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Abstract:  The aim with this thesis is to investigate how librarians experience 

communication with children in reference interviews. In today’s 

interactive community it is meaningful to study how children 

communicate with the librarian in virtual reference interview as 

well as in ordinary reference interviews in physical libraries. Focus 

has been on finding out what children ask about and how they are 

asking in virtual reference interviews and in ordinary reference 

interviews, what type of information needs the children have. The 

study also focuses on which barriers there can be in reference 

interviews.  

 

Empirical data has been collected by interviewing librarians who 

work in physical libraries and librarians who work with virtual 

reference interviews. The method used is qualitative interviews. 

The transcriptions were analyzed using Höglund’s and Persson’s 

theory about information needs and Buckland’s theory about 

barriers in information seeking.  

 

The findings show that the children’s own questions represent a 

subjective information need and the questions that children ask that 

come from school represents an objective information need. There 

are both similarities and differences between face to face and 

virtual reference interviews. The main differences are that the 

nonverbal communication is lost in the virtual reference interview 

and that the children are more anonymous in the virtual reference 

interview and therefore ask more private questions. 

 

Nyckelord:  referenssamtal, barn, fysiska bibliotek, virtuella bibliotek, barriärer, 

informationsbehov 
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1 Inledning 
 

I denna magisteruppsats har jag valt att undersöka referenssamtal med barn. Dessutom har jag 

valt att göra en jämförelse mellan virtuella referenssamtal och referenssamtal på fysiska 

bibliotek. Referenssamtal är enligt mig den mest intressanta delen av bibliotekarieyrket. Ofta 

kan detta samtal vara användarens enda möte med bibliotekarien vilket gör att det är detta 

intryck av bibliotekarien, och kanske även biblioteket, som användaren tar med sig hem och 

även delar med sig till andra av. Därmed anser jag att referenssamtalet är något som är av stor 

vikt att studera.  

 

Jag anser det vara intressant med referenssamtal eftersom det är här mötet med användaren 

sker. Det är här det sociala samspelet äger rum och bibliotekarien får möjlighet att samtala 

med användaren om hans eller hennes informationsbehov. Att användaren får ett gott 

bemötande och sitt informationsbehov tillfredsställt är enligt mig en viktig del i bibliotekets 

service till användarna. Det är detta jag helst vill arbeta med som bibliotekarie, att bemöta 

människor och hjälpa dem med deras informationsbehov eftersom jag själv skulle få mycket 

tillbaka från det genom det direkta mötet med användarna. Detta möte kan ske både på ett 

virtuellt eller fysiskt bibliotek. Det är i dagens interaktiva samhälle betydelsefullt att även 

studera de virtuella samtalen i och med att fler och fler använder sig av Internet. Jag anser det 

vara intressant att i denna uppsats undersöka huruvida det finns några skillnader mellan dessa 

olika möten och hur det i så fall ser ut, eftersom det är två helt olika sätt att mötas på men som 

ändå har samma syfte.  

 

Barn som användare på ett bibliotek anser jag vara viktiga att studera ur den synvinkeln att de 

är framtidens biblioteksanvändare, de kommer förhoppningsvis att använda biblioteket under 

en lång tid. Att fokusera på just barn är viktigt eftersom det är troligt att barnet återvänder till 

biblioteket som vuxen om man har fått positiva minnen som barn (Eriksson 1994, s. 45). 

 

Att ett problem blir belyst är nödvändigt, för att sedan kunna motverka det. Därför anser jag 

det intressant att undersöka huruvida bibliotekarier upplever om det finns några problem med 

referenssamtal med barn och hur de i så fall ser ut.  

 

Ett referenssamtal kan te sig på många olika sätt och det finns flera metoder för att utföra 

dessa. Jag anser att det är eftersträvansvärt att anpassa samtalet så att användaren är nöjd, 

både med själva samtalet och med resultatet av det. Dock finns det utmaningar som 

bibliotekarien kan möta under ett referenssamtal med ett barn. Detta kan bero på flera 

anledningar dels eftersom barn inte har kommit lika långt i sin utveckling i relation till vuxna, 

dels har de mindre erfarenhet av bibliotek. Något som även är viktigt för bibliotekarien att ta 

hänsyn till är hur gammalt barnet är, vilken läsnivå barnet befinner sig på, relation till vuxna i 

dess närhet samt vilken klass de går i med mera. (McKechnie 2002, s. 142) 

 

Jag har i denna uppsats valt att utgå från bibliotekariernas perspektiv och undersöka hur de 

upplever att referenssamtal med barn fungerar.  

1.1 Problemformulering 

Det finns tidigare studier om referenssamtal med barn på fysiska bibliotek som tyder på att 

barnen främst frågar om skolrelaterade frågor samt egna frågor, som rör bland annat idrott, 

djur och fantasieggande ämnen. (Lundgren 1997, s. 42) Detta anser jag tyda på att det finns 

vissa saker de inte vågar fråga om då de är ansikte mot ansikte med bibliotekarien. Det leder 
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till att det också är intressant att studera ett par virtuella bibliotek för barn, för att se hur 

referenssamtal kan se ut där. Eftersom användningen av internet idag har ökat är det relevant 

att studera hur användningen av frågetjänster för barn på Internet ser ut och hur 

referenssamtalen fungerar på dessa. Jag anser det därför vara viktigt att undersöka både den 

del av kommunikationen som sker ansikte mot ansikte i ett fysiskt bibliotek samt den som 

sker virtuellt via Internet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur bibliotekarier upplever 

kommunikationen med barn under referenssamtalet. Jag kommer att fokusera på vilka typer 

av problem som kan uppstå i respektive tjänst. För att ta reda på detta utgår jag från följande 

frågeställningar: 

 

- Vad utmärker referenssamtal mellan barn och bibliotekarie i det fysiska respektive 

virtuella biblioteket? 

- Vilken typ av informationsbehov har barn då de söker sig till det fysiska respektive 

virtuella biblioteket? 

- Vilka olika barriärer kan finnas vid referenssamtal i det fysiska respektive virtuella 

biblioteket? 

 

För att besvara dessa frågor kommer jag dels att studera tidigare forskning som jag anser vara 

relevant och dels göra intervjuer med barnbibliotekarier på fem fysiska bibliotek och med 

bibliotekarier som svarar på frågor via Spørg Olivia och Fråga bibliotekarien på Barnens 

Bibliotek.  

1.3 Begreppsförklaringar 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de begrepp som jag har valt att definiera. Detta för 

att visa hur jag förhåller mig till följande begrepp.  

 

Referenssamtal 

Referensintervju är den vedertagna termen för den kommunikation som sker mellan 

bibliotekarie och användare i referenssituationen. Ibland är det nödvändigt med ett samtal 

eller en dialog när frågorna är vaga. (Lundgren 2000a, s. 17) Jag anser dock att referenssamtal 

är den mest passande termen för det samtal som sker mellan bibliotekarie och användare och 

det är den term som jag valt att använda i föreliggande uppsats.  

 

Virtuella referenssamtal  

Virtuella, digitala, e-post, chat och referenssamtal är alla en elektronisk version av 

bibliotekens referensservice. Jag har så som boken Instant messaging reference: a practical 

guide valt att använda mig av termen virtuella referenssamtal i denna uppsats. Enligt 

American Library Association (ALA) definition är den virtuella referenstjänsten följande: 

 
1.1    Virtual reference is reference service initiated electronically, often in real-time, where 

patrons employ computers or other Internet technology to communicate with reference staff, 

without being physically present. Communication channels used frequently in virtual reference 

include chat, videoconferencing, Voice over IP, co-browsing, e-mail, and instant messaging. 

 

1.2    While online sources are often utilized in provision of virtual reference, use of electronic 

sources in seeking answers is not of itself virtual reference. 
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1.3    Virtual reference queries are sometimes followed-up with telephone, fax, in-person and 

regular mail interactions, even though these modes of communication are not considered virtual. 

(Glace, John 2004) 

 

Ovanstående definition av virtuella referenssamtal som ALA har utformat är den jag kommer 

att använda mig av i uppsatsen. Jag är dock medveten om att det finns flera termer som skulle 

passa in för att beskriva denna typ av referenstjänst.  

 

Barn 

Jag har i föreliggande uppsats valt att studera barn som befinner sig i åldersgruppen cirka 8 – 

14 år. Jag har valt att avgränsa mig till dessa åldrar dels eftersom yngre barn troligtvis besöker 

bibliotek tillsammans med en vuxen (förälder eller förskolepersonal) i större utsträckning. 

Dels har yngre barn inte så utvecklade skrivkunskaper, vilket gör att det blir svårt för dem att 

använda virtuella referenstjänster (till exempel vänder sig Spørg Olivia till just denna 

åldersgrupp) I fortsättningen är det denna åldergrupp jag syftar till i uppsatsen med begreppet 

barn.  

1.4 Disposition 

 

I detta kapitel har jag presenterat mitt ämne samt syfte och frågeställningar. Jag har också 

förklarat de begrepp jag anser relevanta för uppsatsen.  

 

Det andra kapitlet innehåller en bakgrund till de två virtuella frågetjänster som används i 

uppsatsen, Spørg Olivia och Barnens bibliotek. Detta för att läsaren tidigt ska få en bild av 

hur frågetjänsterna ser ut.  

 

I kapitel tre presenteras den metod jag valt att använda mig av för att utföra studien, nämligen 

kvalitativa intervjuer. Här beskrivs hur jag gått tillväga under mina intervjuer samt hur urvalet 

gått till.  

 

Kapitel fyra innehåller en genomgång av den litteratur jag funnit och ansett vara relevant för 

studiens syfte. Först presenteras den litteratur som rör referenssamtal med barn på fysiska 

bibliotek och efter det presenteras den litteratur som rör referenssamtal med barn på virtuella 

bibliotek.  

 

Sedan följer ett avsnitt om de teorier jag valt att använda mig av. Först finns en presentation 

av Höglund och Perssons teori kring informationsbehov och sedan finns Bucklands teori kring 

barriärer för informationssökning.  

 

I det sjätte kapitlet presenteras mitt empiriska material. Först redovisas de intervjuer som skett 

med bibliotekarier som arbetar vid fysiska bibliotek och efter det redovisas intervjuerna med 

de bibliotekarier som svarar på barns frågor via virtuella bibliotek.  

 

Mitt resultat diskuterar och analyserar jag, i kapitel sju, utifrån de valda teorierna samt den 

övriga litteratur jag presenterat tidigare i uppsatsen.  

 

Slutsatserna innehåller svar på de frågeställningar uppsatsen utgår ifrån. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattning för att ge en heltäckande bild av innehållet.    
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2 Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer jag att ge en kort beskrivning av de två virtuella bibliotek jag har 

valt som studieobjekt för uppsatsen, detta för att ge en inblick i deras syfte och hur de 

fungerar. Kapitlet inleds med att beskriva den danska frågetjänsten Spørg Olivia och avslutas 

med att beskriva den svenska frågetjänsten Fråga barnens bibliotek. Senare i uppsatsen 

kommer jag att motivera valet av dessa två virtuella bibliotek.  

2.1 Spørg Olivia 

Carsten Jessen är doktor vid Danmarks tekniska universitet och Danmarks pedagogiska 

universitets – Århus universitet och har skrivit en rapport om Spørg Olivia (Carsten Jessen 

Forskning). Där står att läsa att Spørg Olivia är ett utvecklingsprojekt som har startats av 

Gentofte bibliotek, Herning central bibliotek, Silkeborgs bibliotek och Danmarks radio med 

stöd från Biblioteksstyrelsen med syfte att skapa ett nytt barnkulturellt rum på Internet. Syftet 

är även att barn på denna sida ska kunna ställa frågor om allt mellan himmel och jord och få 

kvalificerade svar på dessa. Dessa svar kan barnen få både via e-post eller i direkt dialog med 

den bibliotekarie som har rollen Olivia. (Jessen 2002) 

 

Syftet med tjänsten är bland annat att: 

 

- Via ett nätverksamarbete mellan Danmarks radio och de involverade biblioteken och 

på längre sikt även andra aktörer skapa ett kulturellt rum för barn på Internet och öka 

synligheten för barns behov, krav och möjlighet att kunna tillägna sig kunskap via 

Internet. 

 

- Projektet ska också ta de traditionella bibliotekstjänsterna och transformera dessa till 

ett nytt medium. Genom samarbete och nätverk med andra institutioner och 

yrkesgrupper utveckla servicen för barn på Internet, där de kan hämta kunskap.  

