 
problem. Läkaren jämför intervjumaterialet med professionella teorier och får fram om 
problemen är fysiska eller psykiska och ställer en diagnos. Fysiska problem hamnar 
mellan steg två till fyra. Vid steg två kan de botas genom ett enda recept eller en enda 
medicin. Vid steg tre krävs flera mediciner och vid steg fyra kanske även operation. Vid 
själsliga problem hamnar patienten vid steg fem. Läkaren för en dialog med patienten 
som utvecklas över tid vars syfte är att patienten skall få grepp om problemet och på 
sikt skall en förändring ske hos patienten. När detta sker och patienten blivit botad 
avslutas behandlingen (ibid., s. 157f.). 
 
Kuhlthaus modell ”Zone of Intervention” är mycket lik läkarnas behandlingsmodell och 
kan i likhet med den ses som en sammanhängande enhet. Denna modell består också av 
fem steg (Z1-Z5) (Kuhlthau 1994, s. 158). Jag presenterar först modellen genom en 
tabell. Då jag även kommer att gå in på varje enskilt steg i modellen kommer jag även 
att översätta de olika stegens förklaringar i modellen till svenska, detta då det blir lättare 
att följa med. Ordet diagnostisera, som används i originalmodellen, ersätter jag med 
synonymerna fastställa och analysera, detta då jag finner att ordet inte lämpar sig i 
bibliotekssammanhang. Modellen är svår att överskåda. Steg Z2-Z5 utläses som att 
dessa steg gås igenom innan bibliotekarien avgör om ingripandet och vägledningen tar 
sig i utryck i en produkt eller process, som i sin tur sedan leder till olika steg. 
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Modellen ”Zone of Intervention” 
 

 
Z1                                          Fastställer själv problemet 
                                              Uträttar själv sökningen 
Z2-Z5                                    Problem som är fastställda genom en intervju 

 a. Ett uttalat problem eller en förfrågan 
 b. Bakgrund – ämne, intressen, tid, tillgänglighet 
 c. Analys sker utifrån en teoretisk grund:  
     Produkt eller Process 
 d. Intervention diskuteras 

       Produkt                                                                        Process 
Z2 Rätt källa                                                                               Z5 
Z3 Relevanta källor                                                                 a. Dialog 
Z4 En räcka av källor                                                              b. Utforskning 
                                                                                                 c. Formulering 
                                                                                                 d. Konstruktion 
                                                                                                 e. Skaffa kunskaper 
                                                                                                 f. Tillämpning 

 
Originalmodellen finns i Kuhlthau (1994) sid 158 och heter på originalspråk ”Zone of 
Intervention”  
 
Här följer en utförlig beskrivning om vad som händer vid varje steg av Kuhlthaus 
biblioteks- och informationsmedlingsservicemodell.  
 
Z1: Vid detta steg upptäcker användaren själv att han/hon har ett informationsproblem. 
Användaren analyserar och konstaterar själv problemet samt vilken information som 
behövs för att lösa det och finner även fram den på egen hand (ibid., s. 158). 
 
Z2-Z5: Inom dessa steg konsulterar användaren bibliotekarien och genom den fråga 
eller det uttalade problemet som användaren har, fastställer bibliotekarien vilken form 
av ingripandet som skall användas. Detta sker genom att bibliotekarien intervjuar 
användaren och får på så vis fram bakgrunden till problemet (ibid., s. 158f). De fyra 
kriterierna som Kuhlthau använder sig av för att få fram bakgrunden till användarens 
problem fann hon fram genom sin undersökning om informationssökningsprocessen. 
Kriterierna är hur användaren förhåller sig till ämnet, användarens personliga intressen, 
hur lång tid användaren har för uppgiften samt tillgången till informationen (Kuhlthau 
1994, s. 159).  
 
Kuhlthau menar också att bibliotekariens ingripande i användarens 
informationssökningsprocess sker genom en slags diskussion, till skillnad mot läkarnas 
behandlingsmodell där läkarna bestämmer vad som skall hända med patienten. Det är 
även de första fem minuterarna av intervjun mellan bibliotekarien och användaren som 
avgör vilket steg i ”Zone of Intervention” modellen som de kommer att hamna på. 
Bibliotekarien fastslår genom att utgå från kända teorier samt sin egen erfarenhet som 
professionell om problemet eller frågan är av produkt, det vill säga källkaraktär, eller av 
processkaraktär. Om bibliotekarien fastslår att problemet eller frågan är av 
produktkaraktär kan det lösas genom att en specifik källa återfinns och då hamnar 
bibliotekarien och användaren vid steg Z2 till Z4 i ”Zone of Intervention” modellen. 
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Men om bibliotekarien fastställer att problemet är av processkaraktär hamnar 
användaren och bibliotekarien på steg Z5 (ibid., s. 158f.).  
 
Z2: Om användarens problem eller fråga hamnar på detta steg i modellen, erbjuds 
användaren rätt källa (ibid., s. 159). 
 
Z3: Om bibliotekarien fastslår att användarens problem eller fråga kräver flera relevanta 
källor kommer de att hamna på detta steg i modellen (ibid., s. 159).  
 
Z4: Hamnar användarens problem eller fråga på detta steg i modellen har bibliotekarien 
fastslagit att användaren behöver många relevanta källor, men bibliotekarien kommer 
även att rekommendera användaren ytterligare en räcka med källor (ibid.). 
 
Kuhlthau menar här att det ingripande som bibliotekarien ger vid steg Z2 till Z4 är 
ämnad för problem eller frågor som är produkt- eller källorienterade och som förväntas 
att förbli oföränderliga (ibid.). 
 
Z5: Om bibliotekarien fastslår att användarens problem eller fråga är av föränderlig 
karaktär hamnar de på det femte steget i biblioteks- och informationsmedlingsservice 
modellen. På detta steg är det inte produkten som är det viktigaste utan det är processen. 
Det sker nu en interaktion mellan bibliotekarien och användaren genom en dialog som 
utvecklas över tid. Detta steg innefattar utforskning och formulering av problemet eller 
frågan, för att användaren på så vis skall kunna bygga vidare och lära av 
informationssökningsprocessen. Genom användarens nya förståelse av sitt problem eller 
sin fråga kommer även bibliotekarien kunna förutse hur resultatet av ingripandet 
kommer att bli. Kuhlthau menar också att användaren kommer att kunna använda sin 
ökade självmedvetenhet som erhållits under sökprocessen, för att sedan kunna applicera 
den på andra informationssökningssituationer (ibid.). 
 
Kuhlthau nämner även att när ett problem eller en fråga har blivit löst avslutas 
ingripandet. Det problem som skulle kunna uppstå inom denna modell, är menar 
Kuhltahu, att en fråga eller ett problem som har blivit analyserad av bibliotekarien 
skulle kunna passa in i alla de fem olika stegen. Men Kuhlthau drar då även här 
paralleller till läkarbehandlingsmodellen, där det är det professionella omdömet som har 
det slutliga avgörandet för att undvika vare sig undermedling eller övermedling vid ett 
problem (ibid.). 
 
Kuhlthau drar även paralleller mellan ”Levels of Medition” modellen och de fem 
zonerna av ingripande. Detta då Kuhlthau menar att ”the organizer” skulle kunna 
placeras på steg Z1 där det inte sker något ingripande men där det krävs att de källor 
som finns är väl organiserade. Bibliotekarien som kallas för ”the locater” och som ger 
ett orienterat ingripande eller tillhandahåller den rätta källan kan placeras vid steg Z2. 
Vid Z3 kan ”the identifier” placeras, då denne bibliotekarie förmedlar standard 
referenser. Bibliotekarier som omnämns som ”the advisor” skulle placeras vid steg Z4, 
där de skulle ingripa och ge flera instruerande lektioner i informationssökning. I det 
avslutande steg Z5 skulle ”the counselor” bibliotekarien hittas, där han/hon skulle vara 
engagerad i process ingripande (Kuhlthau 1994, s. 160). 
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Kommentarer 
Kuhlthau modell ”Zone of Intervention” tar jag med för att den hänger samman med 
den tidigare presenterade modellen av Kuhlthau, men också för att det är detta som 
inträffar när en bibliotekarie möter en användare under ett referenssamtal. Att kunna 
avgöra när det är dags att lägga sig i användarens informationssökningsprocess, för att 
genom en intervju kunna avgöra om problemet är produkt- eller processinriktat är något 
mycket viktigt anser jag.  
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6. Metod 

Uppsatsens material samlades in genom en intervjuundersökning, som är en kvalitativ 
forskningsmetod. Heléne Thomsson säger i sin bok Reflexiva intervjuer från 2002, att 
oftast görs intervjuer för att intervjuaren har varit nyfiken på någonting en längre tid 
(Thomsson 2002, s. 11). Thomsson säger vidare att syftet med intervjun kan vara många 
och ett av dem är bl.a. att genom reflekterande och samtalande kring berättelser och 
situationer få fram en förståelse för dem. Genom att göra flera intervjuer och föra 
samman dess beskrivningar menar Thomsson att intervjuaren bl.a. kan få fram generella 
upplevelser men också olika slags erfarenheter och upplevelser. Intervjuns syfte kan 
också vara att få fram tolkningar och upplevelser av en företeelse från olika personer, 
menar Thomsson (ibid., s. 28f.).  
 
Då jag tänker studera barnbibliotekariers upplevelser av ålagda frågor anser jag att det 
är relevant att använda en kvalitativ metod i form av intervjuundersökning, för att samla 
in mitt material. Andra kvalitativa metoder såsom observation känns inte relevant i detta 
sammanhang, då det inte går att observera upplevelser. Eftersom jag också vill få fram 
flera barnbibliotekariers upplevelser har jag gjort flera intervjuer och även jämfört 
resultaten av dem med varandra för att på detta sätt få fram en djupare förståelse om 
företeelsen.  
 
Intervjuerna är semistrukturerade det vill säga delvis strukturerade genom att jag 
konstruerat en intervjuguide som kan vara uppbyggd på flera olika sätt. Jag har gjort en 
intervjuguide med öppna frågor med respektive följdfrågor, som baserades på mina 
frågeställningar. Intervjuguider har bland annat Jan Trost tagit upp i sin bok Kvalitativa 
intervjuer från 1997. Han påpekar att forskaren som gör kvalitativa intervjue r inte skall 
ha med sig ett frågeformulär med tidigare formulerade frågor till intervjun. Däremot är 
det bra att göra en frågeguide eller lista över de frågeområden forskaren har tänkt ta 
upp. Frågeguiden skall inte bestå av för många frågor utan Trost säger att ”lagom är 
bäst” (Trost 1997, s. 47). Frågeguiden skall inte heller vara för detaljerad och 
frågeområdena bör vara stora (ibid., s. 47ff.). Vid konstruktionen av frågeguiden 
försökte jag att beakta detta (se bilaga 1). Personligen tycker jag också att det är bra att 
ha med en frågeguide som underlag och stöd vid intervjuerna, då det annars kan vara 
lätt att förbise någon av frågorna. 

6.1 Urval 
Urvalet av informanter har delvis skett genom ett bekvämlighetsurval delvis genom att 
jag ville ha en spridning mellan stora och små folkbibliotek. Spridningen blev dock 
större än vad som var tänkt ifrån början vilket jag personligen tror bara är positivt. Detta 
då jag efter en rekognoserande rundringning fann att de informanter jag hade tänkt från 
början inte kunde ge mig så mycket information inom detta ämne som de trodde att jag 
behövde, samt att några inte var intresserade av att deltaga i undersökningen. Från 
början hade jag tänkt ta kontakt med respektive folkbibliotek först genom e-post och 
sedan via telefon, men då kurskamrater till mig inte fick någon respons via e-post beslöt 
jag mig för att endast ringa. Under samtalet presenterade jag mig och vilken skola jag 
studerade vid, uppsatsens syfte och om personen jag talade fann ämnet intressant och 
om han/hon i så fall kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag berättade även att 
all information skulle behandlas konfidentiellt. Jag frågade även om det gick bra att 
intervjun spelades in på band.  
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Fem barnbibliotekarier samt en bibliotekariekollega nappade och de verkade vara 
intresserade av min fråga. Detta kan jämföras med det Steinar Kvale i sin bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun (1997) kallar för positiv upplevelse. Med detta menar 
Kvale att den intervjuade kan känna en positiv upplevelse genom att någon tar sig tid att 
lyssna och fråga kring just hans/hennes åsikter eller upplevelser av ett ämne (Kvale 
1997, s. 39). Då jag var osäker på om fem intervjuer skulle varar tillräckligt, var jag 
även beredd på att göra ytterligare några intervjuer. 