 

- Projektets idé är att etablera en frågetjänst för barn på Internet, där barnen kan ställa 

frågor antingen via e-post eller i dialog via en chatt-funktion. Tidigare erfarenheter av 

liknande projekt för vuxna visar ett konstant stigande intresse och därför är 

förutsättningarna för en liknande service för barn goda.  

 

- Målgruppen för projektet är alla barn, men främst de som kan läsa och skriva från 

cirka 8-9 år och fram till 14 år. Alla frågor besvaras i form av ett riktigt svar eller en 

hänvisning till en källa. (Spørg Olivia 2001)  

 

 

Projektet kom igång på Internet september 2001 på adressen www.spoergolivia.dk och har för 

syfte att förnya banbibliotekens utbud genom att utnyttja Internets möjligheter för 

kommunikation och dialog. Tjänsten är ett försök till att omvandla den service som 

traditionellt ges på ett bibliotek, till Internet. (Jessen 2002) 

  

Projektet har utvecklats mot hur det såg ut från början, september 2002 fick hemsidan en ny 

design vilken tillförde ett nytt innehåll och större möjlighet till interaktivitet. (Jessen 2002) 

 

De bibliotekarier som svarar på frågorna via Spørg Olivia gör det genom en fiktiv figur som 

heter Olivia, hon är en flicka på 14 år. Enligt Jessen spelar figuren Olivia en stor roll för 
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användarna av tjänsten. Från början kommer Olivias karaktär från ett frågeprogram i radio, 

vilket gör att flertalet av barnen känner igen henne. (Jessen 2002) 

 

2.2 Barnens bibliotek 

 

Tjänsten Fråga barnens bibliotek finns på en webbplats där bibliotekarier från hela landet 

deltar och svarar på barnens frågor. Denna tjänst är ett nära samarbete med Fråga biblioteket. 

(Barnens bibliotek) Här sker kommunikationen mellan barnet och bibliotekarien via e-post. 

Barnet skriver sin fråga i ett formulär som finns på Barnens biblioteks webbplats och anger 

där även sin e-postadress till vilken bibliotekarien skickar svaret på frågan.  

 

Barnens biblioteks uppdrag är att stimulera barn till läsning genom frågesporter, pussel, 

memory och tävlingar som handlar om böcker. Det är en nationell webbplats vilken 

finansieras av Statens kulturråd och administreras av Regionbibliotek Västra Götaland. Den 

målgrupp som webbplatsen riktar sig till är barn upp till 14 år. Barn har också varit 

inblandade i arbetet med webbplatsen som idégivare, boktipsare, skribenter, intervjuare och 

kritiker. Genom sina önskemål och frågor styr de också utvecklingen av webbplatsen. 

(Barnens bibliotek)   

 

Det finns olika funktioner på webbplatsen. Barn kan läsa andras och skriva egna boktips, 

tycka till om böcker, skicka in sina egna dikter, berättelser eller serier samt få information om 

hur det går till att ge ut en egen bok. Det finns även möjlighet för barnen att få reda på 

information om författare och bokfigurer samt chatta med olika författare.  För bibliotek finns 

det en egen avdelning, här finns bland annat länkar och metodtips. (Barnens bibliotek)  

 

Den funktion som jag har valt att fokusera på är Fråga barnens bibliotek. Enligt en 

utvärdering av Barnens bibliotek som gjorts av Gitte Larsen, Esben Fjord och Camilla Riis 

Petersen från Danmarks biblioteksskola är en stor del av de frågor som ställs av barn här 

skolrelaterade. Fråga barnens bibliotek är ett samarbete med Fråga biblioteket. Då det ställs en 

fråga på Fråga biblioteket som de anser borde besvaras av Fråga barnens bibliotek hänvisas 

den dit. (Larsen, Fjord & Riis Petersen 2007, s. 32) 
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3 Metod  
 

När jag skulle välja metod att använda mig av för denna magisteruppsats kändes det, med 

tanke på studiens syfte, naturligt att göra kvalitativa intervjuer. Jag gick ändå igenom andra 

tänkbara metoder men fann det fortfarande lämpligt att använda mig av intervjuer eftersom 

denna metod kunde belysa mina frågeställningar på bästa sätt. Jag anser att denna metod är 

passande för att samla in information kring hur referenssamtalet mellan barn och bibliotekarie 

fungerar. Valet föll på att intervjua barnbibliotekarier eftersom det är deras syn på 

kommunikationen med barn jag vill undersöka. Intervju är den metod som ger de bästa 

förutsättningarna för att få fram hur de intervjuade tänker och känner (Kylén 2004 s.9), vilket 

gör att jag har möjlighet att få en bra överblick över hur de bibliotekarier jag intervjuat ser på 

kommunikationen med barn. I inledningen till sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun 

skriver Steinar Kvale att genom att göra kvalitativa intervjuer kan intervjupersonen bland 

annat försöka förstå världen ur informanternas synvinkel, vilket är det som jag med den här 

undersökningens intervjuer vill göra. (1997, s. 9) 

 

För att få information gällande referenssamtal på virtuella bibliotek gjordes också här 

kvalitativa intervjuer. Dock skedde dessa inte ansikte mot ansikte, utan via e-post. Pål 

Repstad skriver i sin bok Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap att vid 

intervjuer som inte sker ansikte mot ansikte kan information gå förlorad. Det är till exempel 

icke-verbala budskap och informantens ”naturliga” sociala kontext som kan gå förlorad vid 

intervjuer via e-post. Dock anser Repstad att det är problemformuleringen eller 

frågeställningen som avgör huruvida det är lämpligt att göra intervjuer via e-post eller inte. 

(2007, s. 108) 

 

För att få studiens resultat mer objektivt skulle en alternativ metod kunna vara observation. 

Om jag kompletterat mina intervjuer av bibliotekarier med observation av desamma skulle det 

kunna vara möjligt att jag fått en mer korrekt bild av hur de går till väga under ett 

referenssamtal. Detta ansåg jag inte nödvändigt dels av tidsskäl dels av den orsaken att det är 

bibliotekariernas uppfattningar kring ämnet jag är intresserad av och detta anser jag att jag fått 

ut av intervjuerna. En annan alternativ metod som skulle kunna vara passande för mitt syfte 

hade varit att intervjua barn. Detta skulle vara ett bra komplement till de intervjuer jag gjort, 

dock ansåg jag att detta skulle vara allt för tidskrävande.   

3.1 Tillvägagångssätt  

 

Nedan kommer jag att beskriva hur jag har gått till väga under mina intervjuer. Först kommer 

jag beskriva förfarandet vid de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte med informanterna 

och sedan de intervjuer som skedde via e-post.  

3.1.1 Fysiska bibliotek 

 

Det var vid urvalet viktigt att alla de bibliotekarier jag kontaktade arbetade med barn på 

biblioteket. Jag kontaktade till en början fem stycken bibliotekarier och frågade om de ville 

ställa upp och bli intervjuade, fyra av dem svarade att de ville det. Efter att ha intervjuat dessa 

fyra bibliotekarier fann jag att det inte kom upp så mycket ny information under de sista 

intervjuerna och därmed ansåg jag det inte nödvändigt att ta kontakt med fler bibliotekarier att 

intervjua. Jag upplevde således mättnad i resultatet så långt.  
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Under arbetets gång upptäckte jag att jag borde ha definierat begreppet barn för mina 

informanter. Jag valde dock att inte kontakta informanterna för att fråga hur de definierade 

begreppet barn eftersom detta skulle blir underligt för dem att göra i efterhand och skulle nog 

inte ge en rättvis bild av deras definition om det gjordes i efterhand. Att fråga i efterhand 

skulle heller inte bidra till att få en gemensam definition av begreppet.  

 

Därför valde jag istället att ta kontakt med ytterligare en informant att komplettera mina 

intervjuer med. Här valde jag samma tillvägagångssätt och urval som vid de fyra tidigare 

intervjuerna. Vid denna intervju kom jag fram till att den aspekt som inte inkluderas under de 

första fyra intervjuerna inte inverkade nämnvärt på informantens svar och valde därför här att 

använda mig av intervjuerna på ett likvärdigt sätt.  

 

Jag skickade ut e-post till de jag ville intervjua där jag kortfattat beskrev vem jag är och vad 

intervjuerna skulle leda till samt lite om vad uppsatsens syfte är. I dessa e-postmeddelanden 

var jag även noga med att informera om att jag skulle hålla dem som informanter anonyma i 

uppsatsen. För att hålla mina informanter anonyma genom uppsatsen har jag valt att benämna 

dem vid en bokstav istället för vid deras riktiga namn. Majoriteten av de jag skickade 

förfrågan till svarade att de var intresserade av att ställa upp på en intervju och vi bestämde 

via e-post dag och tid för intervju.  

Det tillvägagångssätt jag använt vid den första kontakten med informanterna har Jan Trost 

beskrivit som ett bra tillvägagångssätt för att kontakta informanter. Han skriver också om att 

man i detta skede även ska informera om hur lång tid intervjun uppskattningsvis kommer att 

ta, vilket jag gjorde i mina e-postmeddelanden (2005, s. 61f). Dessa intervjuer ägde rum i 

april 2008 och den kompletterande intervjun ägde rum i april 2009.  

 

Vid intervjuerna har jag använt mig av en låg grad av standardisering. Detta innebär att den 

som intervjuar tar upp frågor så som det passar och informanten kan styra ordningsföljden av 

det som tas upp (förutsatt att det som tas upp är relevant). (Trost 2005, s. 19)  

Vid utformningen av intervjuguiden har jag velat att frågorna ska vara ostrukturerade, de 

frågor som ställs är öppna. När man ställer sådana frågor blir det den som intervjuas som 

bestämmer vilken struktur svaret får. (Trost 2005, s. 20) Att ställa sådana frågor anser jag vara 

lämpligt eftersom det är bibliotekariernas uppfattningar jag är intresserad av och jag vill styra 

dem så lite som möjligt så att de får utrymme att delge sina tankar och åsikter. 

 

Jan-Axel Kylén beskriver i sin bok Att få svar: intervju, enkät, observation hur trattmodellen 

används i en intervju. Denna modell inleds med en bred öppning och går sedan vidare med att 

informanterna får göra en fri berättelse. Efter det smalnas intervjun in och preciseras och 

den som intervjuar har kontroll över intervjun. Det avslutas sedan med information från den 

som intervjuar och till sist en avslutning. (Kylén 2004, s. 31ff) Denna modell har jag till viss 

del använt mig av i mina intervjuer. Jag har preciserat mina frågor längre in i intervjun men 

har ändå haft en låg grad av standardisering eftersom informanten till viss del kunnat vara 

med och styra i vilken ordning frågorna tas upp med mera. 

 

I mina intervjuer hade jag inte för avsikt att vara styrande. Trots detta har jag valt att ta med 

exempel på några problem. Dessa kommer dels ifrån min egen förförståelse och dels ifrån hur 

boken Barn frågar – kan biblioteket svara beskriver på vilket sätt barn frågar. Jag har valt att 

ta med dessa exempel för att ha något att utgå ifrån under intervjun. Inte under någon av 

intervjuerna har jag behövt ställa alla eftersom bibliotekarierna själva har tagit upp dem och 

ibland har de fått svara att de inte upplever det jag frågar om som ett problem. 
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I intervjuguiden har jag valt att ta med exempel på frågor som barn har ställt till en 

bibliotekarie. Detta för att undersöka hur informanterna skulle ha gått till väga ifall de fick en 

fråga liknade den i exemplet. Dessa frågor har jag hittat i Barn frågar- kan biblioteket svara?. 

Detta eftersom det är exempel på riktiga frågor som barn har ställt samt för att få en liten 

inblick i det verkliga arbetet även om jag är väl medveten om att detta inte direkt kan liknas 

vid en verklig referenssituation.  

 

Jag har valt att använda mig av bandspelare för att spela in intervjuerna. Detta ansåg jag 

lämpligt eftersom jag i efterhand kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger samt att jag 

inte behöver koncentrera mig på att göra anteckningar under intervjuerna (Trost 2005, s. 53f). 

Kylén anser att det kan hämma den som blir intervjuad att spela in intervjun, men säger 

samtidigt att även anteckningar kan göra detta (2004, s.40). Skulle någon av informanterna ha 

tackat nej till att bli inspelad under intervjun hade jag naturligtvis antecknat istället. Men 

ingen av informanterna tycktes vara berörd av att intervjun spelades in. Jag anser att 

fördelarna med att använda bandspelare överväger nackdelarna eftersom jag skulle gå miste 

om mycket av det som sker utöver det som informanten säger vid intervjun.  