6.2 Intervjuernas genomförande 
Innan de fem intervjuerna genomfördes gjordes en testintervju för att se hur 
intervjuguiden skulle fungera. En fråga som gjorde att testintervjun avstannade 
plockades bort ur intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplatser där fyra av de sex informanterna hade valt ut en någorlunda lugn och 
avskiljd intervjuplats. De informanterna som var två valde att placera sig ute i 
biblioteket, vilket ledde till att intervjun blev störd, då det kom fram bibliotekspersonal 
med användare som skulle söka i hyllorna. Trots att de övriga valde avskiljda platser, 
blev intervjuerna ändå avbrutna vid två av dem, då det kom in kollegor och ställde 
frågor eller för att lämna saker. Även ljud utanför rummen störde något vid vissa 
tillfällen, då det hörs både borrmaskiner och prat i bakgrunden på bandinspelningarna. 
Trost nämner att oftast låter intervjuaren informanten bestämma var intervjun skall äga 
rum, detta som en slags tack för att informanten ställer upp på intervjun. Författaren 
påpekar dock att alla platser har både sina för- och nackdelar (Trost 1997, s. 42).  
 
Intervjuerna spelades in på band och samtliga informanter informerades om detta för att 
kunna ge sitt godkännande. När det gäller bandupptagning vid en intervju tar Trost upp 
både fördelar och nackdelar med detta. Till fördelarna hör att intervjuaren kan 
koncentrera sig på intervjun och slipper då göra en massa anteckningar under tiden. 
Intervjuaren kan lyssna på intervjun flera gånger för att på detta vis urskilja de 
intervjuades ordval och tonfall. Då intervjun är inspelad kan också en ordagrann utskrift 
göras av den. De nackdelar som Trost tar upp är bl.a. att det tar lång tid att gå igenom 
det inspelade materialet. Trost tar även upp att många människor inte tycker om att bli 
inspelade på band och detta kan i sin tur leda till att de som intervjuas blir hämmade och 
besvärade (Trost 1997, s. 50f.). Genom tidigare erfarenheter tycker jag personligen det 
är bäst att spela in intervjuerna, detta då jag håller med Trost (1997) om att det är lättare 
att koncentrera sig på vad som sägs. De nackdelar som jag anser finns med 
bandinspelning av intervjuer är att den intervjuades kroppsspråk inte kommer med. 
Detta då vi människor ibland uttrycker en sak med munnen och en annan med kroppen. 
Andra nackdelar är att bandspelaren kan börja krångla, vilket i sin tur kan leda till att 
intervjun stoppas upp. Detta i sin tur kan leda till att det blir väldigt svårt att komma 
tillbaka till rätt spår. 
 
Trots att alla informanterna gav kla rtecken om att det gick bra att spela in intervjuerna 
på band, visade det sig dock vid ett tillfälle att bandspelaren hade en något hämmande 
effekt på informanten. Detta behandlar även Pål Repstad kortfattat i sin bok Närhet och 
distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap från 1999 där han säger att somliga 
informanter nästan kan vara allergiska mot att bli inspelade på band under intervjun och 
blir därför extremt hämmade. Detta leder i sin tur till att intervjun blir onaturlig 
(Repstad 1999, s. 71). Vid en av intervjuerna var två informanter deltagande vilket 
ledde till att de vid några tillfällen tog över intervjun från mig och gled ifrån ämnet. 
Detta vet jag att det inte är bra, men denna situation var helt ny för mig. Problemet med 
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att den intervjuade glider bort från ämnet har Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin 
kort behandlat i boken Kvalitativa studier i teori och praktik från 1996. Författarna 
säger här att det är intervjuarens ansvar att se till att informanten håller fokus på ämnet 
och inte glider ifrån det, men utan att det uppstår problem eller irritation (Svensson & 
Starrin 1996, s. 65). Ett annat misstag från min sida var att jag vid två frågor var 
överdrivet tydlig, vilket gjorde att jag ledde in informanterna på rätt spår. Dessa 
formuleringar plockades dock bort efter två intervjuer när de hade uppdagats under 
etappseminariet.  
 
När den femte intervjun avslutades upplevde jag en mättnad kring mina frågor. Detta då 
informanterna hade besvarat frågorna från min intervjuguide på ett liknande sätt. Därför 
beslöt jag mig för att fem intervjuer med sex informanter var lagom för min 
undersökning.  

6.3 Tillvägagångssätt vid analys av mitt insamlade 
intervjumaterial 
Vid varje avslutad intervju skrevs den bandinspelade intervjun ned i sin helhet. Detta 
säger Kvale är det vanligaste sättet (Kvale 1997, s. 149). Under denna del upptäcktes 
även att några av informanterna missuppfattade ett par av frågorna. Under 
utskriftsprocessen och genomläsningen av det utskrivna intervjumaterialet kunde jag 
finna vissa gemensamma mönster i informanternas sätt att besvara frågorna. Detta ledde 
i sin tur till att jag började sortera dessa likheter, men även skillnader under grova 
teman. Dessa teman hade även en koppling till mina frågeställningar. Dessa tidiga 
teman har sedan fått ligga till grund för de teman som figurerar i resultatredovisningen 
och analyskapitlet (kap 7). Någon självklar analysmetod hade jag inte från början, men 
jag har funnit vissa likheter med den hermeneutiska analysmetoden under 
textbearbetningens gång.  
 
Kvale behandlar hermeneutisk tolkning och tar bland annat upp den så kallade 
hermeneutiska cirkeln samt grundreglar för hermeneutisk tolkningen. Det som utmärker 
en hermeneutisk cirkel är tolkning av meningen. Textförståelsen sker, menar Kvale, 
genom en process där det först krävs en förståelse av textens enskilda delars betydelse, 
som i sin tur bestäms av texternas helhetliga betydelse. I princip är hermeneutisk 
texttolkning en ändlös process, som först upphör när forskaren kommit fram till en 
mening som känns rimlig, menar Kvale (Kvale 1997, s. 50). 
 
Genom ytterligare bearbetning av texten kunde de tidiga temana förfinas och slutligen 
kunde fem övergripande teman urskiljas. Under dessa placerades sedan de olika 
kategorierna med likheter och skillnader som hade anknytning till respektive tema. 
Dessa presenteras i kapitlet redovisning och analys. 

6.4 Behandla all information konfidentiellt 
I min magisteruppsats behandlas allt material konfidentiellt. Detta sades även till 
informanterna vid första kontakttagandet samt vid intervjun. Även Trost påpekar att 
informanterna har rätt till sin egen integritet (Trost 1997, s. 92). Trost nämner även att 
det är en eller borde åtminstone vara en självklarhet att intervjuaren håller sig till den 
antagna eller utlovade konfidentialiteten. Trost tar även upp att fingera sina uppgifter  
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och han avråder från att göra detta, då det kan finnas personer som stämmer in på det 
som fingerats (ibid., s. 96f). Jag väljer ändå att fingera namnen på mina informanter då 
jag tror att detta inte orsakar någon skada samt att det gör det insamlade materialet mer 
lättläst. 
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7. Redovisning och analys 

I detta kapitel presenteras det insamlade och bearbetade intervjumaterialet genom olika 
teman. Varje tema analyseras även med den tidigare presenterade forskningen och 
litteraturgenomgången samt med mina teorier. Då mina informanter praktiskt taget 
endast associerade ålagda frågor med skolfrågor är det de som kommer att få störst plats 
i detta kapitel. Men för att även material om de övriga ålagda frågorna skall få vara med 
har jag valt att i temanas rubriker skriva det gemensamma namnet ”ålagda frågor”. För 
att skilja de kategorier under temana som handlar om ålagda skolfrågor och övriga 
ålagda frågor åt, har jag valt att skriva övriga ålagda frågor i rubriken när det handlar 
om dem. Undantaget är temat ”Förberedelser”, där både skolfrågor och övriga ålagda 
frågor ingår. Detta tema är heller inte indelat i kategorier då det är ett mer generellt 
tema. Jag avslutar sedan varje tema med att jämföra min analys med teorierna. Vid alla 
teman passade dock inte alla informanternas synpunkter in, så då har dessa utelämnats. 
Intervjumaterialet redovisas under följande fem teman med respektive kategorier. 
 
Tema: Referensintervjun med barn och ungdomar innehållande kategorierna: 
Referensintervjun – allmänt, Referensintervjun och urskiljandet av de ålagda frågorna 
med underkategorierna Urskiljandet av ålagda skolfrågor och Urskiljandet av övriga 
ålagda frågor. 
 
Tema: Metoder vid barns och ungdomars ålagda frågor innehållande kategorierna: 
Begränsa frågorna, Knapphändig information med underkategorin Knapphändig 
information vid övriga ålagda frågor, Barn och ungdomar med tidsbrist och Ålder och 
nivå 
 
Tema: Inställningar till barns och ungdomars ålagda frågor innehållande 
kategorierna: Intressant med barns och ungdomars ålagda frågor, Mindre intressant med 
barns och ungdomars ålagda frågor och Varken - eller vid övriga ålagda frågor 
 
Tema: Problemen med de ålagda frågorna innehållande kategorierna: Den enskilda 
frågan med underkategorin Den övriga enskilda ålagda frågan, Många elever på samma 
gång, Avsaknad av bibliotekskunskap, Brist på respons, Orimliga förväntningar på 
folkbiblioteket samt Samspelet mellan skola och folkbiblioteket 
 
Tema: Förberedelser 
Detta tema får ses som en helhet, då det inte gick att urskilja några olika kategorier. 

7.1 Presentation av informanterna 
Här följer en kort presentation av informanterna och deras folkbibliotek. Då jag 
behandlar allt material konfidentiellt har jag valt att titulera informanterna med fiktiva 
namn och folkbiblioteken med bokstäver.  
 
Folkbiblioteket A 
Informanterna Barbro och Göran arbetar vid folkbibliotek A som är beläget i en 
medelstor stad. Bibliotek A inryms i ett stort hus och har en ganska stor barnavdelning, 
Det finns två informationsdiskar i biblioteket, varav den ena placerats i närheten av 
barnavdelningen och har begränsade öppettider. Informanten Barbro arbetar som  
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barnbibliotekarie på bibliotek A, informant Göran är bibliotekarie, men inte 
barnbibliotekarie, men har ändå arbetat mycket med barn och ungdomar under sina 
yrkesverksamma år. I staden och kommunen där folkbibliotek A ligger finns det 
skolbibliotek i olika former på grundskolenivå och skolbibliotek med yrkesutbildad 
bibliotekarie på gymnasienivå. 
 
Folkbibliotek B 
Informanten Gunilla arbetar som barnbibliotekarie vid folkbibliotek B som ligger i en 
liten stad. Biblioteket har ingen speciell informationsdisk för barn. När det gäller 
skolbiblioteken i staden och kommunen så finns det ett skolbibliotek med utbildad 
skolbibliotekarie på ett av stadens gymnasium. Den andra gymnasieskolan samt 
grundskolorna har en form av skolbibliotek, men inget med någon utbildad 
skolbibliotekarie.  
 
Folkbibliotek C 
Informanten Åke arbetar som barnbibliotekarie vid folkbibliotek C, som ligger i en 
medelstor stad. Bibliotek C är som informant Åke uttrycker det, ”halvstort med en 
relativt stor barnavdelning”. Vid barnavdelningen finns det en informationsdisk men 
den är inte bara till för barnen. Det finns många skolor i kommunen, men de som mest 
kommer på tal är de som ligger närmast folkbiblioteket och det är då tre grundskolor. 
En av dessa skolor har ett skolbibliotek som är bra, medan de övriga kunde förbättras, 
tycker Åke. Det finns inga utbildade skolbibliotekarier på dessa skolbibliotek 
 
Folkbibliotek D 
Informant Kajsa arbetar som barnbibliotekarie på folkbibliotek D som är beläget i en 
medelstor stad. Bibliotek D har ingen speciell informationsdisk för barn. Vad beträffar 
skolbiblioteken är det gymnasieskolan som har utbildade skolbibliotekarier, sedan finns 
det en skola som har en kulturpedagog med stort intresse för bibliotek.  
 