 

För att undvika att bli störda under någon av intervjuerna skedde samtliga i ett avskilt rum på 

biblioteket, vilket informanterna själva valde, till exempel ett konferensrum eller enskilt 

arbetsrum. För att informanterna inte skulle känna sig stressade under intervjuerna hade jag 

redan i den första kontakten informerat om att intervjun skulle ta cirka en timma. Ingen av 

intervjuerna översteg denna tidsplan och därmed fann jag inte att någon av mina informanter 

under intervjun kände sig stressade. Under en av intervjuerna kom det in en kollega för att 

ställa en fråga till min informant. Vi avbröt då intervjun under ett kort tag för att sedan 

fortsätta på samma ställe igen. Jag ansåg inte att detta var något som påverkade informantens 

svar. 

 

I presentationen av resultatet har jag ibland valt att citera det informanterna sade i intervjun. 

Detta för att få med den exakta andemeningen i uttalandet. Dock är jag medveten om att detta 

kan ge ett negativt intryck av informanten i och med att talspråk inte lämpar sig i skriven text 

men tog ändå beslutet att citera informanterna exakt.  

3.1.2 Virtuella bibliotek 

 

Jag har valt att göra intervjuer med fyra bibliotekarier som arbetar med att svara på barns 

frågor via virtuella bibliotek, två bibliotekarier från Spørg Olivia och två från Barnens 

bibliotek. Jag valde att studera den danska frågetjänsten Spørg Olivia eftersom Danmark är ett 

föregångsland inom området samt att tjänsten uppmärksammats inom biblioteks- och 

informationsvetenskap då det gäller virtuella referenstjänster. Detta valde jag att komplettera 

med att undersöka den svenska frågetjänsten på Barnens bibliotek. Här ville jag få med en 

svensk motsvarighet till Spørg Olivia för att studien inte endast skulle inkludera den danska 

tjänsten.  

 

Den undersökning jag gjort inkluderar ett relativt stort antal informanter, fem från fysiska 

bibliotek och fyra från virtuella bibliotek. Jag valde detta eftersom jag ville nå en mättnad för 

de två olika typerna av bibliotek. Att göra ett mindre antal intervjuer anser jag vara för lite för 

att ge ett pålitligt resultat. Trost skriver att frågan om hur stort antalet informanter ska vara 

beror på syftet för studien (Trost 2005, s. 122). Då mitt syfte med denna studie är att 

undersöka bibliotekariers syn på kommunikationen med barn ansåg jag det nödvändigt att ha 
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ett något större antal informanter. Dock är jag väl medveten om att det inte är möjligt dra 

generaliserande slutsatser från intervjuerna.  

 

Tillvägagångssättet vid de intervjuer som skedde via e-post var inledningsvis detsamma som 

jag beskrivit ovan fram till dess att intervjuerna utfördes.  Istället för att ställa frågorna direkt 

till informanten skickade jag dem via e-post. Detta är naturligtvis något som kommer att 

påverka resultatet men jag gjorde valet att ändå utföra intervjuerna via e-post. Dels därför att 

avstånden att färdas hade blivit för långa för mig dels för att det faktiskt är på detta vis de 

arbetar med att svara på barnens frågor. 

En annan sak som skiljde intervjuerna åt var att jag i ett av fallen insåg att jag inte kunde 

garantera informanten anonymitet eftersom arbetsuppgifterna endast utförs av denna 

informant. Därför valde jag att kontakta informanten igen och fråga hur hon ställde sig i 

denna fråga, varvid hon svarade att det inte var några problem att uppge de arbetsuppgifter 

hon har.  

 

Utformningen av intervjuguiden var ändrad för dessa intervjuer (se bilagor). Jag använde mig 

av samma typ av frågor men de var ställda på ett lite annat sätt för att vara mer förståeliga. Jag 

hade här utformat intervjuguiden med frågor istället för som tidigare med endast stödord för 

mig själv. Dessa intervjuer ägde rum i april 2009.  

 

Att göra intervjuer via telefon eller e-post kan fungera bra om man enbart vill ha begränsad 

faktainformation. Det kan också vara en lämplig metod om man redan har haft kontakt med 

informanten och gjort en intervju ansikte mot ansikte och vill komplettera denna med 

ytterligare information. Dock rekommenderas inte e-post vad gäller intervjuer av den art att 

man vill veta något om kunskapsnivån eller engagemang av någon form. (Repstad 2007, s. 

108) 

Något som har inverkan vid intervjuer via e-post är informantens förmåga att uttrycka sig i 

skrift. (Repstad 2007, s. 108) 

 

Att ha intervju via e-post är ett mellanting mellan ett brev och ett muntligt samtal. Det är mer 

informellt än ett brev och mer formellt än ett muntligt samtal.  

Repstad har själv i en undersökning gjort intervjuer både via e-post, ansikte mot ansikte samt 

via telefon. Alla dessa tre metoder resulterade i användbart material, dock gav de personliga 

intervjuerna bäst resultat. (Repstad 2007, s. 108) 

3.1.3 Empirins tematiska uppdelning  

 

Jag har valt att dela upp presentationen av det empiriska materialet i två delar, den första 

delen handlar om fysiska bibliotek och den andra delen om virtuella bibliotek.  

 

För att få fram det viktigaste från det empiriska materialet lyssnade jag först noggrant igenom 

de inspelade intervjuerna och transkriberade dem sedan till skriven text. De intervjuer som 

skett via e-post behövdes inte transkriberas, utan dessa läste jag endast igenom noga. Jag gick 

sedan noga igenom allt mitt material och fann det lämpligt att dela upp det enligt teman jag 

hade funnit genom den tidigare litteraturen. Materialet i kapitel sex presenteras således utefter 

teman jag kunnat utläsa av litteratur skriven inom området.   
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3.2 Informationssökning 

 

I inledningen till min informationssökning har jag till stor del använt mig av pearl growing, 

vilket innebär att jag har undersökt tidigare studier i ämnet för att vidare finna relevant 

information. I inledningen av min informationssökning använde jag mig även av browsing. 

Vidare har jag sökt i ett flertal databaser efter artiklar, böcker och uppsatser. Bland annat har 

jag sökt i Högskolan i Borås bibliotekskatalog, Samsök, LISA, citeringsdatabaser med mera. 

De söktermer jag har använt mig av är främst referenssamtal, referensarbete, 

informationsarbete. Dessa har jag till stor del använt i kombination med söktermen barn. Vid 

sökningar i engelskspråkiga databaser har jag använt mig av de tidigare nämnda söktermernas 

engelska motsvarigheter.  

 

Innan jag fann litteratur som var relevant för just mitt område fick jag gå igenom mycket 

övrig litteratur i och med att det finns så mycket skrivet kring ämnet referenssamtal. Därför 

har jag varit tvungen att begränsa mig avsevärt i den litteratur jag använt mig av. 
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4 Litteraturgenomgång  
 

I detta kapitel kommer jag att presentera artiklar och böcker med mera som skrivits inom det 

ämne min uppsats behandlar. Jag kommer först att presentera den litteratur jag funnit och 

anser vara relevant som rör referenssamtal med barn på fysiska bibliotek och presenterar dem 

efter teman som jag anser ha inverkan på samtalet. Därefter kommer jag att presentera den 

litteratur jag funnit och anser vara relevant som rör virtuella referenssamtal i allmänhet och 

referenssamtal med barn i virtuella bibliotek.  

 

Kapitlet innehåller först en del som handlar om referenssamtal med barn på fysiska bibliotek 

lite övergripande. Sedan finns att läsa en del som handlar om ålagda frågor vid 

referenssamtal, här tar jag upp litteratur som handlar om hur dessa frågor ser ut och hur de ska 

bemötas. Efter det återfinns litteratur som rör referenssamtal där barnens föräldrar på något 

vis är inblandade. Det kan antingen handla om att en förälder kommer ensam till biblioteket 

utan barnet å barnets vägnar eller att föräldern är med då barnet och bibliotekarien har ett 

referenssamtal. Litteraturen berör även hur bibliotekarien bör arbeta vid dessa situationer. 

Nästa delkapitel handlar om barnens sätt att ställa frågor och innehåller bland annat studier 

där barns sätt att fråga har undersökts. Det sista delkapitlet som rör referenssamtal på fysiska 

bibliotek berör det sätt bibliotekarier bör arbeta då de har referenssamtal med barn. Den andra 

hälften av detta kapitel rör referenssamtal via virtuella bibliotek, där tar jag först upp litteratur 

som beskriver detta allmänt. Sedan går jag vidare till litteratur som går något djupare in på 

vad det innebär med referenssamtal via chatt och sedan hur referenssamtal via e-post 

fungerar.  Till sist tar jag upp en studie som undersökt kommunikationen med barn via ett 

virtuellt bibliotek.  

4.1 Referenssamtal fysiska bibliotek 

 

1982 kom det ut en handbok på svenska för barnbibliotek, Passa upp, passa, passa vidare, 

som skrevs av en arbetsgrupp tillsatt av en nämnd vid Statens kulturråd. Denna handbok 

behandlar det mesta som rör arbetet på barnbibliotek och ett litet avsnitt av boken rör 

upplysningsarbetet. Mycket fokus ligger på diskussioner kring olika typer av media och då 

främst boken. I kapitlet Arbete i bibliotek tas mötet mellan barn och bibliotekarie upp. Det 

poängteras här att det är viktigt att barnbibliotekarien tänker på hur de bemöter barn eftersom 

de är några av de få utanför hemmet, förutom förskolan och skolan, som barn har en chans att 

möta. Det poängteras också att hur barn bemöts påverkar deras förtroende till bibliotek samt 

deras inställning till litteratur och läsning. (Englund, Britt & Skoglund, Lena 1982, s. 54)  

 

En annan svensk bok som getts ut och behandlar barnbiblioteksarbete är Barnspåret som är 

skriven av en grupp bestående av fyra stycken erfarna bibliotekarier. (Eriksson 1994) I denna 

bok tas det upp en hel del om referensarbete och hur detta ska gå till. Anna Birgitta Eriksson 

diskuterar i ett stycke vad biblioteket bör ha för bestånd. Författaren menar här att det mesta 

som rör referensbeståndet sköts av vuxenavdelningen medan det på barnavdelningen endast 

finns det som barnbibliotekarien är i behov av, till exempel bibliografier och författarlexikon. 

Här anser författaren också att ett bibliotek som är till för barn bör ha sådant som barn 

behöver. Eriksson skriver även att ”barnbiblioteket ska vara en trivsam och stimulerande plats 

med personal som tar besökarnas frågor på allvar”. (Eriksson 1994, s. 56) 

 

I ett kapitel i boken Barnspåret som heter Ge mig en bra bok om verkligheten skriver Kerstin 

Rydsjö, lärare vid Bibliotekshögskolan i Borås, om referenssamtalet. Den term som används i 
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kapitlet för att beskriva detta är informationsarbete. Det finns olika typer av svårigheter i 

informationsarbetet, dels kan det handla om att söktjänster inte är anpassade efter barns frågor 

och dels om texterna, att beståndet inte täcker alla ämnen samt hur kvalitén på böckerna ser 

ut. Enligt Rydsjö är det naturligt att utgå ifrån vad barn ställer för frågor när man ska 

diskutera informationsarbete. (Rydsjö 1994, s. 79f) 

 

Penny Peck har arbetat på ett folkbibliotek i 20 år. De erfarenheter hon har beskrivs i boken 

Crash course in childrens services. I denna bok har hon skrivit att det är lättare att ställa 

följdfrågor till ett barn än vad det är i jämförelse med vuxna. Vuxna kan i ett sådant fall bli 

irriterade och anse att bibliotekarien gör intrång i deras privata sfär. Det kan hända att ett barn 

har mer förståelse för att bibliotekarien behöver ställa dessa följdfrågor för att finna det som 

söks. (Peck 2006 s.2) Precis som vuxna behöver barn erbjudas alternativ då de är i biblioteket. 