Folkbibliotek E 
Informant Åsa arbetar på folkbibliotek E som ligger i en medelstor stad. 
Biblioteket inryms i en stor byggnad med en ganska stor barn- och ungdomsavdelning. 
Bibliotek E har inte någon separat informationsdisk för barn och ungdomar När det 
gäller skolbiblioteken finns det fackutbildad skolbibliotekarie på gymnasieskolan. Vad 
gäller grundskolans skolbibliotek finns det endast fackutbildad personal vid de 
integrerade biblioteken och de övriga grundskolornas bibliotek är av mycket skiftande 
karaktär. 
 
Kommentarer 
I fortsättningen kommer jag att presentera informanterna med sina fiktiva namn. Jag 
kommer inte att presentera alla informanternas svar vid varje tema med respektive 
kategorier, detta då alla svar inte bidrar med relevant information. Några frågor 
missuppfattades även av några informanter vilket ledde till att svaren varken blev 
relevanta eller intressanta för min undersökning, så de tas inte heller med vid 
redovisningen av resultatet och analysen, här nedan.  
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7.2 Referensintervjun med barn och ungdomar  
Vid detta tema kunde två kategorier urskiljas där den ena kategorin även har två 
underkategorier. Här följer en beskrivning av dessa. 
 
7.2.1 Referensintervjun - allmänt  
Alla informanterna anser att referensintervjun är mycket viktig. Hos Barbro och Göran 
har referensintervjuns betydelse lett till att ännu en informationsdisk har placerats ut i 
anslutning till barnavdelningen. Men som Barbro och Göran säger, har inte responsen 
från användarna varit som de hade förväntat sig. Även Gunilla berör referensintervjuns 
betydelse. Gunilla säger att det inte alltid är det som användarna frågar om som de är 
ute efter och detta tycker hon är svårt. Detta kan jämföras med det Jacobson och Sutton 
tar upp om att bibliotekarien under en referensintervju måste kunna avgöra användarens 
verkliga behov gentemot den fråga som användaren ställer allra först under 
referensintervjun (Jacobson & Suttons 2001, s. 297). Jacobson och Sutton säger även att 
det gäller för bibliotekarien att förbättra sin intervjuförmåga inför referensintervjun för 
att kunna få fram vad barnen verkligen vill läsa eller veta (ibid., s. 289). I samband med 
referensintervjun nämner Gunilla även det nya verktyget ”Fråga bibliotekarien” via 
Internet, men påpekar att den traditionella referensintervjun inte får försvinna, utan 
dessa bör vara ett komplement till varandra. Gunilla menar dels att träffsäkerheten bör 
vara större vid en traditionell referensintervju, dels genom att använda Internet går 
bibliotekarien och användarna miste om själva mötet med varandra.  
 
Åke tar upp att under en referensintervju med barn är det bland annat viktigt att ge 
barnet tid på sig att formulera sin fråga. Han påpekar också hur viktigt det är att odla 
samtalet med barnet, genom att lyssna på dem och ”ställa frågor runt om så att man kan 
ringa in frågan så att säga”. Detta, säger Åke, kan vara mycket svårt ibland och det 
lyckas inte alltid. Han säger också att han ibland först tar barnet till hyllan, innan de 
söker i katalogen, för att sedan gå tillbaka till hyllan igen. Åke ställer samtidigt hela 
tiden fler frågor för att komma åt vad ämnet egentligen handlar om. Åsa menar att 
referensintervjun handlar om att kunna ställa rätt frågor till användaren, men det handlar 
också om att ha människokännedom. Hon menar att ”det gäller att ringa in ämnet så 
fort som möjligt så att det inte blir krångligt eller att låntagaren börjar känna att det 
här är för svårt att förklara”. Åsa säger att det inte går att förbereda sig och att det 
krävs ett ”väldigt öppet sinne” vid tjänstgörning i informationsdisken. 
 
Alla informanterna påpekar i likhet med Callaghan att det är viktigt att få fram 
användarnas verkliga informationsbehov. Detta gäller inte minst barnen menar hon 
(Callaghan 1983, s. 55), vilket även informant Åke påpekar, då han framhäver 
betydelsen av att låta barnet få tid på sig att formulera sin fråga under referensintervjun. 
Även Ross, Nilsen och Dewdney tar upp barns begränsade vokabulär, som något 
bibliotekarier bör ha i åtanke vid referensintervjun. Författarna tar också upp att det är 
bra att involvera barnen och ungdomarna i sökprocessen samt att det är bra att utnyttja 
tiden när man letar i hyllorna för att få reda på mer om vad barnet söker (Ross, Nilsen & 
Dewdney 2002, s. 144ff.) som exempelvis informant Åke gör. 
 
Vid jämförelse med Kuhlthaus modell ”Levels of mediation” befinner sig informanterna 
Åke och Åsa mellan ”Advisor” och ”Counselor” nivån. Detta då informanterna guidar 
användaren genom källor och ger råd om hur användaren skall söka. Men det sker även 
en interaktion mellan informanterna och användarna, som då motsvara ”Counselor” 
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nivån. Det är dock inte säkert att användarna kommer tillbaka och återupptar 
interaktionen med informanterna, så därför hamnar informanterna mellan dessa nivåer 
(se teori kap 5). Vid jämförelse med Kuhlthaus modell ”Zone of intervention” hamnar 
användarna vid steg Z2-Z5 där det sker en intervju, för att bibliotekarien skall kunna se 
vilken form av intervention som skall användas (se teori kap 5). Bibliotekarierna tar här 
i likhet med informanterna reda på bakgrunden till problemet. Det är genom 
diskussionen under intervjun samt bibliotekariens erfarenhet och kunskaper som 
bibliotekarien sedan avgör om problemet är av produkt- eller processkaraktär (Kuhlthau 
1994, s. 158f.). 
 
7.2.2 Referensintervjun och urskiljandet av de ålagda frågorna  

7.2.2.1. Urskiljandet av ålagda skolfrågor 
Alla de sex informanterna uppmärksammar på liknande vis att barnets eller tonåringens 
fråga är av ålagd karaktär. Barbro och Göran märker att barnets eller tonåringens fråga 
är av ålagd karaktär genom att formuleringen inte är deras egen. Detta tar även Kajsa 
och Åke upp, när de båda säger att barnen och ungdomarna ibland kan använda sig av 
lärarnas formuleringar. Detta kan jämföras med Lundgren som i sin undersökning också 
fick fram att barnen och ungdomarna använder sig av lärarens formuleringar när de kom 
med ålagda frågor från skolan (Lundgren 1997, s. 56). Även Wanting tar upp att barn 
använder sig av lärarens formulering när de kommer med en skoluppgift till biblioteket, 
detta då de oftast blivit tilldelad den eller fått den påtvingad. Att skoluppgiften inte är 
självvald kan barnet också visa genom att använda ordet ”måste” innan frågan ställs 
(Wanting 1984b, s. 231). 
 
Kajsa säger även att vid vissa tillfällen kan barnen eller ungdomarna komma med en 
skoluppgift på en lapp och visa upp den för henne. Även Åsa tar upp detta, när hon 
nämner att det går att urskilja en ålagd fråga genom att barnen och ungdomarna i vissa 
fall lägger fram ett papper med frågan, men att det oftast är de som studerar på Komvux 
som gör detta.  
 
Både Gunilla, Kajsa och Åsa äger också att en ålagd fråga kan kännas igen genom att 
barnet eller tonåringen inte har någon aning om vad han/hon är ute efter för material. 
Gunilla säger exempelvis att ”de har bara rusat hit med den, utan att tänka närmare på 
vad det är”. Åsa urskiljer även hon en ålagd fråga på liknande sätt genom att nämna att 
barnet inte förstår frågan själv. Dessa problem kan jämföras med de Gross nämner vid 
barns ålagda frågor som handlar om att eleverna inte skrivit av skoluppgiften rätt eller 
inte förstått uppgiften eller har glömt bort den på vägen mellan skolan och biblioteket 
(Gross 2000, s. 11). Barbro och Göran beskriver ett kännetecken för en ålagd fråga är 
när många av barnen eller ungdomarna kommer i snabb följd med ungefär samma fråga.  

7.2.2.2 Urskiljandet av övriga ålagda frågor 
Barbro och Göran säger att ibland kommer det in något barn och säger ”jag skall låna 
en bok åt min mamma”. Det händer även att barn från invandrarfamiljer kommer och 
lånar böcker åt någon förälder som går på Komvux, berättar de. Ross, Nilsen och 
Dewdney tar upp barn från invandrarfamiljer och att de i vissa fall kan fungera som en 
kulturell förmedlare för föräldrar och andra familjemedlemmar som kanske inte 
behärskar språket (Ross, Nilsen & Dewdney 2002, s. 139). Barbro och Göran ger även 
exempel på att de har träffat barn som säger att de frågar en fråga åt en kompis, det vill  
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säga att frågan är av ålagd karaktär. Men de säger att de anat att frågan rör användaren 
själv, då den varit av privat karaktär. Även Ross, Nilsen och Dewdney tar upp detta och 
menar att en sådan fråga egentligen är en egen påkommen fråga och inte en ålagd fråga, 
då det är barnet självt som egentligen är ute efter informationen. Detta leder i sin tur till 
att barnet på ett bra sätt kan förklara vad ”kompisen” är ute efter (Ross, Nilsen & 
Dewdney 2002, s. 139). Gunilla säger att barnen kan ha med sig en lapp från en vuxen 
med en fråga, om de går ett ärende till dem. Åke säger att det kan vara när ett barn 
knuffar fram ett annat barn för att fråga en fråga åt dem. Men det kan också vara barn 
som förmedlar lån till någon av föräldrarna eller till sina småsyskon. Även Kajsa säger 
att barnen kommer med frågor från föräldrar eller kompisar. Åsa har också märkt att 
barn och ungdomar lånar böcker till sina mindre syskon eller till sina föräldrar. 
 
Vid en jämförelse mellan kapitel 7.2.2 och Gross modell, har användaren och frågan 
passerat steg IQ1, IQ2 och är på väg till steg IQ3, där användaren ställer frågan till 
bibliotekarien (se teori kap 5). Men i steg IQ2 har det uppstått problem och användaren 
har inte förstått vad ”åläggaren” är ute efter. Detta menar Gross kan bero på flera 
orsaker som exempelvis missförstånd, attityder gentemot ”åläggaren” och vilken 
information användaren tror att ”åläggaren” vill ha (Gross 1995, s. 238f.). Vid 
jämförelse med Kuhlthaus (1994) modell ”Levels of mediation” blir det även här 
problem då användaren inte vet vad frågan de ställt går ut på, vilket i sin tur leder till att 
bibliotekarien inte vet vilken roll av mediation, som de skall använda (se teori kap 6)  

7.3 Metoder vid barns och ungdomars ålagda frågor  
När det gäller temat metoder använder informanterna ett flertal olika sätt för att hjälpa 
de unga användarna med de ålagda frågorna. Följande kategorier påträffades i 
intervjumaterialet. 
 
7.3.1 Begränsa frågorna 
Barbro och Göran A säger att barnens ålagda frågor är från början väldigt stora, men vid 
en närmare syn visar det sig att så inte är fallet. De påpekar att det då är viktigt att inte 
få barnet att känna sig dum. Barbro säger att ”man måste krafsa av det där som inte är 
den eget formulerade frågan helt enkelt, så att man kommer fram till det som de ville”. 
Även Åke försöker att avgränsa och snäva in barnets eller tonåringens ålagda fråga. Han 
säger att ”det gäller att ringa in ämnet”. Att vissa barns och ungdomars ålagda frågor 
från skolan är stora och även mindre detaljerade har även Wanting kunnat konstatera 
(Wanting 1984b, s. 231). Kajsa brukar vid en ålagd fråga först fråga barnet om han/hon 
vet vad läraren har för syfte med uppgiften. Om inte barnet vet det, är det första de 
tillsammans får ta reda på. Hon påpekar att det gäller att ”luska och fråga” var barnet 
tittat. Ibland visar hon även barnen vart de skall gå, men hon påpekar för barnen att det 
inte är hon som skall lösa uppgiften åt dem.  
7.3.2. Knapphändig information 
Barbro och Göran nämner att när eleven kommer med knapphändiga instruktioner 
skickar de ibland tillbaka eleven för att ta reda på mer från läraren. Men de tror att 
eleverna sällan gör detta, då han/hon känner sig så dum som inte förstått. ”Men 
egentligen var ju instruktionerna så dåliga ifrån början”, säger Barbro och fortsätter 
”Eller också att de skrivit av fel va, de har inte lyssnat ordentligt”. Även Gunilla säger 
att det har hänt att hon skickat tillbaka eleven till läraren för att ta reda på mer om 
uppgiften, då hon inte lyckats att få fram något om den. Kajsa säger att hon ringer till 
läraren om hon inte förstår frågan. 
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7.3.2.1 Knapphändig information vid övriga ålagda frågor 
Barbro och Göran tar upp övriga ålagda frågor och att informationen kan vara 
knapphändig från ”åläggaren” Ett exempel på detta var när ett barn hämtat böcker till 
sin förälder och det blev fel och barnet kom tillbaka. Då fick de försöka att hjälpa barnet 
på nytt, så att det blev rätt. Även Gunilla har upplevt knapphändig information från en 
”åläggare” vid en övrig ålagd fråga genom att den bok barnet skulle ha till sin förälder 
inte fanns inne och barnet inte visste om boken skulle reserveras. Då fick hon skicka 
med en lapp hem med barnet istället. 
 
7.3.3 Barn och ungdomar med tidsbrist 
Gunilla och Kajsa brukar fråga barnen och ungdomarna som ställer de ålagda frågorna 
hur lång tid de har på sig innan uppgiften skall vara klar. Detta för att veta hur mycket 
och vilken sorts material de skall söka efter. Detta kan jämföras med Callaghan som tar 
upp att unga användare lider av tidsbrist och att de därför vill få fram informationen på 
ett snabbt och enkelt sätt (Callaghan 1983, s. 55). Barbro och Göran säger även att 
kommer det in en hel klass och frågar efter samma saker samtidigt eller att de kommer 
indroppande med ungefär samma fråga, så plockar de ihop en låda med böcker inom det 
ämnet, men Barbro påpekar att detta inte är någon bra metod.  
 
7.3.4. Ålder och nivå 
Även Åsa säger att vid en ålagd fråga gäller det att ”luska och pussla”. Det är även 
viktigt att hamna på rätt nivå. Detta försöker Åsa att göra genom att läsa av vem den 
unga användaren är, för att på så vis få fram ålder och förmåga. Även Åke säger att han 
tar reda på i vilken klass barnet går. Gunilla nämner också att det material som hon 
föreslår till barnet eller tonåringen oftast är en följd av vilken klass de går i eller vilken 
ambitionsnivå de har. Detta kan jämföras med Ross, Nilsen och Dewdney som nämner 
att en bibliotekarie inte kan förvänta sig att alla barn och ungdomar är lika intresserade 
av den ålagda skolfråga som de ställer. Detta då uppgifterna oftast är tilldelade istället 
för fritt valda (Ross, Nilsen & Dewdney 2002, s. 149). Det går även att dra paralleller 
mellan Gunillas tillvägagångssätt och Brown som nämner att bibliotekarier bland annat 
måste känna till barnets olika utvecklingsstadier för att kunna ge dem den bästa servicen 
(Brown 2004, s. 3). 
 
Vid jämförelse med informanternas metoder vid en ålagd fråga och Gross ”The Imposed 
Query” modell, befinner sig nu barnbibliotekarierna och barnet eller tonåringen (det vill 
säga användaren) på steg IQ4. Den ålagda frågan blir nu diskuterad och en ömsesidig 
förståelse av den tar nu sin form (Gross 1995, s. 239). Denna ömsesidiga förståelse bör 
ske, som informanterna beskrivit, när de exempelvis försöker att snäva in och avgränsa 
den ålagda frågan. Vid jämförelse med Kuhlthaus (1994) modell ”Zone of intervention” 
hamnar barnbibliotekarien i likhet med kapitel 8.2.1 på steg Z2-Z5 där det sker en 
intervju, för att de skall kunna avgöra vilken typ av intervention som skall användas (se 
teorikap 6). 

7.4 Inställningar till barns och ungdomars ålagda frågor  
När det gäller temat inställningarna till barns och ungdomars ålagda frågor är 
informanterna mycket kluvna och det är många faktorer som det beror på. Följande 
inställningar till ålagda frågor kunde urskiljas i materialet. 
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7.4.1. Intressant med barns och ungdomars ålagda frågor 
Barbro och Göran upplever att de ålagda frågorna kan vara roliga att arbeta med. Kajsa 
säger om barnet är intresserat så kan det bli väldigt spännande. Åke menar att ibland kan 
de ålagda frågorna vara intressanta, då han utrycker ”att man får spela med i det 
pedagogiska spelet vilket ja då gärna gör”. Men det gäller bara då han har fått 
förvarning om att en klass är på väg att börja arbeta med något. Även Gunilla håller 
med om att de ålagda frågorna blir roligare om barnet eller tonåringen som kommer 
med dem är intresserade.  
 
7.4.2 Mindre intressant med barns och ungdomars ålagda frågor 
Barbro och Göran kan uppleva frustration om de märker att barnet eller tonåringen inte 
formulerat frågan på sitt eget sätt. De säger att det ibland kan kännas som ”inte nu igen” 
Gunilla säger att hon ibland kan känna sig lite matt, när barnen är väldigt håglösa och 
ointresserade, när hon försöker att hjälpa dem. Speciellt när informanten tillsammans 
med tonåringen söker i hyllorna och han/hon står bredvid och är sysselsatt med något 
helt annat. Jennerich skriver att när det gäller tonåringar tar referensintervjun mellan 
barnbibliotekarien och dem oftast formen av en trepartsintervju. Detta då tonåringar 
oftast kommer tillsammans till biblioteket och under referensintervjun med någon av 
dem, finns kompisen i bakgrunden och pockar på uppmärksamhet (Jennerich & 
Jennerich 1997, s. 86). Även Kajsa tycker att de ålagda frågorna blir mindre intressanta 
när hon märker att inte barnen själva är intresserade eller ens vet vad det handlar om. 
Åke säger så här om de ålagda frågorna: ”En ålagd fråga känns ju alltid, den är ju 
liksom tuggad någon annanstans” Han säger också att det är roligare med barns och 
ungdomars egna frågor. 
 
Brown tar upp problemet med vilken information som barnet behöver och vilken 
information som barnet vill ha. Genom den ålagda frågan från skolan, har läraren skapat 
ett informationsbehov hos barnet, menar Brown. Om barnet då inte är intresserat av 
uppgiften vill han/hon egentligen inte ha informationen som löser den (Brown 2004, s. 
8). Detta leder i sin tur troligen till det uppvisade ointresset, som barnet eller tonåringen 
visar vid mötet med barnbibliotekarien. Callaghan säger att det är viktigt att 
bibliotekarierna alltid behandlar sina unga användares frågor med respekt (Callaghan 
1983, s. 64f.). Även påpekar detta genom att säga att när barnen erhåller lämplig hjälp 
på biblioteket kommer de att förstå att det är ett ställe dit de kan komma med sina frågor 
även i fortsättningen (Lundgren 2000b, s. 55).  
 
7.4.3 Varken eller vid övriga ålagda frågor 
När det gäller de övriga ålagda frågorna visade inte informanterna vare sig ett intresse 
eller ett ointresse. Barbro, Göran och Gunilla säger att de inte får dem så ofta, men Åke 
säger att frågor som barn kommer med från kompisar är den typ av frågor som kommer 
tvåa efter skolfrågor. Även Kajsa och Åsa verkar få övriga relativt ofta. Vid jämförelse 
mellan kapitel 7.4 och Kuhlthaus (1994) modell ”Zone of intervention” kommer 
barnbibliotekarierna som möter barn och ungdomar som inte visar intresse för den 
ålagda frågan att efter steg Z2-Z5 hamna på något av de produktrelaterade stegen Z2 till 
Z4 (se teori kap 5). Detta då barnbibliotekarierna själva säger att de tappar intresset för 
den ålagda frågan när inte barnet eller tonåringen är intresserad själv. Detta kan i sin tur 
även jämföras med Kuhlthaus (1994) modell ”Levels of mediation” där då 
barnbibliotekarierna kommer att hamna på en ”Identifier” eller ”Advisor” nivån (se 
teori kap 5) 
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7.5 Problem med de ålagda frågorna  
Under detta tema kunde flera kategorier av problem som uppstår vid barns och 
ungdomars ålagda frågor urskiljas.  
 
7.5.1 Den enskilda frågan 
Gunilla tar upp att frågan barnet kommer med antingen är alldeles för stor så de får 
begränsa den åt dem eller alldeles för liten så de får vidga den åt dem. Detta kan 
jämföras med Erikssons informanter som också påpekar problemen med att 
skolfrågorna bland annat kan vara dåligt formulerade samt för breda eller ibland för 
snäva (Eriksson 2002, s. 39). Både Åke och Barbro och Göran tycker det är svårt när 
barnen inte vet vad de letar efter. Denna svårighet kan jämföras med det Gross tar upp 
att bibliotekarien vid en ålagd fråga inte kan komma fram till frågans kärna, detta då det 
inte är barnet som kommit på frågan själv och därför inte heller har hela kontexten kring 
den (Gross 2000, s. 11). Barbro och Göran säger att i sådana situationer får de ta på sig 
lärarrollen, vilket de inte gillar. Gunilla tar även upp att hon önskar att barnen och 
ungdomarna hade fått reflektera och fått en bakgrund till frågan. Gunilla menar med 
detta att hon tycker att de har fått för lite kunskap om själva ämnet. De har bara blivit 
tilldelade en del av själva ämnet. Även Åke tar upp detta problem när han menar att ”det 
förutsätter att barnen har fattat vad läraren pratat om och barnet har kunnat smälta 
den frågan”. Barbro och Göran funderar en del under intervjun angående att barn skall 
arbeta undersökande. De tycker det är underligt att läraren inte har kontrollerat innan, 
om det barnet letar efter går att få fram. Detta menar de leder till att barnen får lägga 
ned mycket tid på att söka information, vilket i sin tur kan resultera i att det inte finns 
någon tid att sätta sig in i materialet.  

7.5.1.1 Den övriga enskilda ålagda frågan 
Barbro och Göran tar upp när föräldrar skickar barnen för att låna böcker åt dem och 
barnet sedan kommer hem med fel bok. Även Gunilla har stött på liknande, när boken 
som barnet kommit och frågat om på den vuxnes vägnar varit utlånad och då säger hon 
att det ”blivit lite förvirrat”. Detta då barnet inte har kunnat få boken med sig hem. 
Gunilla säger också att hon ibland frågat barnet ”tror du hon vill stå i kö på det här, 
eller ska du gå hem och fråga”, vilket kan vara svårt för barnet att veta. 
 