De kan behöva få titta på och välja bland böcker som både är under och över deras egen 

läsnivå. Detta eftersom de då med större sannolikhet lånar med sig en bok hem då de går från 

biblioteket. Om de väljer en skönlitterär bok som egentligen är för svår för att läsa kan den 

mycket väl förmedla ett budskap genom att de tittar på bilderna. (Peck 2006, s. 2) 

 

För att svara på barns frågor som rör skönlitteratur finns det ofta hjälpmedel att använda för 

att svara på dem. Exempel på dessa hjälpmedel kan vara listor och bibliografier från 

Bibliotekstjänst samt eventuellt egenproducerade hjälpmedel. Trots dessa hjälpmedel ställer 

barnens frågor om skönlitteratur stora krav på bibliotekarien i och med att barnen frågar 

utifrån synintryck med mera. (Rydsjö 1994, s.81) 

 

Den första kontakten eller kommunikationen som sker med en användare kan ske genom 

referenssamtalet. Chansen att användaren kommer tillbaka ökar desto mer hjälpsam, trevlig 

och positiv bibliotekarien är under referenssamtalet. Det första intrycket är viktigt. Därför är 

det av stor vikt att bibliotekarien ger en god service under referenssamtalet. (Peck 2006, s. 10) 

 

Enligt Linda Ward Callaghan, barnbibliotekarie vid Chicago Public Library, finns det fyra 

viktiga steg i referenssamtalet. 1. Identifiera vad frågan gäller. 2. Bestämma hur mycket 

information som behövs till barnets fråga. 3. Att barnet får den typ av material som är 

lämpligast. 4. Att läsnivån är anpassad för barnet. (Callaghan 1983, s. 57f)  

4.1.1 Ålagda frågor 

 

Med ålagda frågor menas att barnen söker information på någon annans uppdrag. Det är 

vanligt att dessa från början kommer från skolan. (Rydsjö 2000, s. 24) 

Lynne McKechnie är professor vid fakulteten Information and Media Studies på universitetet 

i Western Ontario. Hon har skrivit kapitlet The reference interview with children and young 

adults i boken Conducting the reference interview – a how-to-do-it manual for librarians. I 

detta kapitel tar hon upp att de barn som befinner sig i skolåldern spenderar en stor del av sin 

tid åt arbete som är relaterat till skolan. Det är därför inte konstigt att många av de 

referensfrågor som ställs av barn är skolrelaterade. Skolan kan också vara anledningen till att 

en del barn besöker biblioteket för första gången. (McKechnie 2002, s. 147) 

 

Idag har skolan gått över till ett mer undersökande arbetssätt och därmed har de ålagda 

frågorna ökat. Lena Lundgren kom i sin undersökning, som presenteras i boken Barn frågar – 

kan biblioteket svara?, fram till att de ålagda frågorna, på det ena av biblioteken hon 

undersökt, utgjorde 42 % och på det andra biblioteket i hennes studie utgjorde de ålagda 
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frågorna 24 %. Författaren anser det att det är förvånande att dessa frågor inte utgör en större 

del av barnens frågor än vad de redan gör. (Lundgren 2000a, s. 40) 

 

De frågor som ställs av ett barn som från början kommer från skolan, då främst från en lärare, 

skiljer sig ifrån barnens egna frågor på många sätt. Oftast har en hel klass fått samma uppgift 

och flera barn kommer till biblioteket och ställer i princip samma fråga. Det är då viktigt att 

bibliotekarien möter varje barn och tar varje fråga på allvar. Även om en hel klass har fått 

samma fråga behöver inte alla barn vilja ha exakt samma svar. (McKechnie 2002, s. 147ff) 

 

Även om det är ett stort antal av alla referensfrågor från barn som är ålagda frågor är det 

viktigt att bibliotekarien inte antar att alla frågor från barn är det. Till exempel om ett barn 

kommer till biblioteket och ställer en fråga om diabetes behöver det inte betyda att 

informationen behövs till ett skolarbete, utan det kan också vara så att barnet som ställer 

frågan känner någon som har diabetes och vill veta mer om det. (McKechnie 2002, s. 149)  

 

Melissa Gross påpekar att det är nödvändigt att skilja barnens egna frågor från de ålagda 

frågorna eftersom dessa olika typer av frågor kräver olika färdigheter och kunskaper hos 

bibliotekarien. Då barnet ställer en egen fråga vet de mycket mer om kontexten kring frågan 

och har då enklare för att svara på bibliotekariens följdfrågor. Bibliotekarien har kunskaper att 

ställa följdfrågor till barnet så att frågan dels blir förståelig för bibliotekarien samt att den blir 

anpassad för bibliotekets söksystem, detta för att kunna ge ett bra svar till barnet. Här är det 

viktigt att barnet ser till att frågan behåller sitt ursprung. Då barnet ställer en ålagd fråga 

försvåras möjligheten för bibliotekarien att ställa följdfrågor i och med att barnet inte har hela 

kontexten kring frågan och därmed kan bibliotekarien inte leda frågan till dess ursprung. Hur 

referenssamtalet ser ut under en ålagd fråga är beroende av hur väl frågan har meddelats från 

agenten till barnet från början. Vanliga problem då det gäller ålagda frågor som kommer från 

skolan är att barnet inte har förstått frågan, inte skrivit av den eller glömt bort den medan de 

gick till biblioteket. Det kan även uppstå språkliga problem i själva referenssamtalet. Andra 

problem som kan uppstå vid dessa frågor gäller känslomässiga aspekter, till exempel kanske 

barnet förstår frågan men inte känner sig motiverad nog att ställa den eller så kanske barnet 

anser att frågan är irrelevant. (Gross 2000, s. 10ff) 

 

Ett sätt för bibliotekarien att underlätta de ålagda frågorna är att ha kontakt med lärarna och 

därmed skapa sig en förståelse för frågans ursprung. För de bibliotekarier som gör detta är det 

enklare att hjälpa de barn som till exempel inte förstod frågan de fick från läraren. (Gross 

2000, s. 11) 

 

McKechnie anser att det är bra om bibliotekarien ställer ett antal följdfrågor till barnet för att 

ta reda på vad det är för information som behövs då ett barn kommer med en ålagd fråga. 

Exempel på dessa frågor är vilket datum uppgiften ska lämnas in, om det finns en kopia av 

lärarens fråga som bibliotekarien kan titta på, om det är vissa typer av källor som behövs för 

den specifika uppgiften eller om eleven behöver rapportera varifrån informationen 

inhämtades. (McKecknie 2002, s. 149) Denna åsikt delas av Peck som anser att en kopia av 

lärarens fråga underlättar arbetet med att hitta lämplig litteratur till barnet. Arbetet underlättas 

eftersom bibliotekarien har fått samma information om vad uppgiften handlar om som barnet 

fått. Bibliotekarien får därmed förstahandsinformation, istället för andrahandsinformation från 

barnet där risken finns att barnet glömt någon del av uppgiften. (Peck 2006, s. 6f)   

 

Tyvärr är det barnen som drabbas av att vuxna i deras närhet, i det här fallet, lärare och 

bibliotekarier, inte kan enas om hur de frågor som kommer från skolan ska hanteras. 
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Svårigheten i att besvara en ålagd fråga kan vara till exempel om materialet som tas fram ska 

passa läraren som ställt frågan från början eller om det ska ha fokus på barnet. (Rydsjö 2000, 

s. 31) 

4.1.2 Föräldrar  

 

Då en bibliotekarie har ett referenssamtal med ett barn kan detta också innebära att samtala 

med deras föräldrar, samt andra vuxna i deras närhet. Detta bland annat eftersom många barn 

inte kan ta sig till biblioteket på egen hand. McKechnie skriver att en del föräldrar ibland vill 

fortsätta att hjälpa sina barn också efter de har kommit in i biblioteket. De är intresserade av 

barnets fråga och vill hjälpa till, men deras välvilja kan ibland bidra till att det uppstår 

problem. (McKechnie 2002, s. 150f) 

 

Den ena typen av problem, som McKechnie nämner här, är då en förälder kommer ensam till 

biblioteket, utan barnet som ska ha den information som söks. Det kan då bli problematiskt 

för bibliotekarien eftersom det inte går att ställa följdfrågor till den som ska ha informationen. 

Den andra typen av problem är när en förälder kommer tillsammans med sitt barn och 

dominerar i samtalet. Det kan vara till nytta här att skilja dessa föräldrar från sina barn under 

referenssamtalet för att få fram barnets svar, menar McKechnie. För att arbeta mot dessa 

problem är det viktigt att hela tiden le och ha ögonkontakt med barnet och föräldern så att de 

från början av samtalet känner sig inbjudna att vara med i samtalet på ett givande sätt. 

(McKechnie 2002, s. 151) Det som Peck tar upp då det gäller föräldrar som är närvarande i en 

referenssituation liknar det som McKechnie tar upp. Peck poängterar dock att det är barnet 

bibliotekarien ska hålla ögonkontakten med och inte med föräldern. Genom detta signalerar 

bibliotekarien att det är barnet som bör svara på bibliotekariens följdfrågor och inte föräldern.  

(Peck 2006, s. 8) Även McKechnie anser att om barnet är med under referenssamtalet är det 

till barnet följfrågorna ska riktas och inte till föräldern (McKechnie 2002, s. 151). Det är 

viktigt att det är barnet som svarar eftersom han eller hon själv vet bäst vad det är för 

information som söks. Därför är det viktigt att föräldern inte tar över samtalet. (Peck 2006, s. 

8) Även Callaghan delar åsikten att det är viktigt att bibliotekarien riktar sina följdfrågor och 

uppmärksamhet till barnet och inte den tredje inblandade, som oftast är en förälder. Detta 

eftersom en av de viktigaste aspekterna i ett referenssamtal är att fastställa frågan. Callaghan 

anser att det är viktigt att bibliotekarien bemöter varje barn med respekt och tydligt visar att 

deras fråga är viktig. (Callaghan 1983, s. 56ff) 

 

Ibland är föräldern med i samtalet som en förebild och demonstrerar hur referenssamtalet ska 

gå till. Vid andra tillfällen är föräldrar med i samtalet som en medlare mellan bibliotekarien 

och barnet och försöker förmedla barnets fråga till bibliotekarien även om barnet själv är med. 

(Gross 2000, s. 11) 

 

En av de fem bibliotekarier Kay Bishop och Anthony Salveggi har intervjuat till sin studie 

angav att den hellre hade referenssamtal ensamt med barnet än att det var en förälder med. 

Detta eftersom hon ansåg att då föräldrar var med sina barn under referenssamtalet endast 

gjorde så att bibliotekarien blev mer förvirrad om vad det är barnet vill ha information om. En 

annan bibliotekarie i deras studie ansåg att relationen till en tredje medverkande i 

referenssamtalet beror på hur gammalt barnet är. Eftersom små barn kan ha svårt att formulera 

sig, kan det vara bra om det finns en förälder med som kan hjälpa till och förklara. Dock kan 

det uppstå problem om föräldern vill ta över samtalet och inte släpper in barnet. Detta kan 

bibliotekarien motverka genom att ha ögonkontakt med barnet under samtalet. (Bishop & 

Salveggi 2001, s. 357) 
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4.1.3 Barns ordförråd/barns sätt att fråga 

  

Lena Lundgren gjorde i och med sin magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås, 

Biblioteken och barns kunskapande – en undersökning av referensarbetet på två barn- och 

ungdomsavdelningar, den första större svenska undersökningen av just referensarbete på 

barnavdelningar. I sin uppsats har Lundgren studerat referensarbetet för barn och ungdomar 

vid två olika bibliotek. Författaren sätter sedan in detta i ett utvecklingspsykologiskt, 

pedagogiskt och folkbildande sammanhang. (Lundgren 1997, s. 5) 

 

Lundgrens resultat visar att majoriteten av barnens frågor är egna, på de undersökta 

biblioteken står barnens egna frågor för 55,2 % respektive 60,4 %. Genom sin studie ser 

Lundgren att skolfrågor och egna frågor skiljer sig åt på ett tydligt sätt. Det som utmärker 

skolfrågorna är att de speglar skolans ämnesområden och handlar således om ett visst ämne. 

Barnens egna frågor spänner över mycket breda ämnen och kan sägas vara oförutsägbara. 

Dock nämner Lundgren att de egna frågorna handlar om husdjur, idrott och fantasieggande 

ämnen. Ibland är det möjligt att barnen ställer frågor som rör skolan men som egentligen är en 

egen fråga där barnet har blivit inspirerad av något från skolan. (Lundgren 1997, s. 40ff) 

 

Barnen i Lundgrens studie inleder ofta skolfrågor med att ställa en allmän eller övergripande 

fråga vilket ofta resulterar i att bibliotekarien finner ämnet för brett och via ett resonemang 

med barnet avgränsar barnet själv frågan. Då det gäller skolfrågor är det också vanligt att 

barnen upprepar lärarens ord och det är här tydligt att de inte har förstått uppgiften. Även då 

barn ställer egna frågor är det vanligt att barnen formulerar frågan för brett, dock löses det 

ibland genom att de själva ringar in frågan. Barnen kan vara osäkra i valet av ord i och med 

att de ibland använder sig av ”om” framför en titel i en fråga, detta skulle också kunna tyda på 

att de är osäkra på huruvida titeln är korrekt. (Lundgren 1997, s. 44f) 

 

Lundgrens studie gjordes 1997 och då var det vanligt att barnen kom in och specifikt bad om 

en bok om ett visst ämne även om det på bibliotek finns flera andra källor till information. 

Lundgren finner det genom barnens frågor som om barnen har en uppfattning om att 

biblioteket ska ha en lagom tunn bok som innehåller den information som de är intresserade 

av. Barnen frågade i princip aldrig efter tidsskriftsartiklar, vilket inte var förvånande i och 

med att de bibliotek studien utfördes på inte hade uppkoppling till Internet och därmed ej 

tillgång till att söka i olika databaser. (Lundgren 1997, s. 57) 

 

Föregående beskrivna uppsats ligger till grund för två stycken undersökningar som 

presenteras i Barn frågar – kan biblioteket svara?. (Lundgren 2000b, s. 4) 

 

Anna Eriksson skriver i sin magisteruppsats Referenssamtalet med barn: förhållningssätt och 

bemötande – Fem intervjuer med barnbibliotekarier om den sociala sidan av referenssamtal 

med barn. Eriksson undersöker i uppsatsen samspelet mellan barn och bibliotekarie i en 

referenssituation samt vad den ickeverbala kommunikationen spelar för roll i 

referenssamtalet. I sin undersökning har hon utfört fem stycken kvalitativa intervjuer för att 

komma fram till resultatet. (Eriksson 2002 s. 1ff) Vad som visas här är att informanterna i 

studien inte anser att det är så stora skillnader mellan vuxnas och barns sätt att fråga. Liksom 

barn kan också vuxna ha svårt för att precisera sin fråga. Majoriteten av de frågor som ställs 

av barn är skolfrågor enligt informanterna i Erikssons studie. (Eriksson 2002, s. 36)  

 

Enligt Erikssons studie är det som utmärker små barns sätt att fråga att de berättar en del ur 

handlingen, nämner namnet på huvudpersonen i boken de söker, eller berättar något om 
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utseendet på själva boken. För att besvara dessa frågor är det viktigt att bibliotekarien har god 

litteraturkännedom. (Eriksson 2002, s. 37f) Detta stämmer överens med det resultat Lundgren 

fann i sin studie. Barnen i Lundgrens studie frågade sällan efter särskilda författare, vilket 

anses förvånande i och med att skolan utgår från författarskap, utan frågade istället efter titlar, 

serier, namngivna huvudpersoner och böcker som liknar andra böcker. (Lundgren 1997, s. 

40ff) Även författarna till boken Passa upp, passa, passa vidare tar upp ämnet hur barn frågar 

och konstaterar här att barn frågar på ett annat sätt än vad vuxna gör. Barn frågar inte efter 

författare eller titel utan de frågar mer utifrån innehåll. Denna typ av frågor ställer stora krav 

på bibliotekarien som ska svara till exempel behövs beläsenhet och fantasi, bibliotekarien 

behöver också kunna lyssna och ha ett gott tålamod. (Englund, Britt & Skoglund, Lena 1982, 

s.56) 

Då det gäller barn i skolåldern blir det enligt Erikssons informanter mer problematisk då de 

kommer med skolfrågor, eftersom dessa frågor ofta kan vara aningen för breda, för vagt 

formulerade eller för snäva. De kan även vara svåra att svara på i och med att de är 

konstruerade frågor.  (Eriksson 2002, s. 37f) 

 

Eriksson finner i sitt resultat två interaktionsstilar hos de bibliotekarier hon har intervjuat. Den 

första är ”Det utåtriktade och aktiva förhållningssättet” som utmärker sig genom att 

bibliotekarierna är medvetna om den psykologiska och sociala dimensionen av 

referenssamtalet. Bibliotekarien har här ett utåtriktat beteende gentemot barnet och visar detta 

till exempel genom att röra sig runt i biblioteket istället för att bara sitta bakom 

informationsdisken. Under samtalet försöker bibliotekarien här skapa goda förutsättningar för 

barnet att prata och öppna sig samt involvera barnet i informationssökningen. Den andra 

interaktionsstilen som Eriksson finner är ”Det dominanta förhållningssättet”.  Här har 

bibliotekarien en mer passiv roll och är därmed mer avvaktande och nedtonad i sitt sätt att 

arbeta. För att ett samtal ska äga rum krävs det att barnet tar initiativet och kommer till 

bibliotekarien och ställer sin fråga. Efter att initiativet till samtalet är taget är det 

bibliotekarien som är den dominanta parten i referenssamtalet. I detta förhållningssätt har 

referenssamtalet en funktionell karaktär och de psykologiska och sociala dimensionerna är 

underordnade. (Eriksson 2002, s. 56f) Rydsjö tar upp att tre studenter vid Bibliotekshögskolan 

i Borås i sin B-uppsats har skrivit om att det innan barnen går fram till en bibliotekarie och 

ställer sin fråga händer något. Innan barnen vågade gå fram och fråga stod de och tvekade en 

stund. I vissa fall vågade en del barn gå fram, men inte alltid. Några barn ansåg att det var 

lättare att fråga bibliotekarien om han eller hon var ute i biblioteket och rörde sig. Det 

författarna till uppsatsen valde att kalla det som sker innan själva frågemötet var det sociala 

mötet. Det sociala mötet är viktigt för hur barnens framtida bild av biblioteket kommer att se 

ut. (Rydsjö 2000, s. 29) 

 

Det kan ibland vara svårt för bibliotekarien att identifiera vad de frågor som barnen ställer 

betyder, till detta finns det flera skäl. Ett av dessa kan vara att barn har svårt för att formulera 

sig eller att de har ett begränsat ordförråd. (Callaghan 1983, s. 55) 

 

McKechnie tar upp en händelse som beskriver hur ett referenssamtal med ett barn kan gå till. 

Det kommer då in en pojke som är runt sex är och frågar efter en bok om loppor och under 

samtalet mellan bibliotekarien och barnet kommer bibliotekarien fram till att det trots allt inte 

är loppor pojken är intresserad av utan information om katter. (McKechnie 2002, s. 142f)  

 

Peck har genom sina 20 år som yrkesverksam bibliotekarie sett att barn är mer direkta i sina 

frågor än vad vuxna är. Peck tar här upp ett exempel att en vuxen skulle ha frågat var 
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kokböckerna står medan ett barn istället hade frågat efter det specifika receptet de söker efter. 

(Peck 2006, s. 2) 

 

Birgit Wantings undersökning Hvordan sporger born i bibliotekerne gjordes i Danmark i 

slutet av 1970-talet och gavs ut i början av 1980-talet. Syftet med Wantings studie var att 

kartlägga och systematisera olika typer av frågor som barn i åldern 3 – 18 ställer, undersöka 

om det stämmer att barn uttrycker sig oprecist, samt att undersöka huruvida bibliotekarier har 

möjlighet att svara på barns frågor med hjälp av de kataloger som finns tillgängliga.  

(Wanting 1984, s. 11ff) Undersökningen har sin utgångspunkt i vidareutbildningskurser för 

bibliotekarier som ägde rum 1977 – 1979.  Här fick de 250 deltagande bibliotekarierna efter 

riktlinjer samla in frågor de fått av barn. Dessa frågor undersöktes sedan grundligt av 

författaren till studien. (Wanting 1984, s. 15ff)  

 

Studien visade bland annat att barn mellan tre och sju år inte självständigt formulerar frågorna 

de ställer till biblioteket, de ställde även mycket få frågor. De frågor som ställs av denna 

åldersgrupp handlar ofta om huvudpersoner, djur eller andra visuella intryck de har fått av 

boken de söker, vilket tyder på att dessa barn uppfattar världen i bilder och episoder och inte i 

större sammanhängande förlopp. Bilder är en informationsbärare för denna åldersgrupp i och 

med att de vanligtvis inte kan läsa själva. Deras språkbruk kan vara osäkert men klart uttryckt 

utifrån deras egna erfarenheter. Bibliotekarien får här lyssna till och undersöka barnets 

förutsättningar. Wanting fann också att barnen i hennes undersökning frågade efter 

bibliotekariens personliga uppfattning av boken. Denna typ av frågor ställer även krav på 

bibliotekarien att ha god kunskap om bibliotekets bestånd samt om barns begreppsbildning 

med mera. Detta är frågor som inte är anpassade efter sökmöjligheter i katalogen vilket 

innebär att bibliotekarien kan behöva tolka om barnets fråga så att den är sökbar i katalogen. 

(Wanting 1984, s. 58ff) 

4.1.4 Arbetssätt vid referenssamtal  

 

Eftersom barn inte vet så mycket om hur ett bibliotek fungerar är det bra att involvera dem i 

hela referensprocessen, samt att ställa frågor till barnet under hela processen. Exempel på en 

fråga som kan vara bra att ställa är vad de redan tidigare känner till om ämnet. För att 

involvera barnen i processen kan bibliotekarien till exempel ge dem möjlighet att själva gå 

och leta bland hyllorna, söka i bibliotekskatalogen samt att be dem om feedback angående 

kvalitén i det material som sedan inhämtats. (McKechnie 2002, s. 144) Peck rekommenderar 

att då bibliotekarien ska ta kontakt med ett barn för att hjälpa till att lösa hans eller hennes 

informationsbehov ställer frågan ”hittar du något du letar efter?” istället för ” kan jag hjälpa 

dig?”. Peck rekommenderar detta eftersom det är lättare att få ett riktigt svar på den första 

frågan. (Peck 2006, s. 7)  

 

McKechnie skriver vidare att det kan vara bra om bibliotekarien följer med barnen till 

hyllorna för att underlätta för dem att hitta det de söker. Det kan vara möjligt att de inte 

känner till systemet över hur biblioteket är indelat. Peck rekommenderar att bibliotekarien ska 

gå omkring i biblioteket istället för att endast sitta bakom informationsdisken och vänta på att 

barnen ska komma dit. Det blir därmed lättare för barnen att ställa frågor (Peck 2006, s. 7) I 

Callaghans artikel framkommer att det är viktig att röra sig ute i biblioteket tillsammans med 

barnet. I samma artikel framkommer även ett viktigt budskap som handlar om att det är 

viktigt att bemöta varje barn som en individ. (Callaghan 1983, s. 64)  
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Författarna till kapitlet Arbete i bibliotek i boken Passa upp, passa, passa vidare tar upp olika 

strategier som kan användas till hjälp för att finna svar på barnens frågor. Det som här tas upp 

är olika typer av vanliga hjälpmedel så som bibliografier, handböcker och litteraturlistor. För 

att finna svar på barnens frågor anser författarna också att det är viktigt att det finns ett så stort 

och brett referensbestånd som möjligt. (Englund, Britt & Skoglund, Lena 1982, s. 56) 

 

Bishop & Salveggi har gjort observationer på bibliotek. Enligt deras observationer är det 

vanligt att bibliotekarierna endast pekar mot en avdelning i biblioteket där det finns böcker 

som kan svara på barnets fråga. Detta beteende är något som inte hjälper barnen i deras 

sökande efter information. (Bishop & Salveggi 2001, s. 356) 

 

Det är ett viktigt ansvar för bibliotekarier som arbetar med barn att svara på alla deras frågor. 

För detta behöver de vara tålmodiga och mottagliga för frågorna. För att få reda på vilken av 

alla resurser som finns på biblioteket som barnet vill/behöver ha är det viktigt att ha en 

intervju med barnet. Det är bibliotekariens uppgift att visa den stora variation av material som 

finns på biblioteket.  ”The right book for the right child at the right time” . För att detta ska 

vara möjligt krävs att det finns ett brett spektra med material som är anpassat efter barnens 

intressen på biblioteket. (Brumley 2006, s. 304) Även Callaghan poängterar vikten av att barn 

ska vilja komma till biblioteket med alla typer av frågor. Det är inte bara de frågor som är 

relaterade till skolan som är viktiga. Därför är det viktigt att bibliotekarien inte fokuserar för 

mycket på att barn ställer skolfrågor och är öppna för tanken att barn även ställer andra frågor. 