7.5.2 Många elever på samma gång 
Ett annat problem som Gunilla tar upp är när bibliotekarien försöker hjälpa alla elever 
som vill ha hjälp, samtidigt som hon/han även har andra användare som också vill ha 
hjälp. Detta resulterar i att ju fler personer som vill ha hjälp, ju mindre tid blir det för 
varje individ, menar Gunilla. Hon säger också ”ibland känner man att man kanske hade 
behövt ägna mer tid åt dem”. Gunilla säger att ibland har hon även lämnat en bok till 
barnet, i förhoppning om att kunna återkomma till dem, men ibland hinns inte detta med 
eller också har barnet gått därifrån. Hon påpekar att hon upplever en frustration över att 
inte få fram precis det användarna hade behövt och att inte böckerna räcker till. För 
Gunilla vill inte att ”de skall gå härifrån och vara besvikna för att de inte fick hjälp”. 
Även Åke upplever problem med barns och ungdomars ålagda frågor och blir till och 
med lite irriterad efter ett tag om flera klasser kommer och frågar om samma ämne efter 
varandra. Åsa tar också upp problemet med att hela klasser kommer in och nämner att 
det hon tycker är det allra värsta är när en hel klass kommer utan att läraren är med. Hon 
tycker även att det är svårt att hitta material som passar om det är många barn som 
kommer och frågar om samma sak. Detta leder i sin tur till att det blir svårt att ge dem 
material som är bra, säger Åsa. Hon tycker också att ibland kan det vara svårt att veta 
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vilken svårighetsnivå barnen klarar av, då hon inte vet om det finns böcker på den nivån 
som barnet kanske behöver. Åsa påpekar också att om det är många klasser som skall 
forska om samma saker händer det lätt att materialet tar slut så att de sista inte får något 
och detta kan kännas frustrerande. Detta problem tar även Ross, Nilsen och Dewdney 
upp när de nämner att en och samma uppgift kan ha tilldelats en hel klass. Detta leder i 
sin tur till att bibliotekarien inom en kort tidsperiod kommer att möta en mängd unga 
användare som ställer samma ålagda fråga (Ross , Nilsen & Dewdney 2002, s. 147). Det 
är också svårt menar Åsa, när barnen kommer med frågor som det inte finns något 
material om.  
 
7.5.3 Avsaknad av bibliotekskunskap 
Åsa anmärker också på att många av de äldre barnen som kommer till biblioteket är 
mycket okunniga över hur biblioteket fungerar och de behöver därför mer hjälp. Även 
Åke upplever liknande problem då han säger att barnen har svårt med 
bibliotekskunskapen och att söka i katalogerna. 
 
7.5.4 Brist på respons  
Ytterligare ett problem som Gunilla nämner är att de ytterst sällan får respons på det de 
gör för att hjälpa barnen med deras ålagda frågor. Även Gross nämner att vid en 
avslutad referensintervju med en ålagd fråga kommer inte bibliotekarien att veta om den 
information som tagits fram är det som ”åläggaren” tänkt sig från början. Inte heller 
användaren kommer att veta detta innan han/hon fått respons från ”åläggaren” (Gross 
2000, s. 12).  
 
7.5.5 Orimliga förväntningar på folkbiblioteket 
Ett annat problem som både Gunilla och Kajsa nämner är att många användare både 
barn och vuxna tror att det finns böcker om alla ämnen eller att det de letar efter skall 
finnas i en enda bok. Kajsa säger att ”många förstår inte att man måste plocka ihop lite 
både här och där”. Gunilla säger att vissa av hennes användare inte vill leta på olika 
ställen och läsa mycket text. Även Lundgren upptäckte i sin undersökning att barnen 
trodde eller hoppades på att det fanns en bok, som var lagom tunn och som handlade om 
just deras specifika ämne (Lundgren 1997, s. 57). Barbro och Göran tar även upp att det, 
dels finns orimliga förväntningar av vad biblioteket skall kunna bistå med, trots att de 
har ett stort utbud, dels att det finns orimliga förväntningar bland både barn och vuxna 
om vad personalen på biblioteket har läst. Kajsa upplever i sin tur att skolan har en liten 
övertro på vad unga människor förstår, när det gäller komplicerade skoluppgifter. 
7.5.6 Samspelet mellan skola och folkbiblioteket 
Samspelet mellan skolan och folkbiblioteket och bristen på välfungerande skolbibliotek 
var ett ämne som kom upp flera gånger i respektive intervjusituation. Alla 
informanterna säger dock att det sker en samverkan mellan deras respektive 
folkbibliotek och skolan/lärare i olika former. Barbro och Göran tog upp att de tycker 
det är underligt att skolan vill att barnen skall forska fastän de inte har något 
skolbibliotek. Detta då de menar att skolbiblioteket borde vara barnens första anhalt, där 
de skulle söka fram material och lära sig att söka och om inte det var tillräckligt kunde 
de sedan gå till folkbiblioteket. Även Gunilla säger att det kan ju inte vara 
folkbibliotekets skyldighet att hålla med böcker så att det räcker åt alla, om det är flera 
klasser som skall läsa om samma sak. För, som hon säger. ”Vi är ju inte ett skolbibliotek 
trots allt”. Gunilla säger även att hon helst skulle se att barnen hade en skolbibliotekarie 
som hjälpte dem innan de kommer till folkbiblioteket. Åsa menar att själva 
informationsprocessen borde barnen ha lärt sig i skolan och i sitt skolbibliotek och att 
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folkbiblioteket sedan skulle fungera som ett komplement till skolbiblioteket. Hon tar 
också upp problemet med att hela klasser kommer in och skall ha material. Åsa menar 
att folkbiblioteket får fungera som ett skolbibliotek och alla barnen skall ha hjälp 
samtidigt, fastän det dessutom finns övriga användare där. 
 
I rapporten Skolbiblioteken i Sverige 1999:1 framgår att en del skolor använder ortens 
folkbibliotek som skolbibliotek. Oftast fungerar detta samarbete bra, enligt rapporten, 
men det förekommer även att folkbiblioteket utnyttjas planlöst av skolan 
(Skolbiblioteken i Sverige1999, s. 29). Rapporten nämner även att då skoleleverna 
behöver mycket hjälp och handledning av bibliotekspersonalen leder det till att vissa 
folkbibliotek har svårigheter att upprätthålla god service till både elever, studerande och 
den breda allmänheten (ibid., s. 61). 
 
Barbro och Göran hyser en viss upprördhet mot lärarna som skickar barnen till 
folkbiblioteket och speciellt då om det är många barn som kommer och frågar om 
samma böcker. Göran säger: ”Hur kan dom skicka 15 man med samma fråga. De vill 
läsa någonting om bävern. Så många böcker om bävern har vi ju inte”. Oftast läser 
skolbarnen samma saker vid ett visst tillfälle varje år och då blir det den första klassen 
som lånar de böcker som finns, menar Barbro och Göran. De säger att det skulle vara 
bättre om de på förhand visste när en skola skulle läsa om en viss sak. Även Kajsa 
påpekar problemet med att flera klasser kommer och skall ha samma uppgift och hon 
menar att det är där som skolan gör fel. Hon menar att lärarna i skolan borde tala med 
varandra så att inte alla klasser skall läsa om samma sak samtidigt, utan att de turas om. 
Det bästa vore dock om skolan förberedde biblioteket om vad som är på gång, menar 
Kajsa. 
 
Detta kan jämföras med det Lundgrens informanter påpekade att även de fick för lite 
information från skolans håll om vad de planerade och de visste inte alltid vad lärarna 
förväntade sig. Informanter var även irriterade på att inte lärarna hjälpte sina respektive 
elever att formulera deras uppgifter tydligare (Lundgren 1997, s. 67). Detta kan även 
jämföras med det Jacobson och Sutton tar upp, men de menar att folkbiblioteket kan 
kontakta lärare via telefon för att få reda på kommande stora arbeten som kommer att 
äga rum under året (Jacobson och Sutton, s. 290). Gunilla säger att läraren borde kolla 
upp de ämnen som barnen väljer, när de skall forska. Detta då ett ovanligt ämne kan 
leda till att barnets arbetsprocess fördröjs och det är inte bra för vare sig barnet eller 
hans/hennes resultat och det kan Gunilla oroa sig för ibland. Åke säger att det förts en 
het diskussion med en del lärare om att bibliotekarierna tycker ”att barnen inte har fått 
tillräckligt med kött på benen” när de kommer till biblioteket. Han uppskattar inte heller 
att lärarna förväntar sig att biblioteket skall serva barnen. Ett annat stort problem menar 
Åke, är att få lärarna att förstå att de måste försöka att lära ut till barnen, så de förstår, 
vet vad de letar efter och vad de vill ha svar på. Detta kan jämföras med Gross 
undersökning, där hon bland annat intervjuade lärare och flera av dem sade att de inte 
tyckte om att deras undervisning sågs som att de ålade frågor till eleverna som de skulle 
lösa. En av lärarna menade exempelvis att det inte var för hans skull som eleverna 
skulle lösa uppgifterna (Gross 2004, s. 215).  
 
Andra brister som Åke nämner är att lärarna har väldigt ytliga kunskaper om hur 
biblioteket fungerar. Detta tar även Åsa upp som menar att lärarna skulle behöva 
introduceras i biblioteket, så att de visste var materialet i olika ämnen fanns i biblioteket 
och själva få avgöra vilket material som var för svårt och vad som var för lätt. Men detta 
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har inte lärarna tid med, säger Åsa. Även Gunilla påpekar att hon saknar kontakten med 
lärarna, ”för de visar sig inte så ofta på biblioteket”. Åsa nämner också att det skulle 
behövas mer kontakt mellan folkbiblioteket och skolorna. Hon menar även att det är lätt 
att känna sig otillräcklig och hon skulle vilja se att barnen med lärarens hjälp fick 
strukturera sig bättre och snäva in sin frågeställning mer. Här går det att dra paralleller 
till Erikssons informanter som tog upp att lärarna tillsammans med eleverna skulle 
formulera frågorna och att det är lärarna som skall se till att barnen vet vad de skall söka 
efter för slags information (Eriksson 2002, s. 40). Åsa påpekar att lärarna ibland gör det 
lite lätt för sig, då de skickar iväg barnen ensamma till biblioteket. Hon säger ”det är 
liksom lite bekvämt att skicka eleverna till biblioteket och så vet de att det finns 
personal där”. 
 
Vid en jämförelse mellan kapitel 7.5 och Gross modell befinner sig användarna nu vid 
steg IQ 4 (se teori kap 6). Som tidigare nämnts kan den ålagda frågan nu skilja sig från 
den som användaren först fick från ”åläggaren”. Detta genom att användaren kan ha 
missuppfattat den ålagda frågan eller genom användarens inställning till ”åläggaren” 
eller att användaren inte vet vilken information som ”åläggaren” behöver (se 7.2.2). Nu 
utvecklas förhoppningsvis en ömsesidig förståelse mellan bibliotekarien och 
användaren (se 7.3.1). Problemet är som flera av informanterna påpekar att barnen och 
ungdomarna inte vet vad de söker, då de inte förstått frågan eller haft tid att smälta den. 
”Åläggarens” frånvaro skapar också problem menar Gross, då det inte går att fråga 
honom/henne om materialet som hittats är relevant för både dem och frågan (Gross 
1995, s. 239). Det är inte heller bara användarens attityder mot ”åläggaren” utan även 
bibliotekariens förutfattade meningar om ”åläggaren” som påverkar om frågan 
förändras från sitt ursprung (ibid.).  
 
Vid jämförelse med Gross när det gäller samspelet mellan skola och folkbibliotek är det 
steg IQ4 och IQ5 som är aktuellt i denna kategori (se teorikap 5). Komplikationen i steg 
IQ4 med den frånvarande ”åläggaren” som tidigare nämnts (se kap 7.4), avspeglar sig 
även här. Denna komplikation kan i sin tur leda till att frågan i steg IQ5, som är det steg 
där den ålagda frågan samt responsen på den befinner sig i den form som användaren 
kommer att presentera den för ”åläggaren”, kommer att vara förändrad. Denna 
förändring kan bero på att användaren inte förstått responsen på den ålagda frågan, den 
kan också bero på att bibliotekarien hjälpt användaren att reda ut missuppfattningar av 
den ålagda frågan, som i sin tur lett till att användaren har gjort en helt ny tolkning av 
den (ibid.).  
 