(Callaghan 1983, s. 56) 

 

Sunny Strong har skrivit en artikel där det visas en bild av att referenssamtal med barn är 

jobbiga. Dock presenterar artikeln exempel som ska göra referenssamtalet med barn mer 

effektiva och trevliga. Det finns faktorer som är viktiga att känna till vid referenssamtal med 

barn, dessa är:  

Utvecklingsnivåer – det är viktigt att kunna erbjuda ett barn material som passar just dennes 

nivå. Bibliotekarien kan till exempel inte anta att ett barn har växt ur barnavdelningen för att 

han eller hon är lång för sin ålder. För att kunna ge barnet material i rätt nivå kan 

bibliotekarien fråga om den information som de tillsammans har samlat in är av rätt mängd. 

(Strong 2004, s. 131) McKechnie anser att bibliotekarien ska försöka matcha nivån på de 

böcker som barnen ska låna med deras läsnivå. Ett förslag på hur bibliotekarien kan gå till 

väga för att göra detta är att be barnet läsa några rader ur de böcker som föreslås och därmed 

se på vilken nivå barnet ligger. (McKechnie 2002, s. 144f) Även Peck tar upp problematiken 

kring att hitta material som ligger på rätt nivå för varje barn, här gäller det barn som är något 

yngre. Det kan vara svårt för dessa att se om det material bibliotekarien lägger fram som 

förslag verkligen är det de söker. Här rekommenderar Peck att ställa följdfrågor efter det att 

barnet har undersökt materialet. Det kan till exempel vara bra att fråga huruvida materialet 

passade för ändamålet eller om de ska fortsätta sökningen. (Peck 2006, s. 3) 

Sofistikerade – till och med ett mycket smart barn kan behöva hjälp av en vuxen. Första steget 

i referensarbetet bör vara att söka i databaser och uppslagsverk. Bibliotekarien bör poängtera 

för barnet att om han eller hon endast vill använda sig av Internet så ger en kombination av 

resurser det bästa resultatet.  

Ordförråd – de ord som bibliotekarien använder kan komma att förvirra barnen. Det är därför 

lämpligt att inte använda sig av biblioteksjargong, eftersom det som kan vara självklart för en 

utbildad bibliotekarie kan vara oförståeligt för en användare som inte är insatt i språket. Det 

kan istället vara bra att ge barnen många möjliga ord för att kunna beskriva sitt 

informationsbehov. Då bibliotekarien har fått en inblick i kontexten kan det vara bra att 
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använda sig av synonymer för att använda sig av ett barns vokabulär. Om barnet inte förstår 

kan bibliotekarien använda sig av korta meningar och vanliga ord som barnen förstår.  

Maktlöshet – många barn är beroende av sina föräldrar för att överhuvudtaget kunna ta sig till 

biblioteket.  

Kunskap om hur biblioteket fungerar – det är inte självklart att ett barn som aldrig varit på 

biblioteket innan känner till hur allting fungerar där. Det är därför viktigt att följa med barnet 

och visa hur biblioteket fungerar och förklara hur till exempel databaser fungerar för att 

barnen sedan själva ska kunna söka framgångsrikt.  

Energiskt kroppsspråk – alla barn behöver röra på sig. Därför kan det vara bra om 

bibliotekarien lämnar informationsdisken tillsammans med ett barn för att han eller hon ska 

kunna röra på sig mer och inte vara begränsad till utrymmet kring informationsdisken. Detta 

gör även att bibliotekarien har lättare för att visa det aktuella materialet än att bara berätta var 

det står någonstans. Där är i dessa fall lättare att bedöma barnets läsnivå. (Strong 2004, s. 131) 

Författaren till denna artikel är före detta chef för barnverksamheten vid Sno-Isle Biblioteken. 

4.2 Referenssamtal virtuella bibliotek  

 

Sedan 1980-talet har det funnits virtuella referenssamtal i form av e-post, dock började 

användningen av virtuella referenssamtal öka först i mitten av 1990-talet. Det var då synen på 

dessa samtal ändrades från att se det som att endast svara på frågor via e-post till att se det 

som att ha ett samtal ansikte mot ansikte fast via en virtuell plattform. (Bridgewater 2009, s. 

8)   

 

Bibliotek ger referensservice för att sammanföra människor med information samt för att 

hjälpa användarna att övervinna ett informationsbehov. Bibliotekarierna ska ge en service 

som matchar samhällets behov. (Bridgewater 2009, s. 12) 

 

En virtuell referenstjänst kan vara ett enkelt och billigt sätt att utöka den traditionella 

referenstjänsten. Detta kan göra så att servicen når dem som inte tidigare nyttjat referenstjänst 

på det traditionella sättet samt förbättra servicen till dem som redan använder sig av den 

traditionella referenstjänsten. (Bridgewater 2009, s. 13) 

 

Enligt Kathleen M. Kern kan det vara förknippat med problem att kommunicera via en dator. 

Det är ovanligt för vissa bibliotekarier att få lära sig ett nytt sätt att kommunicera i arbetet. 

Detta kan innebära att de bibliotekarier som inte är vana vid att kommunicera via en dator 

plötsligt går från att ha varit experter på ett område, traditionellt referenssamtal, till att bli 

noviser. (Kern 2009, s. 61) 

4.2.1 Chatt 

 

Chatt är synkron kommunikation som sker direkt, utan någon fördröjning emellan (Radford 

2006, s. 24).  

 

Marie L. Radford, forskare inom ämnet virtuella referenstjänster, har utfört en studie där 

kvalitén i den interpersonella kommunikationen undersöks i referenssamtal via chatt. Denna 

typ av kommunikation har visat sig vara framgångsrik då det gäller referenssamtal ansikte 

mot ansikte. Detta är en av de första studierna att applicera kommunikationsteori på 

referenssamtal via chatt. Radford har använt sig av 245 utskrivna konversationer från 

referenstjänsten AskUsNow. Dessa konversationer ägde rum 2003 – 2004. (Radford 2006, s. 

24ff) 
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Resultatet kunde beskrivas med hjälp av två teman, nämligen kommunikation som underlättar 

samtalet och barriärer för samtalet. Det tema där kommunikationen underlättar för samtalet är 

uppdelat enligt följande underkategorier: relationsbyggande, respekt, kompensation för brist 

av ickeverbala ledtrådar, hälsningsritualer och avslutningsritualer. Barriärerna är 

den ”relational aspect” som har en negativ inverkan på interaktionen mellan bibliotekarien 

och användaren. Även detta tema är indelat i underkategorier, vilka är: avslutningsproblem 

och ”relational disconnect”/ett misslyckande att bygga relationer. (Radford 2006, s. 29f) 

 

De problem som kan uppstå i avslutningsfasen finns med i ett stort antal av de samtal studien 

tagit del av, nämligen i 39 % av fallen. Med dessa problem menas de tillfällen när samtalet 

har avbrutits av någon utan att den andra är redo för det. Dock kan detta också bero på 

tekniska problem.  

Misslyckande med att bygga relationer är inte lika vanligt, det förekom i 14 % av samtalen. 

En stor del av dessa berodde på otålighet hos användaren. Denna underkategori definieras 

som ett beteende att avskräcka från att ge och ta, ömsesidig förståelse samt utveckling av 

relationen. (Radford 2006, s. 31) 

  

I sin studie fann Radford att flera av de interpersonella aspekter som var viktiga i 

referenssamtal ansikte mot ansikte även hade framgång vid referenssamtal via chatt. Radford 

fann också att studien påvisar att kommunikation via en dator inte behöver vara mindre 

personlig än kommunikation ansikte mot ansikte. Den brist på icke-verbal kommunikation 

som skulle kunna uppstå i kommunikation via en dator ser Radford i sin studie kompenseras 

via olika strategier, till exempel förkortningar och smileys. (Radford 2006, s. 37f) 

 

Det finns en uppfattning, enligt Kern, om att kommunikation via Internet ska gå fort. Trots 

detta finns det även en vilja att vänta på respons. Detta kan bero på möjligheten användaren 

har att ägna sig åt flera saker samtidigt då frågan ställs via Internet. Det får vara en balans 

mellan en snabb kommunikation och den tid det tar att hitta ett relevant svar till användaren. 

Det är viktigt att hålla användaren uppdaterad under hela sökprocessen för att den informera 

om att arbete sker och att kommunikationen hålls vid liv. (Kern 2009, s. 63) 

 

Då bibliotekarien skriver långa meddelanden är det bättre att skicka dem lite åt gången istället 

för allt på en gång då användaren lätt kan bli otålig annars. Det kan här vara bra att visa i sitt 

meddelande att det kommer en fortsättning. Att använda sig av korrekt grammatik och 

interpunktion är inte något som behövs prioriteras, detta får istället ge plats åt tidssparande 

åtgärder. (Kern 2009, s. 63f) 

 

Precis som att alla har ett eget sätt att tala då de talar med någon ansikte mot ansikte har alla 

ett eget sätt att kommunicera via text. (Kern 2009, s. 65) 

4.2.2 E-post 

 

E-post är en asynkron kommunikation, vilket innebär att frågan ställs vid ett tillfälle och 

svaret levereras vid ett annat tillfälle. Detta sätt att fråga underlättar för användaren i och med 

att det går att ställa frågan när som helst, vid vilken tidpunkt som hels. Det krävs heller inget 

besök på biblioteket för användaren. Den här typen av frågetjänst kräver även denna att 

bibliotekarien ger användaren ett specifikt svar och inte bara hänvisar till en hylla på 

biblioteket till exempel.  (Ross 2002, s. 188)  
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4.2.3 Kommunikation med barn  

 

Två forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Syddansk universitetet, Lotte Nyboe 

och Kirsten Drotner, har skrivit en rapport där de jämför kommunikationen mellan barn och 

bibliotekarier vid tre danska barnbibliotek med kommunikationen mellan barn och 

bibliotekarier i Spørg Olivia. De har tagit del av de frågor som ställs på barnbibliotek i de tre 

danska kommuner och de frågor som ställs på Spørg Olivia under en vecka 2005. På 

barnbiblioteken ställdes det under denna vecka 100 frågor till bibliotekarierna och på Spørg 

Olivia ställdes cirka 450 frågor via e-post och det var 300 barn som ställde frågor via chat. 

Till denna undersökning har de använt sig av formulär där barns frågor har blivit registrerade 

samt utskrifter av e-post och chatkonversationer. (Nyboe & Drotner 2006, s. 1ff) 

 

Resultatet av denna undersökning visar att det är stor skillnad mellan de frågor som ställs i ett 

fysiskt bibliotek och de som ställs i det virtuella. På de fysiska biblioteken handlade hälften av 

frågorna om böcker och den andra hälften om datorerna, till exempel frågor som rör bokning 

av datorer. Då barn frågade om litteratur gällde 2/3 skönlitteratur och 1/3 facklitteratur och 

dessa var ofta kopplade till skoluppgifter. Ett typiskt sätt barnen frågade om detta kunde 

vara ”Har ni …?” eller ”Var är …?” Forskarna till denna undersökning kunde se att de frågor 

som ställdes på de fysiska biblioteken kunde delas upp i två kategorier, öppna frågor och 

slutna frågor. De slutna frågorna rör ett bestämt material och de öppna frågorna rör något visst 

tema. Det var flest slutna frågor som registrerades i undersökningen. Interaktionen mellan 

barn och bibliotekarie på fysiska bibliotek handlar till stor del om förmedling av material. 

Främst gäller det förmedling av böcker och service med att boka datorer. (Nyboe & Drotner 

2006, s. 14ff) 

 

På Spørg Olivia ställer barnen både faktafrågor och personliga frågor. Det material de söker är 

övervägande något annat virtuellt material. På Spørg Olivia finns både synkron och asynkron 

kommunikation, således finns kommunikation dels via chat och dels via e-post. Fördelar med 

tjänsten är att alla kan delta samt att det är anonymt. Anonymiteten kan dock uppfattas som 

både en fördel och nackdel. Det kan vara en fördel i och med att barnen vågar fråga om 

personliga och intima saker. Nackdelen kan vara att en del användare glömmer att det sitter en 

människa vid andra sidan och svarar på frågorna, därmed kan tonen i samtalet bli aningen rå. 