Vid jämförelse med Kuhlthaus ”Levels of mediation” hamnar bibliotekarierna 
någonstans mellan ”Identifier” och ”Counselor” nivån (se teori kap 6). Men problemet 
är att när det är många användare som frågar efter samma saker ser bibliotekarierna ut 
att stanna på ”Identifier” nivån eller till och med på ”Locator” nivån. Detta då det enligt 
informanterna blir lite av löpande - band känsla om för många användare kommer och 
frågar samma sak och den ålagda frågan då kan börja ses som enkel, fastän den kanske 
inte är det. Vid jämförelse med Kuhlthaus (1994) modell ”Zone of intervention” hamnar 
användaren vid intervjun, det vill säga vid steg Z2-Z5. Men där blir det problem då 
bibliotekarien får svårt att fastställa vilken form av intervention som skall användas. 
Detta då användaren inte alltid vet vad ”åläggaren” vill ha för information.  
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Vid jämförelse med Kuhlthaus ”Levels of mediation” modell när det gäller samspelet 
mellan skola och folkbiblioteket hamnar bibliotekarierna vid denna kategori på nivåerna 
mellan ”Identifier” och ”Counselor” i likhet med kategori 8.5.6 (se även teorikap 6). 
Men det informanterna tar upp angående att skolan skickar flera klasser att söka om 
samma sak, verka leda till att vägledningen går från att försöka vara processrelaterad till 
vägledning som snarare blir produktrelaterad. För ju fler unga användare som behöver 
hjälp desto mindre referensintervjutid blir det för varje person. Så även här verkar vissa 
av informanterna hamna på en slags ”Locator” nivå. Vid jämförelse med Kuhlthaus 
”Zone of intervention” när det gäller samspelet mellan skola och folkbiblioteket skulle 
bibliotekarierna i situationer med hela skolklasser hamna vid nivå Z2-Z3, då även dessa 
steg är produktrelaterade (se teorikap 6).  

7.6 Förberedelser  
Barbro och Göran säger att det generellt skall vara lä tt att hitta på barnavdelningen och 
det behöver inte vara upplagt efter SAB-systemet. Även Åke tycker att biblioteksmiljön 
är viktig och han vill därför att den skall se ut på ett sådant sätt att barnen vågar ställa 
frågor. Barbro och Göran påpekar också att det skall finnas skyltar och att det skall 
finnas tillgänglig personal i informationsdisken. De menar också att om pedagogerna får 
komma till biblioteket och lära sig hur det fungerar, kan de i sin tur sedan komma dit 
med sin klass och visa hur det går till. Gunilla säger att de på sitt folkbibliotek försökt 
att komplettera bokbeståndet, så att det skall finnas fler böcker i vissa ämnen och det 
menar hon är ett sätt att förbättra och förbereda. På Åkes bibliotek försöker personalen 
att ”preparera” vissa hyllor om de får reda på att en klass kommer och skall arbeta med 
ett visst ämne. Även Kajsa ser över sitt bokbestånd om hon vet att en klass skall 
komma, för att se om det är något som exempelvis behöver fjärrlånas. Även Lundgren 
tar upp att många frågor återkommer år efter år och detta borde leda till att inte 
bibliotekarien blir överrumplad utan i större utsträckning kan förbereda sig för dem 
(Lundgren 2000b, s. 42f). 
 
Kajsa säger att hon ibland när hela klasser kommer kan placerar det material som finns 
om en viss specifik fråga eller ämne på ett bord. Även Åke och Åsa säger att de gör 
detta ibland. Men Kajsa påpekar att det inte skall vara för att lösa uppgiften åt dem, utan 
bara för att hjälpa dem på traven. Andra förberedelser som Åke gör är att försöka att 
lära barnen hur biblioteket fungerar, genom bibliotekskunskap, så att de på så vis kan 
fixa så mycket som möjligt själva och inte behöver fråga om allt. Även samarbetet med 
skola och att ha goda och täta kontakter mellan dem och folkbiblioteket är också en 
slags förberedelse, menar Åke. Detta kan jämföras med det Brown tar upp om att det är 
viktigt att det sker ett samspel mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket (Brown 2004, 
s. 5). Åsa nämner att det kan vara bra att ha i bakhuvudet att på våren läser barnen det 
ämnet och på hösten ett annat. Men detta har blivit svårare att förbereda sig på för 
skolorna arbetar inte lika regelbundet och samordnat längre, säger Åsa. Hon tycker det 
är viktigt att barn och ungdomar prioriteras. Det är även viktigt att barnen vet att 
biblioteket är deras och att det inte kostar någonting att gå dit och låna, påpekar också 
Åsa. Andra saker som Åsa tar upp angående förberedelser är att bibliotekarierna skulle 
vara bättre på att röra sig bland hyllorna, för sitter de i informationsdisken och gör något 
är det lätt hänt att barnen inte vågar gå dit och fråga, för de är rädda att de stör. Detta 
kan jämföras med de författare som Brown (2004) nämner som menar att det är viktigt 
för biblioteket att ge unga användare god service, för att de skall förbli bibliotekets 
användare även i framtiden (s 4f). 
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8. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att återknyta till min problembeskrivning samt besvara mitt 
syfte och mina frågeställningar. Detta genom att koppla samman det med det som 
framkommit i redovisnings- och analyskapitlet samt även med mina teorier och tidigare 
forskning och litteraturgenomgång.  
 
Min problembeskrivning behandlar hur jag under min utbildning på 
Bibliotekshögskolan i Borås uppfattat det som att barns och ungdomars frågor inte alltid 
är lika tydliga som vuxnas. Frågorna kan vara både breda och komplicerade, vilket i sin 
tur kan leda till missförstånd och att fel information och dokument återfinns. Jag undrar 
därför hur det ser ut i verkligheten på ett folkbibliotek. Vad har barnbibliotekarier som 
dagligen arbetar med barns och ungdomars frågor och då speciellt ålagda frågor att säga 
om problemen och hur handskas de med dessa? Mitt syfte med denna magisteruppsats 
blir därför att undersöka hur barnbibliotekarier på folkbibliotek upplever och vilka 
inställningar de har till ålagda frågor vid en referensintervju med barn och ungdomar, 
samt hur barnbibliotekarierna förbereder sig för den problematik som kan uppstå kring 
barns och ungdomars ålagda frågor. För att uppnå detta syfte har jag följande 
frågeställningar: 
 
Hur ser barnbibliotekarier på barns och ungdomars ålagda frågor? 
Vilka problem kan uppstå under en referensintervju då barn och ungdomar ställer ålagda 
frågor och vilka strategier använder barnbibliotekarierna för att lösa dessa? 
Hur förbereder sig barnbibliotekarierna för de ålagda frågorna som har uppstått i ett 
skolsammanhang? 
 
Jag besvarar först mina frågeställningar och därefter min problembeskrivning samt 
arbetets syfte. 

8.1 Hur ser barnbibliotekarier på barns och ungdomars ålagda 
frågor? 
Barnbibliotekarierna associerar så gott som enbart till ålagda skolfrågor under 
respektive intervju. Detta trots att jag i respektive intervjus inledning förklarat att ålagda 
frågor kunde vara frågor som barnen och ungdomarna fått av en förälder, av en kompis 
eller i skolan. Att skolfrågorna var de ålagda frågor som barnbibliotekarierna 
automatiskt kom in på är troligen för att de är de vanligaste och att barnbibliotekarierna 
har flest synpunkter på de ålagda skolfrågorna. Det insamlade intervjumaterialet visar 
att barnbibliotekariernas syn på ålagda frågor är kluven och det är många faktorer som 
påverkar denna kluvenhet. En av faktorerna som påverkar barnbibliotekarierna negativt 
är att en del barn och ungdomar är ointresserade av den ålagda frågan. Detta nämner 
bland annat både Gunilla och Kajsa. Det kan jämföras med Brown (2004) som säger att 
om inte barnet självt är intresserad av uppgiften vill han/hon egentligen inte heller ha 
informationen som löser den. Det är läraren som skapat detta informationsbehov (s 8). 
Barnet eller tonåringen beger sig till folkbiblioteket för att leta information om en 
påtvingad uppgift som de kanske inte vill göra. Detta leder till att de vid mötet med 
barnbibliotekarierna uppvisar ett ointresse. Mestadels vill barnen och ungdomarna även 
ha enkel och lätt information, så att de kan lösa uppgiften snabbt. Barnens och 
ungdomarnas ointresse för den ålagda skolfrågan leder i sin tur till att även 
barnbibliotekarierna kan tappa intresset och inte gör sig besvär att ta reda på barnens 
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och ungdomarnas informationsbehov ordentligt. En fara med detta, som jag ser, är att 
om barnbibliotekarierna möter tillräckligt många ointresserade barn och ungdomar kan 
det leda till att barnbibliotekarierna börjar bemöta alla barn och ungdomar som ställer 
ålagda skolfrågor med ointresse. Något som talar mot detta är att många barn och 
ungdomar inte tycker att ålagda skolfrågor är ointressanta. Informanterna påpekar också 
att de ålagda skolfrågorna blir både mer intressanta och roligare när barnen och 
ungdomarna själva är intresserade. Detta blir en av faktorerna som påverkar 
barnbibliotekariernas syn på de ålagda skolfrågorna positivt. 
 
Vad beträffar de övriga ålagda frågorna har inte barnbibliotekarierna vare sig någon 
positiv eller negativ inställning till dem. Barbro, Göran och Gunilla säger att de inte får 
övriga skolfrågor så ofta, medan Åke, Kajsa och Åsa verkar få dem lite oftare. 
Barnbibliotekariernas olika sätt att urskilja barnens och ungdomarnas ålagda frågor är 
också ett slags sätt att se på barns och ungdomars ålagda frågor. Informanterna har 
likartade tillvägagångssätt att lägga märke till de ålagda frågorna. Fyra av informanterna 
urskiljer ålagda skolfrågor genom att barnen och ungdomarna använder lärarens 
formuleringar. Barn som fått en tilldelad eller påtvingad uppgift i skolan använder ofta 
lärarens formulering, påpekar också Wanting (1984bs 231).  
 
Här går det att dra paralleller till barns och ungdomars ointresse för en ålagd skolfråga. 
Detta då en påtvingad skolfråga som barnen och ungdomarna saknar intresse för i sin 
tur leder till att de inte försöker att formulera om det läraren säger eller skriver, utan tar 
formuleringen som den är. Informanterna känner även ingen de ålagda skolfrågorna på 
andra vis. Gunilla, Kajsa och Åke säger att de känner igen de ålagda skolfrågorna 
genom att barnen och ungdomarna inte har en aning om vad de är ute efter för material. 
Gunilla säger att barnen och ungdomarna rusar till folkbiblioteket utan att tänka på vad 
uppgiften innebär. Åsas, Kajsas och Gunillas utsagor hänger ihop med det Barbro och 
Göran säger, kännetecknar en ålagd skolfråga. Detta då Barbros och Görans 
kännetecken att barnen och ungdomarna kommer i snabb följd med ungefär samma typ 
av fråga. För om barnen och ungdomarna inte tänker efter vad den ålagda skolfrågan 
innebär, utan bara rusar iväg till folkbiblioteket med uppgiften leder detta till att de inte 
vet vad de behöver för material. Om då en hel klass har fått samma uppgift kan det leda 
till som i Barbros och Görans fall att alla barnen och ungdomarna kommer och ställer 
ungefär samma fråga. Kajsa och Åsa säger att de även kan känna igen en ålagd 
skolfråga genom att barnet eller tonåringen har med sig en lapp eller ett papper där 
uppgiften står. Men Åsa säger att detta gäller mest användare som studerar på Komvux 
och att det kan ha att göra med språkproblem.  
 
När det gäller barns och ungdomars övriga ålagda frågor märks de exempelvis genom 
att barnen och ungdomarna säger att de skall låna åt någon annan till exempel en 
förälder, en kompis eller ett syskon. Barbro och Göran har dock träffat på en övrig ålagd 
fråga som egentligen inte är en ”ålagd” fråga. Det är när ett barn eller en tonåring ställer 
en fråga som är av privat karaktär och de säger att det är deras kompis som vill veta. 
Denna form av ”ålagd” fråga tror jag var vanligare förr innan det fanns Internet. Detta 
då det idag via Internet går att få svar på de flesta frågor som exempelvis rör kroppen. 
När barnbibliotekarierna får denna typ av ”ålagd” fråga och de känner på sig att det är 
användaren själv som frågan gäller, bör barnbibliotekarierna vara uppmärksamma på 
hur de formulerar sig så att de inte försäger sig. De bör behandla användaren och den 
”ålagda” frågan med respekt.  
 



 47 

Barnbibliotekariernas syn på barns och ungdomars ålagda frågor kan även urskiljas 
under referensintervjun. Vid referensintervjun med ålagda frågor säger tre av 
informanterna att de försöker att snäva in barnens och ungdomarnas frågor. Två av 
informanterna säger att de försöker tänka på barnens och ungdomarnas ålder, när de 
söker efter material. Alla informanterna säger också att det gäller att försöka att ta reda 
på vad det är barnen och ungdomarna egentligen vill ha. Två av informanterna frågar 
även barnen och ungdomarna hur lång tid de har på sig innan uppgiften skall vara klar, 
så de vet hur mycket och vilken sorts material som de skall leta efter. Barnens och 
ungdomarnas tidsbrist kan troligen ha att göra med att de läser många kurser i skolan 
parallellt och då kommer även oftast uppgifterna på respektive kurs samtidigt. En annan 
orsak kan vara att en del barn och ungdomar skjuter på sina uppgifter i skolan och börjar 
på tok för sent med dem.  
 