(Nyboe & Drotner 2006, s. 18f) 

 

Barnen använder sig av Spørg Olivia då de ska använda sig av en bra hemsida, undrar över 

något, söker fakta om ett specifikt ämne, vill ha hjälp med att lösa personliga problem eller 

vill ha hjälp med att lösa en uppgift till skolan. (Nyboe & Drotner 2006, s. 19) 

 

Olivia svarar på frågorna på det viset att svaret inte endast innehåller en hänvisning till var 

svaret finns, utan också en beskrivning på hur sökningen till svaret har gått till. Meningen är 

att svaret ska kunna stå för sig själv och att andra användare ska kunna söka bland svaren för 

att få svar på sina egna frågor. (Nyboe & Drotner 2006, s. 20) 

 

En del av de barn som ställde frågor i Spørg Olivia ställde mest ämnesfrågor. Andra barn 

tyckte att de kunde fråga Olivia om allt mellan himmel och jord. Det var ett barn i 

undersökningen som ansåg att det inte går att prata med en bibliotekarie om samma saker som 

med Olivia. Enligt informanterna till denna studie kan de bara fråga barnbibliotekarien om 

böcker medan de kan fråga Olivia om annat som till exempel spel på nätet. Åldersskillnaden 

har även betydelse för användarna, de ser bibliotekarier på de fysiska biblioteken som gamla 

men Olivia som likvärdig. Det är många av användarna som leker med tanken om att Olivia är 
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en verklig person och vill gärna ha reda på information om henne. De känner att de kan ha en 

jämbördig dialog med henne och att hon förstår sig på deras liv och kultur. (Nyboe & Drotner 

2006, s. 27f) 

 

Författarna till denna undersökning kommer fram till att i det fysiska biblioteket är 

bibliotekariens förmedlande roll främst att få fram det material som användaren efterfrågar. 

Personalen har ofta ont om tid. De fann också att bibliotekarierna fick en annan typ av frågor 

då de satt vid informationsdisken och då de rörde sig ute i biblioteket. Frågorna som ställs vid 

informationsdisken är ofta mer konkreta och klart formulerade medan de som ställs då 

bibliotekarien rör sig ute i rummet är mer spontana. (Nyboe & Drotner 2006, s. 29) 

 

I det fysiska biblioteket handlar förmedlingen mycket om att bibliotekarien visar runt i 

samlingen, hämtar och reserverar böcker, medan bibliotekarierna på nätet via Spørg Olivia 

först och främst är en vägvisare på Internet. (Nyboe & Drotner 2006, s. 30) 

 

Bibliotekarierna bakom Spørg Olivia anser att kommunikationen i Spørg Olivia tydligt skiljer 

sig från den kommunikation som sker i fysiska bibliotek. De anser att den synkrona 

kommunikationen är mer omedelbar och välkomnande. Det gäller att vara alert hela tiden 

eftersom samtalen hela tiden är ”här och nu”. (Nyboe & Drotner 2006, s. 30) 

 

Att svara på barns frågor via Spørg Olivia är något som bibliotekarierna kan dra nytta av även 

i sitt arbete på fysiska bibliotek. De får kunskap om vad användarna tycker om nu och således 

information om barns önskemål och behov. Utöver detta får de också en kunskap om Internet 

vilket även detta kan vara relevant kunskap i arbetet på det fysiska biblioteket. (Nyboe & 

Drotner 2006, s. 30) 

 

Författarna menar att det kan vara bra att det finns en skillnad mellan Spørg Olivia och det 

fysiska biblioteket. De behöver inte kunna samma saker utan det kan vara bra att de två 

platserna har olika funktioner och svarar för olika behov och det kan vara bra att hålla fast vid 

dessa skillnader. (Nyboe & Drotner 2006, s. 30) 
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5 Teorier 
 

I nedanstående avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter jag använder mig av i uppsatsen 

att presenteras. Först presenteras Lars Höglund och Olle Perssons modell/teori om 

informationsbehov vilken presenteras i boken Information och kunskap: 

informationsförsörjning – forskning och policyfrågor, efter det går jag igenom de sex aspekter 

på barriärer för tillgång till information som Michael Buckland har identifierat och presenterat 

i boken Information and information systems. Jag har valt dessa två teorier eftersom jag anser 

att jag genom dessa har möjlighet att belysa mina frågeställningar. En av mina 

frågeställningar handlar om vad barn har för informationsbehov då de vänder sig till 

respektive typ av bibliotek, detta anser jag går att analysera utifrån Höglund och Perssons 

teori om informationsbehov. Jag har genom denna teori möjlighet att försöka analysera vilken 

typ av informationsbehov de barn som mina informanter möter har. Min frågeställning som 

handlar om vilka olika barriärer det kan finnas vid respektive typ av bibliotek går enligt min 

mening att analysera utifrån Bucklands teorier om barriärer. Detta eftersom jag anser att de 

barriärer som Buckland tar upp går bra att applicera på och jämföra med referenssamtal.  

5.1 Informationsbehov enligt Höglund och Persson 

 

Informationsbehov är något som är svårt att mäta men kan sägas härledas från en analys av 

problemsituationer. Höglund och Persson anser att det finns subjektiva och objektiva 

informationsbehov att ta hänsyn till. Objektiva behov, enligt Höglund och Persson, är de som 

utifrån kan anses vara rimliga eller nödvändiga för att lösa vissa typer av uppgifter. Subjektiva 

behov är de som människor själva uppfattar sig ha. De hänvisar här till Atkin som definierar 

informationsbehov som ”en funktion av en utifrån betingad osäkerhet, som följer av en 

upplevd skillnad mellan en individs aktuella kännedom om förhållanden i omgivningen och 

ett mål som individen försöker uppnå”. (Höglund & Persson 1985, s. 43f) 

 

Således kan informationsbehov bestämmas antingen från individens upplevelser eller från den 

aktuella problemsituationen. Det är inte möjligt att definiera vad en individ behöver för 

information utan att ta dessa båda aspekter i beaktande. Både problemsituationens krav och 

det som individen redan vet, till exempel hans eller hennes preferenser och arbetsstil med 

mera, måste tas i beaktande för att få reda på individens informationsbehov. Höglund och 

Persson menar att det kan variera mycket hur individer upplever behov av information även 

inom en snävt avgränsad grupp. Dock finns det flera olika sätt att lösa ett och samma 

problem. (Höglund & Persson 1985, s. 44) 

 

Det går också att skilja mellan olika behov genom att skilja på regelbundna och tillfälliga 

behov (se även figur på nästkommande sida). Inom vissa verksamheter är det nödvändigt att 

kontinuerligt följa utvecklingen inom ett problemområde. Detta utan att det finns möjlighet att 

omedelbart tillämpa informationen i en specifik problemlösningssituation. Detta kallas ofta 

för aktuell eller löpande informationsbevakning.  

De regelbundna behoven kan även vara sådant som behövs för dagliga uppgifter, till exempel 

enstaka faktauppgifter, kataloger, handböcker. Det är också vanligt att ha behov av stimulans i 

form av idéer och uppslag samt reaktioner på vad man gör genom kommunikation med andra 

individer. Det kan vid olika tillfällen finnas behov av att göra större informationssökningar för 

att öka kunskaperna om mer specifika problem. Detta kallas ofta för retrospektiva eller 

tillbakablickande sökningar, här är syftet att få fram vad man hittills vet om ett problem. 

Vikten av att skilja på regelbundna och tillfälliga informationsbehov ligger i att de olika 
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behoven innebär olika typer av krav på informationssystem och -service. (Höglund & Persson 

1985, s. 44) 

 

Regelbundna behov: 

 

Aktuell bevakning – att hålla sig á jour med nyheter 

Information för dagligt bruk – att få tag på uppgifter som behövs löpande, t ex handböcker, 

tekniska data, metoder etc. 

Stimulans – att få uppslag och nya idéer  

Återkoppling – att få reaktioner på eget arbete från kolleger  

 

Tillfälliga behov: 

 

Retrospektiva sökningar – att lära känna tidigare arbeten inom området 

Instruktion – att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper 

Konsultation – att få färdiga instruktioner eller expertråd 

 

 

Informationsbehov kan också beskrivas utifrån ämnesinnehåll och de krav som ställs på fysisk 

form och tillgänglighet, svårighetsgrad, bearbetningsnivå, tillförlitlighet med mera. Således är 

det nödvändigt att arbeta med relativt komplexa och mångfacetterade beskrivningar av 

informationsbehov för att kunna anpassa servicen till den målgrupp som ska betjänas. 

Höglund och Persson menar även att informationsbehov kan vara ett uttryck för vissa 

inneboende egenskaper hos problemsituationer och aktörer, vilka inte låter sig mätas så lätt.  

Dock finns det indirekta mått som i vissa fall kan mäta omfattning av och karaktär hos 

informationsbehov.  Det finns olika typer av faktorer som påverkar informationsbehovet. 

Dessa faktorer är bland annat ämnesområde, kompetens, ambitionsnivå och målsättning. 

Höglund & Persson 1985, s. 44f) 

5.2 Barriärer för informationssökning enligt Buckland 

 

Michael Buckland definierar begreppet tillgång som möjligheten för en användare att lära sig 

från – bli informerad av – en för frågan relevant källa, samt att ha tillträde till källan som 

innehåller den information som behövs. Det är inte alltid möjligt att ge tillgång. Det kanske 

inte finns en relevant källa för vissa frågor som har speciella söktermer, eller så kanske källan 

existerar men för att förstå den kanske det krävs högre kunskaper än vad som finns, till 

exempel om källan är på ett språk användaren inte behärskar. I ett annat fall kanske en mer 

lämplig källa finns och problemet för att få tillgång här är att matcha källan och frågan till 

varandra. (Buckland 1991, s. 77) 

  

Buckland har identifierat sex olika barriärer som behöver överkommas för att användaren ska 

kunna få tillgång till information.  

 

1. Identifiering – En lämplig källa behöver bli identifierad. Den indikerar tillgången inom 

ramen för bibliografi, dokumentation, klassifikation, indexering och informationsåtervinning. 

Vanligtvis tänker man på detta i termerna av att hitta relevant data eller dokument om ämnet 

som frågan rör. Men mer generellt behöver informationsåtervinningssystem vara mottagliga 

för att återvinna information om frågor som rör flera olika attribut. Ofta är detta en tvåstegs-

process, först bestämmer användaren var sökningen ska ske och identifierar sedan en specifik 

källa.  
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2. Tillgänglighet – Användaren behöver kunna inspektera källan eller en kopia av den. Den 

här fysiska tillgängligheten är en fråga om logistik och teknologi. Om en källa som har 

identifierats inte kan lokaliseras och tillgängliggöras fysiskt, måste en annan källa identifieras 

och göras tillgänglig.  

 

3. Pris för användaren – Benämningen används för att beteckna vad den potentiella 

användaren använder för att använda servicen. I begreppet pris ingår oftast, men måste inte 

ingå, pengar. Priset inkluderar tid, ansträngning, obehag (till exempel ”jag var för generad för 

att fråga”) samt pengar. I synnerhet exkluderar priser den ansträngning det krävs för 

användaren att använda svåra icke-användarvänliga system. Priset måste vara acceptabelt för 

användaren, om det inte är det är priset en barriär för tillgång till information.  

 

4. Förmedlarens kostnader – Vad gäller bibliotek används begreppet kostnad för att beteckna 

vad som måste användas av tillhandahållarna av servicen. Till den utsträckningen att 

förmedlarna av servicen ådrar sig utgifter så som ansträngning, utrymme, obekvämlighet, får 

de acceptera eller åtminstone inte vara oförenliga med bilden av deras roll, uppdrag och 

värden.  

Att tillgängliggöra information kan i vissa fall vara betraktat som en oaccepterad utmaning 

 

5. Kognitiv tillgänglighet – En fysisk tillgång till en lämplig källa har skett, ett annat villkor 

för tillgång är att användaren har tillräckligt med kunskap för att förstå källan. Om fallet inte 

är så finns de två utvägar: förklaring och utbildning. Förklaring skulle innefatta extra tolkning 

av källan, till exempel en översättning. Genom utbildning kan användaren själv ta till sig 

sakkunskaper, detta kan ske antingen genom en ordbok eller att kontakta någon som redan har 

kunskapen.  

 

6. Godtagbarhet – Användaren kan ha svårt att acceptera att vissa källor är relevanta. Till 

exempel kan användaren ha svårt att tro på informationen källan innehåller om fallet är så att 

den säger emot användarens förkunskaper i ämnet. (Buckland 1991, s. 78f) 

 

5.3 Analysförfarande  

 

Efter att jag gått igenom och transkriberat mina intervjuer analyserade jag dem med hjälp av 

ovan nämnda teorier.  

 

Den första frågan, ”Vad utmärker referenssamtal mellan barn och bibliotekarie i det fysiska 

respektive virtuella biblioteket?”, kommer jag försöka besvara genom att ställa mitt material 

mot den tidigare forskningen. 