Sammanfattningsvis är barnbibliotekariernas syn på den ålagda frågan både likartad och 
relativt positiv, förutom om barnen och ungdomarna uppvisar ett ointresse när de 
kommer med den ålagda frågan till folkbiblioteket. Men relationen mellan 
barnbibliotekarierna och de ålagda frågorna är trots en relativt positiv syn på dem, inte 
helt problemfri. Dessa problem kommer att besvaras i nästa frågeställning. 

8.2 Vilka problem kan uppstå under en referensintervju då barn 
och ungdomar ställer ålagda frågor och vilka strategier 
använder bibliotekarierna för att lösa dessa? 
Alla informanterna har mycket att säga när det gäller problem med de ålagda frågorna 
och det som kan urskiljas tydligast är problemen med skolan. Detta då problemen med 
skolan kommer upp direkt och indirekt i nästa alla kategorier under temat problem i 
redovisnings och analyskapitlet. I magisteruppsatsens inledande fas vid sökandet efter 
relevant litteratur började även jag ana, att ålagda frågor och samspelet mellan 
folkbiblioteket och skolan var heta frågor. Vad beträffar problemen med skolan är det 
inte bara själva samspelet mellan den och folkbiblioteket som informanterna har åsikter 
om. Informanterna har även åsikter om lärarna och skolbiblioteken. När det gäller 
lärarproblemen nämner informanterna bland annat att barnen och ungdomarna inte vet 
vad de söker efter för information, när de kommer med ålagda skolfrågor till 
folkbiblioteket. Barnens och ungdomarnas ålagda skolfrågor kan också vara mycket 
breda eller också använder barnen och ungdomarna lärarens formulering. Barbro och 
Göran nämner exempelvis att de får ta på sig en lärarroll, när barnen och ungdomarna 
inte vet vad de söker efter för material. Detta tycker de inte om. Även Gunilla upplever 
problemet med att lärarna inte förklarar uppgifterna ordentligt för barnen och 
ungdomarna. Hon säger att hon önskar att barnen och ungdomarna hade fått en 
bakgrund till den ålagda frågan och lite mer kunskap om själva ämnet. Åke nämner 
också problemet med att lärarna förutsätter att barnen både har förstått frågan och vad 
den innebär. Vad det beror på att barnen och ungdomarna varken alltid förstår lärarens 
frågor, får någon bakgrund till dem eller hinner smälta dem, är svårt att säga. Skolan är 
en plats där mycket skall hinnas med på kort tid, så troligen är tidsbrist en påverkande 
faktor. Det kan också vara så att lä raren inte tycker det är nödvändigt att barnen och 
ungdomarna sätter sig in i hela ämnet. Detta då läraren kanske anser att det räcker med 
att barnen och ungdomarna specialiserar sig på ett visst område av ämnet.  
 
Ett annat problem som informanterna tar upp är när hela skolklasser kommer till 
folkbiblioteket för att söka information till en ålagd skolfråga. Exempelvis Åsa säger att  
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det är då svårt att hitta material som passar när det är många som kommer och frågar om 
samma saker. Hon säger att i en sådan situation händer det även att materialet som finns 
om ett specifikt ämne tar slut. Gunilla upplever att hon inte hinner med att hjälpa alla 
användare när det kommer in en hel klass. Barbro och Göran tar också upp problemet 
med att hela klasser kommer in och de menar att det skulle vara bättre om de fick reda 
på det i förväg. Detta då informanterna inte hinner med att tala med alla barnen och 
ungdomarna utan hinner endast ta fram lämpliga källor till dem. En förvarning från 
skolan skulle underlätta för barnbibliotekarierna att hinna se till att det finns tillräckligt 
med material och att den är adekvat för barnens och ungdomarnas ålder. Men det är 
tveksamt om en förvarning skulle underlätta barnens och ungdomarnas behov av hjälp. 
Då det kanske inte bara är de som befinner sig på folkbiblioteket utan även övriga 
användare och då det kan det ändå bli svårt för bibliotekspersonalen att räcka till. 
 
Ytterligare ett problem som två av informanterna tog upp är att de tycker det är 
underligt att skolan vill att barnen skall forska fastän de inte har något skolbibliotek. 
Även två andra informanter nämner detta problem, då de säger att folkbiblioteket får 
fungera även som skolbibliotek när hela skolklasser kommer dit. Personligen vet jag att 
skolbiblioteken ute i landet kan se mycket olika ut. Detta då jag under B-kursen deltog i 
ett grupparbete där vi berörde skolbibliotekens utseende. Därför valde jag att lägga in en 
fråga i intervjuguiden angående hur skolbiblioteken ser ut i informanternas respektive 
kommun. Detta för att få en överblick om just deras situation. Intervjuerna visar att på 
grundskolenivå är skolbiblioteken bristfälliga och utan skolbibliotekarie. 
Gymnasiebiblioteken är däremot bättre och har oftast en skolbibliotekarie. Detta kan 
jämföras med rapporten Skolbibliotek i Sverige 1999:1, som säger att skolbiblioteken 
på gymnasienivå har en fackutbildad bibliotekarie och grundskolans skolbibliotek har 
en större inriktning mot skönlitteratur än skolbiblioteken på gymnasienivå (s 26f).  
 
Detta tror jag är en förklaring till varför hela klasser från grundskolan kommer till 
folkbiblioteken för att söka information. Skolan har kanske inte något fullt fungerande 
bibliotek och om det finns kanske det ändå inte har tillräckligt med facklitteratur. Men, 
som två av informanterna funderar över, hur vill då skolan att barnen skall forska om 
skolan inte har något välfungerande skolbibliotek? Denna fundering går även att 
jämföras med Statens kulturråds omvärldsbevakning Om 2001 världen från 2001. I den 
nämns det bland anna t att i vilken utsträckning som folkbiblioteket används av elever 
och lärare har oftast både kommunledning och skolledning dålig vetskap om (s 83). 
Detta kanske också kan vara en orsak till att folkbiblioteket används som ett 
skolbibliotek. Jag vet också att naturligtvis påverkar även kommunernas ekonomiska 
situation var pengarna läggs och de senaste åren har varit kärva för många kommuner. 
Även Internet spelar troligen här en viktig roll, detta då de flesta skolor har tillgång till 
att söka information till arbeten via Internet. Men barnen och ungdomarna behöver även 
ett välfungerande skolbibliotek, så att de inte använder folkbiblioteket som sitt 
skolbibliotek. Folkbiblioteket skall vara ett komplement till skolbiblioteket, som Åsa 
uttrycker det. Detta håller även jag med om för om det inte sker en förbättring inom 
skolbiblioteken finns det en risk att de slutligen försvinner helt. Vilket i sin tur även 
drabbar folkbiblioteket.  
 
Det är inte enbart de ålagda skolfrågorna som barnbibliotekarierna upplever problem 
med, utan även de övriga ålagda frågorna kan skapa det. Exempelvis Gunilla upplever 
problem med att barn som till exempel lånar böcker till en förälder och boken är  
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utlånad, inte vet om boken skall reserveras. En sådan situation är svår för 
barnbibliotekarien och det gäller här att hjälpa barnet så gott det går genom att till 
exempel säga att han/hon får gå hem och fråga om boken skall reserveras. Hur löser då 
barnbibliotekarierna problemen med de ålagda frågorna? Informanterna nämner flera 
olika sätt att lösa problemen med de ålagda frågorna på. När barnens och ungdomarnas 
ålagda skolfrågor är mycket vida och stora försöker exempelvis Åke att avgränsa och 
han försöker även att ringa in ämnet. Barbro och Göran säger att vid en närmare 
granskning av barnens och ungdomarnas vida och breda ålagda frågor är de inte alls det. 
Barbro och Göran påpekar här att det då är viktigt att inte få barnet att känna sig dum. 
Detta är en viktig iakttagelse för om barnen och ungdomarna känner att 
barnbibliotekarien tycker de är dumma kanske de inte vågar fråga nästa gång. I sin tur 
kan det leda till att de tvekar att gå till folkbiblioteket och söka information, för att de 
känt sig kränkta.  
 
Om barnen och ungdomarna i stället kommer med för knapphändig information om den 
ålagda frågan säger tre informanter att de skickar tillbaka barnen och ungdomarna till 
läraren för att ta reda på mer om frågan. Men som exempelvis Barbro och Göran säger, 
tror de inte att barnen och ungdomarna gör detta. Kanske är det bättre att göra som 
Kajsa, som löser problemet genom att ringa till läraren. På så vis behöver inte barnen 
eller ungdomarna framstå som dumma vid en eventuell konfrontation med läraren. Dock 
är det troligen svårt att praktisera detta i större städer, då det där finns så många skolor 
och lärare.  
 
Sammanfattningsvis går det att säga att de problem som barnbibliotekarierna kan stöta 
på under en referensintervju där barn och ungdomar ställer ålagda frågor, både direkt 
och indirekt har med skolan att göra. Lösningen på problemen mellan folkbiblioteket 
och skolan är inte enkel, men ett utökat samarbete mellan båda parter är troligen ett led 
på vägen. När det gäller problem med barns och ungdomars övriga ålagda frågor gäller 
det för barnbibliotekarien att försöka hjälpa barnet så gott det går, trots att han/hon inte 
kanske vet vad exempelvis föräldern vill ha. 

8.3 Hur förbereder sig barnbibliotekarierna för de ålagda 
frågorna som har uppstått i ett skolsammanhang? 
Informanterna försöker att underlätta för barnen och ungdomarna på folkbiblioteket 
genom att exempelvis inte ha böckerna uppställda efter SAB-systemet. Andra exempel 
är att se till att biblioteksmiljön på barnavdelningen ser ut på ett sådant sätt att barnen 
och ungdomarna inte blir avskräckta för att ställa frågor. Det är även viktigt att det finns 
personal vid informationsdisken men också ute på golvet, så att barnen och ungdomarna 
lätt hittar någon att fråga. Barnbibliotekarierna ser även över sina bokbestånd för att se 
vad som behövs kompletteras. Men som Åsa säger så går det inte längre lika lätt att ha 
uppsikt över vad barnen och ungdomarna läser under terminerna. Detta då skolorna inte 
längre arbetar lika regelbundet och samordnat längre. Alla dessa förberedelser är viktiga 
så att barnavdelningen och barnbibliotekarierna kan möta barnen och ungdomarna som 
ställer ålagda frågor, på bästa sätt.  
 
En förberedelse för barnens och ungdomarnas ålagda frågor som Åke använder sig av är 
att försöka att lära dem bibliotekskunskap. Detta så att de klarar av så mycket som 
möjligt på egen hand och inte behöver fråga barnbibliotekarien om allting. Detta kan 
troligen på sikt leda till att barnbibliotekarierna får mer tid och hinner på så sätt hjälpa  
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fler av användarna. Åke, men även Barbro och Göran tar även upp samspelet mellan 
folkbiblioteket och skolan som en viktig förberedelse. Barbro och Göran säger att om 
pedagogerna kommer till folkbiblioteket och lär sig bibliotekskunskap kan de i sin tur 
gå dit med sina respektive klasser och visa hur det går till. Även detta leder i sin tur till 
att barnbibliotekarierna får mer tid att hjälpa de barn och ungdomar som verkligen 
behöver hjälp.  
 
Sammanfattningsvis går det här att urskilja att informanterna försöker att förbereda sig 
på olika sätt för de ålagda frågorna som uppstått i ett skolsammanhang. Även här 
kommer samspelet mellan folkbiblioteket och skolan in och hur viktigt det är att det 
fungerar.  
 
Vid jämförelse mellan mitt resultat och min problembeskrivning om att barn och 
ungdomar ibland ställer breda och komplicerade frågor. Vilka även kan vara svåra att 
hitta lämplig information till, stämmer till viss del. De ålagda frågorna kan vara breda 
och det kan även vara svårt att hitta information till dem. Problemet ligger dock inte hos 
barnen och ungdomarna, utan det beror på vem åläggaren är samt inom vilken kontext 
han/hon befinner sig i. När det gäller de problem som jag stötte på under intervjuerna 
genom att intervjudeltagarna tog över intervjun, frågor blev feltolkade och att jag var för 
tydlig vid två av intervjuer, har inte inverkat nämnvärt på resultatet. Förvisso är det inte 
bra att sådana saker inträffar, då intervjuerna inte blir likadana.  
 
Av mina resultat går det inte att dra några generella slutsatser då antalet informanter är 
för få. Men om jag enbart ser till de resultat som kommit fram i denna uppsats kan jag 
dra slutsatsen att barnbibliotekariernas upplevelser av barns och ungdomars ålagda 
frågor är tudelad. Detta beror då på om barnen och ungdomarna är intresserade av den 
ålagda frågan eller ej. Ålagda skolfrågor är den klart dominerande typen av ålagda 
frågor och samspelet mellan folkbiblioteket och skolan spelar en avgörande roll.  

8.4 Slutord 
Tillkomsten av denna magisteruppsats har varit en lång process som både har varit 
mycket arbetsam men samtidigt intressant. Det som jag upplevt som mest positivt är 
själva intervjusituationerna. Det var både lärorikt och intressant men också roligt att 
vara ute i verkligheten och träffa barnbibliotekarier. Då det i uppsatsens begynnelse var 
svårt att avgöra vad som var lämpligt att undersöka avgränsade jag mig ganska mycket. 
Men under arbetets gång har jag erfarit att begränsningarna jag gjorde kanske var för 
många, men å andra sidan hade uppsatsen då blivit för omfattande. Förslagen på fortsatt 
forskning inom detta ämne som kan vara intressant är att även innefatta lärare och 
skolbibliotekarier eller barn och ungdomar. Vad säger lärarna angående ålagda 
skolfrågor? Hur ställer sig lärarna till barnbibliotekariernas önskan om att utöka 
samarbetet med skolan? Hur upplever eleverna de ålagda skolfrågorna? Anser 
barnbibliotekarierna att det är deras ansvar att lära barnen och ungdomarna hur 
biblioteket fungerar? Andra förslag är att göra en deltagande observationsundersökning 
för att få se hur det kan gå till, när en hel skolklass kommer till folkbiblioteket med 
skolfrågor. Även övriga biblioteksanvändares upplevelser av skolelever och deras 
ålagda skolfrågor skulle kunna samlas in. 
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9. Sammanfattning 

I denna uppsats studerar jag det problem som uppstår när det under referensintervjun 
finns en tredje inblandad part som ej är närvarande. Detta genom att titta närmare på de 
”imposed queries”, som barn och ungdomar ställer till barnbibliotekarien under en 
referensintervju. Begreppet ”imposed queries” myntades av Melissa Gross första 
gången 1995 (som doktorerat i Biblioteks- och Informationsvetenskap och är docent vid 
Florida State Universtity, School of Information Studies). Den svenska förklaringen till 
begreppet ”imposed queries” är ålagda frågor. 
 
I min problembeskrivning nämner jag hur jag under min utbildning på 
Bibliotekshögskolan i Borås har uppfattat det som barns och ungdomars frågor inte 
alltid är lika tydliga som vuxnas. Detta då frågorna både kan vara breda och 
komplicerade, vilket i sin tur kan leda till missförstånd och att fel information och 
dokument återfinns. Jag undrar därför hur det ser ut i verkligheten på ett folkbibliotek. 
Vad har barnbibliotekarier som dagligen arbetar med barns och ungdomars frågor och 
då speciellt ålagda frågor att säga om problemen och hur handskas de med dessa? 
 
Syftet med denna magisteruppsats är därför att undersöka hur barnbibliotekarier på 
folkbibliotek upplever och vilka inställningar de har till ålagda frågor vid en 
referensintervju med barn och ungdomar och hur barnbibliotekarierna förbereder sig för 
den problematiken som kan uppstå vid barns och ungdomars ålagda frågor.  
 
För att uppnå detta syfte har jag följande frågeställningar: 
Hur ser barnbibliotekarier på barns och ungdomars ålagda frågor? 
Vilka problem kan uppstå under en referensintervju då barn och ungdomar ställer ålagda 
frågor och vilka strategier använder barnbibliotekarierna för att lösa dessa? 
Hur förbereder sig barnbibliotekarierna för de ålagda frågorna som har uppstått i ett 
skolsammanhang? 
 
Undersökningen görs på folkbibliotek i Sverige. I en litteraturgenomgång presenterar 
jag först mina egna litteratursökningar och sedan presenterar jag den tidigare 
forskningen inom ämnet, samt övrig litteratur som jag finner relevant för min 
undersökning. 
 
Teoridelen, som jag använder för att analysera mitt intervjumaterial är uppdelad i tre 
delar. Teoridelen inleds med en presentation av vad kommunikation är samt vilken roll 
kommunikationen kan ha i en referensintervju. Därefter indelas teoridelen i tre delar där 
jag först beskriver Melissa Gross och hennes ”The Imposed Query” modell som i sin tur 
beskriver den ålagda frågans olika steg genom en referensintervju. I del två som i sin tur 
är indelad i två delar behandlas Carol Collier Kuhlthaus två modeller ”Levels of 
Mediation” och ”Zone of Intervention”. I ”Levels of Mediation” beskrivs vilka olika 
väglednings- eller guidningsroller bibliotekarien kan inneha när han/hon hjälper en 
användare i dennes informationssökningsprocess. I ”Zone of Intervention” beskrivs på 
vilka olika sätt en bibliotekarie kan ingripa i en användares 
informationssökningsprocess. 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervjuundersökning som metod då det är 
barnbibliotekariernas upplevelser som skall studeras. Jag jämför även de olika 
intervjuerna med varandra för att på så vis få fram en djupare förståelse av företeelsen. 
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Det är sedan informanternas utsagor som får ligga till grund för min analys, diskussion 
och slutsats. Inför intervjuerna konstruerade jag en intervjuguide med öppna frågor samt 
följdfrågor. Intervjuerna bandas, efter godkännande av informanterna. När 
intervjumaterialet samlats in, bearbetas de genom att jag skriver ut det i sin helhet.  
 
Under utskriftsprocessen och genomläsningen av det utskrivna intervjumaterialet kan 
jag se vissa gemensamma mönster i informanternas sätt att besvara frågorna. Detta leder 
till att materialets likheter och olikheter sorteras in under grova teman. Dessa teman har 
även en koppling till mina frågeställningar. Dessa tidiga teman har sedan fått ligga till 
grund för de teman som figurerar i resultatredovisningen och analyskapitlet. Genom 
ytterligare bearbetning av texten kan de tidiga temana förfinas och slutligen kan fem 
övergripande teman urskiljas. Under dessa placeras sedan de olika kategorierna med 
likheter och skillnader som har anknytning till respektive tema.  
 
I redovisningen och analysen presenterar jag intervjumaterialet under fem teman med 
respektive kategorier. Temana är följande: Referensintervjun med barn och ungdomar, 
Metoder vid barns och ungdomars ålagda frågor, Inställningar till barns och ungdomars 
ålagda frågor, Problem med de ålagda frågorna samt Förberedelse. Då det i intervjuerna 
visade sig att informanterna till största delen associerade ålagda frågor med skolfrågor 
har jag indelat de ålagda frågorna i ålagda skolfrågor och övriga ålagda frågor. Temana 
med respektive kategorier knyts sedan samman med teorierna samt studerad litteratur. I 
redovisnings och analyskapitlet framkommer att informanterna anser att 
referensintervjun är mycket viktig. Informanterna urskiljer ålagda frågor på mycket 
liknande vis. Informanterna har flera olika sätt att hjälpa de unga användarna med de 
ålagda frågorna som exempelvis genom att begränsa de ålagda frågorna. Informanternas 
inställning till de ålagda frågorna är kluvna, vilket beror på om de unga användarna 
visar intresse för den ålagda frågan eller ej. De problem som kan urskiljas är bland annat 
att många elever kom till folkbiblioteket på en gång samt bristen på samarbete mellan 
folkbiblioteket och skolan. De förberedelser som informanterna gör är bland annat att se 
över sina bokbestånd och att försöka lära ut bibliotekskunskap till barnen och 
ungdomarna. 
 
Uppsatsen avslutas med diskussion och slutsatser. Där besvaras även mitt syfte samt 
mina frågeställningar. Det visar sig att barnbibliotekariernas syn på den ålagda frågan 
både är likartad och relativt positiv, förutom om barnen och ungdomarna uppvisar ett 
ointresse när de kommer med den ålagda frågan till folkbiblioteket. De problem som 
barnbibliotekarierna kan stöta på under en referensintervju där barn och ungdomar 
ställer ålagda frågor, har både direkt och indirekt med skolan att göra. Det går även att 
urskilja att informanterna försöker att förbereda sig på olika sätt för de ålagda frågorna 
som uppstått i ett skolsammanhang.  
 
Av mina resultat går det inte att dra några generella slutsatser då antalet informanter är 
för få. Men om jag enbart ser till de resultat som kommit fram i denna uppsats kan jag 
dra slutsatsen att barnbibliotekariernas upplevelser av barns och ungdomars ålagda 
frågor är tudelad. Detta beror då på om barnen och ungdomarna är intresserade av den 
ålagda frågan eller ej. Ålagda skolfrågor är den klart dominerande typen av ålagda 
frågor och samspelet mellan folkbiblioteket och skolan spelar en avgörande roll.  
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11. Bilaga 1 Intervjuguiden 

 
Allmänt om folkbibliotekets barn och ungdomsavdelning och informanterna  
 
Hur gammalt är biblioteket 
 
Hur många arbetar på barnavdelningen 
 
Har skolorna i er stad skolbibliotek med skolbibliotekarie och i så fall hur många finns 
det? 
 
Berätta om din/er egen bakgrund vad gäller utbildning samt hur länge ni varit 
yrkesverksamma. 
 
Allmänt om referensintervjun och barn och ungdomars frågor och då främst ålagda 
frågor 
 
Hur ser du/ni på referensintervjun? 
 
Hur ser du/ni på barn och ungdomars frågor och vad är en ålagd fråga för dig/er? 
 
Hur ser barnbibliotekarier på barn och ungdomars ålagda frågor 
 
Berätta hur du/ni gör när du/ni får en ålagd fråga? 
 
Hur märker du/ni att barn och ungdomar kommer med en ålagd fråga? 
 
Vilka kategorier av ålagda frågor kan ställas av barn och ungdomar under en 
referensintervju och hur skiljer de sig åt? 
 
Kan du/ni ge exempel på hur barn och ungdomar formulerar sina ålagda frågor (t.ex. 
visar papper med uppgift)? 
 
Hur upplever du ålagda frågor, spännande, svåra? 
 
Vilka problem kan uppstå under ett referenssamtal då barn och ungdomar ställer ålagda 
frågor  
 
Berätta om problem som kan uppstå under en referensintervju med ålagda frågor som 
barn och ungdomar ställer. Ge gärna exempel. 
 
Berätta hur du löser problemen och ge gärna exempel.  
Hur känner du dig i en sådan situation? Berätta  
 
Blir du aldrig frustrerad?  
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Anpassning efter användare med ålagda frågor 
 
Hur kan barnbibliotekarierna förbereda sig för att hjälpa sina användare när de kommer 
med ålagda frågor? 
 
Sker det någon samverkan med andra yrkesgrupper för att på detta vis hjälpa 
användarna (i detta fall skolfrågor) och hur ser den i så fall ut? 
 
Sker det någon diskussion mellan dig och dina kollegor när det gäller ålagda frågor? 
Berätta  
 
Vilka egenskaper bör en barnbibliotekarie ha för att kunna hjälpa barn och ungdomar 
när de kommer med frågor och då speciellt ålagda frågor? Varför? 
 
Vilka kunskaper bör barnbibliotekarien ha för att kunna hjälpa sina användare med 
ålagda frågor? Ex kunskaper om användarna, allmänna kunskaper om olika ämnen  
 
 