 

För att besvara frågan ”Vilken typ av informationsbehov har barn då de söker sig till det 

fysiska respektive virtuella biblioteket?” kommer jag att analysera mitt empiriska material 

med hjälp av Höglund och Perssons teori om informationsbehov. Den del av teorin jag 

framförallt kommer att använda mig av är den del som rör subjektiva och objektiva 

informationsbehov.  

 

Vid analysen av frågan ”Vilka olika barriärer kan finnas vid referenssamtal i det fysiska 

respektive virtuella biblioteket?” kommer jag använda mig av Bucklands teori om barriärer 
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för informationssökning. Jag kommer här att utgå från de sex barriärer Buckland identifierat 

och ställa dessa i jämförelse med vad som framkommit under mina intervjuer.  
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6  Presentation av empiriskt material 
 

Nedan kommer resultatet av min empiriska undersökning att presenteras.  

6.1 Resultatredovisning fysiska bibliotek 

 

Jag har intervjuat fem stycken bibliotekarier som arbetar som barnbibliotekarier på fysiska 

bibliotek. När jag hänvisar till dessa informanter i uppsatsen kommer jag att använda mig av 

fingerade namn för att hålla informanterna anonyma.  

 

Informant A arbetar som bibliotekarie på ett folk- och skolbibliotek. Biblioteket är beläget på 

en skola i en mellanstor kommun.  

 

Informant B arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie samt har ansvar för två skolor i 

samma kommun, vilken är en mindre kommun.  

 

Informant C arbetar som barnbibliotekarie i en mindre kommun. 

 

Informant D arbetar som barnbibliotekarie på ett folkbibliotek i en liten kommun.  

 

Informant E arbetar som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en mellanstor kommun.  

 

På tre av de bibliotek där jag har intervjuat bibliotekarier har de en gemensam 

informationsdisk för både barn och vuxna, dessa har även ut- och återlämning i samma disk. 

Det fjärde biblioteket är uppdelat i två våningar där barnavdelningen är en del av entréplanet 

och vuxenlitteratur finns både på entréplanet och på andra våningen. På detta bibliotek finns 

det ingen informationsdisk på barnavdelningen utan de ser till att barnbibliotekarien håller sig 

kring barnavdelningen och kan svara på frågor där. Detta eftersom de tror att om 

bibliotekarien håller sig gående på golvet är det lättare för barnen att fråga, då bibliotekarien 

inte ser så upptagen ut.  

6.1.1 Referenssamtal med barn 

 

För att undersöka hur mina informanter ser på att ha referenssamtal med barn samt vad de 

anser kännetecknar detsamma frågade jag hur de själva går till väga under ett referenssamtal. 

Detta delkapitel kommer därför att börja med att jag beskriver lite hur de intervjuade 

bibliotekarierna själva beskriver att de går till väga under ett referenssamtal med barn.  

 

Alla mina informanter sa under intervjuerna att de i referenssamtalet har ett samtal med 

barnet. Informant A uttryckte att hon har en utfrågning av barnet. Följande citat beskriver hur 

detta kan gå till enligt informanten.  
 

Då är det ju då börjar jag med en liten utfrågning kan man säga utav barnet. Så jag frågar liksom, 

vad tycker du om att läsa finns det något speciellt du gillar ska det vara spännande eller ska det 

vara roligt eller kärlek eller så försöker jag fråga vad har du läst för böcker som du tyckte om 

innan eller för att pejla in lite innan och kollar också vilken nivå dom befinner sig på om dom är 

duktiga läsare eller om dom behöver böcker med lite mindre text en lite tunnare bok.  
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Efter denna ”utfrågning”, som informanten senare också talar om som samtal, beskriver 

informanten att hon skulle gå runt bland hyllorna tillsammans med barnet och visa olika 

böcker och berätta lite kort om vad en del olika böcker handlar om. 

 

Något som alla de bibliotekarier jag intervjuade är tydligt eniga om är hur viktigt det är att 

barnen inte går från biblioteket utan att ha lånat med sig någon bok hem. Informant A 

beskriver att de är väldigt noga med just detta på hennes bibliotek. 

 

Informant A beskriver hur de utbildar barnen som går på skolan som biblioteket ligger i för att 

de själva ska kunna söka i bibliotekets katalog.  

 
Vi har informationssökning med barnen också som är i undervisningsform. För att hjälpa dom och 

så och för att dom ska hitta lite olika bitar uppslagsverk och så, till exempel hur man hittar i ett 

uppslagsverk och hur man söker i google och mediearkivet för att hitta artiklar och länkskafferiet 

hur man hittar där och så. […] Så att om inte vi lär dom så är det ingen som lär dom. För lärarna 

kan inte och dom kan inte lära dom heller. […] Så att det är mycket det här när barn kommer att 

man måste kolla lite med dom att man måste vara tydlig och att man måste fråga och hjälpa dom 

lite på traven 

 

Informanten anser alltså att det är bibliotekets ansvar att utbilda barnen i hur de ska söka sin 

information eftersom det annars inte finns någon annan given person till att göra det.  

 

Det som behövs av en bibliotekarie för att ha referenssamtal med barn är, enligt informant A, 

att vara lyhörd och lyssna på vad det är barnen säger i och med att barn kanske inte alltid är så 

tydliga i sina formuleringar.  

 

Informant B beskriver på följande vis hur hon reagerar då ett barn går från biblioteket utan att 

låna med sig något hem: 

 
Då blir man helt desperat när dom går därifrån tomhänta dom kan ju hitta någonting att prova i alla 

fall! 

 

Informant B berättar att det som barn frågar mest om på hennes bibliotek är om nästa bok i 

serien de håller på att läsa finns inne på biblioteket. I detta ser hon inte några direkta problem 

utan svarar på om den är inne och eventuellt då visar var boken står.  

 

B tror att barn är mer noga i sitt val av litteratur än vad vuxna är och att det därmed kan bli en 

längre process i referenssamtalet. Det är lättare att ”övertala” vuxna att låna en bok genom att 

bara säga att den är bra, men med barn är det inte samma sak säger B.  

Samma informant säger att hon tar sig mer tid och är vänligare om det är ett barn som ställer 

en fråga, själv säger hon att detta kan bero på att det är så hon är som person. Detta kan även 

bero på att hon arbetar som barnbibliotekarie.   

 

Nedan beskriver informant C i en enda mening hur hon anser att ett referenssamtal ska gå till 

samt vad hon anser att det ska leda till: 

 
Sen när de kommer härifrån är det meningen att jag ska ha gett dom lagom mycket material, det 

ska vara lämpligt, det ska vara på en läsnivå som de klarar av en del barn klarar engelska men inte 

alla det viktigaste är kanske att börja på vårt eget modersmål, man ska låta barnet prata för sig 

själv, föra sin egen talan även om mamma eller pappa finns med och när jag ställer frågor så 

ställer jag dem alltid till barnet även om det är mamma eller pappa som sen svarar. 
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Vad informant C anser är utmärkande för att ha referenssamtal med barn belyses i följande 

citat: 

 
Barn är barn ibland kan de inte ställa en precis fråga utan då får jag formulera frågan så den blir 

sökbar för mig själv och så att jag kan hjälpa barnet att få det bästa svaret härifrån.  

 

Under referenssamtalet anser de bibliotekarier jag intervjuat att deras viktigaste uppgift är att 

försöka bena ut och ringa in frågan, eftersom barnen inte alltid uttrycker sig särskilt klart. 

Informant D påpekar att ju mindre barnet är desto mer får bibliotekarien försöka ringa in den 

fråga som ställs.  

 

Ett exempel som visar på att det är viktigt att bena ut och ringa in frågan, som informant D 

berättade, är ett barn som ställde en fråga om fiskar. Det var i barnets fråga inte klart om det 

handlade om vanliga fiskar eller akvariefiskar, från början visade min informant böcker om 

fel typ av fiskar eftersom hon inte hade ställt tillräckligt med frågor till barnet för att ringa in 

vad frågan handlade om. 

 

Alla de bibliotekarier jag intervjuat är överens om att det är av stor vikt att ha god kunskap 

om den litteratur som finns för barn, samt beståndet på det egna biblioteket som D nämner, 

för att hjälpa barnet i bästa möjliga mån. Vidare säger D att till de lite lättare frågorna är 

katalogen till väldigt stor hjälp.   

 

Sedan beror det på vilken fråga det är som ställs hur referenssamtalet fortlöper, menar 

informant E. Om det är en fråga som handlar om att barnet vill ha en liknande bok som de 

som redan läst går E till väga på det viset att hon först funderar om hon själv kommer på 

något på en gång. Om så inte är fallet behöver hon ställa lite följdfrågor till barnet, till 

exempel kan hon ställa frågan vad som har lästs tidigare av barnet. 

 

Enligt informant E är för det mesta de frågor hon får från barn relativt enkla. Exempel på 

enkla frågor enligt informant E kan vara vilken bok i serien som kommer först eller om en 

viss bok barnet vill läsa har kommit in. Det är också vanligt förekommande med frågor om en 

spännande eller rolig bok på Es bibliotek. 

 

Dock är det även vanligt förekommande med frågor som enligt informant E kan var lite 

kluriga också. Till exempel kan E få frågan om en bok som barnet inte vet titeln på men vet 

att den har en grön framsida och handlar om en kille och en tjej. Sedan är det vanligt att barn 

kommer och säger att de läst en bok som var jättebra och vill ha en liknande. 

 

För att kunna utföra ett bra referenssamtal har E kunskap om en stor del av barnlitteraturen 

och anser att det nästan är ett krav att man som barnbibliotekarie har en stor del av böckerna i 

huvudet. Som barnbibliotekarie behöver man, enligt E, läsa mycket på sin fritid. 

 

Speciella egenskaper som E anser är bra för en bibliotekarie att ha för att utföra ett bra 

referenssamtal är att man måste älska barn och barnlitteratur. Det är också viktigt att ha 

tålamod i och med att det i vissa situationer inte finns så gott om tid.  

 

Det är vanligt bland de jag har intervjuat, fyra av fem beskriver detta, att om det inte hittar 

något relevant när barnet är på biblioteket tar de barnets namn och telefonnummer fortsätter 

söka efter information och hör sedan av sig till barnet om de skulle hitta något relevant vid de 

senare sökningarna. Så att även om barnet inte kan få hjälp precis på en gång kan barnet få det 

efter några dagar.  
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När informanterna beskrivit hur de själva går till väga under ett referenssamtal kan jag se fler 

likheter än olikheter i deras beteende.  

6.1.2 Ålagda frågor 

 

Alla mina informanter upplever att det i de ålagda frågorna uppstår i alla fall någon sorts 

problem. Informant A säger att hon gärna hade sett att lärare får utbildning i hur de ska göra 

när de ger sina elever en uppgift. Detta då hon ofta känner att barnen inte är tillräckligt 

förberedda för sin uppgift innan de kommer till biblioteket. Detta anser hon vara ett problem 

eftersom hon i sitt referensarbete inte kan vara tillräckligt effektiv.  

 
Men sen är det ju mera det att dom kommer och ska ha hjälp med något annat arbete något som 

dom ska skriva om eller så. Då är det ju oftast så att dom inte riktigt vet vad det är dom vill ha, 

utan dom kan komma och säga att dom ska skriva om ett land eller så. Jag vill ha böcker om det, 

ja men vad ska du skriva om du kan ju inte skriva om ett helt land jo säger dom då. Jag menar dom 

har lite svårt att greppa ämnena ibland tycker jag. Det blir för stort för dom, dom måste smalna in 

för att hitta litteratur.  

 

Svårigheten i detta fall enligt min informant är alltså att barnet från början inte har greppat 

frågan och därmed i sin tur inte kan fråga bibliotekarien på ett bra sätt. Hon skulle gärna se ett 

bättre samarbete med lärarna än vad de har idag när det gäller detta område.  

 

I min intervju med informant B säger hon att en del barn ibland kan förvänta sig av 

bibliotekarierna på hennes bibliotek att de ska lösa hela uppgiften när de kommer och frågar 

och inte ”bara” hjälpa dem att söka litteratur. Detta gällde då främst när barnen kom och 

frågade om en skolfråga. 

 

Ett citat som jag anser belyser vikten av att bemöta varje fråga och varje barn är när B berättar 

om en ålagd fråga de haft på hennes bibliotek: 

 
Vi hade till exempel en lärare på en låg- och mellanstadieskola här som hade en klass som fick i 

uppgift att ta reda på första meningen i Strindbergs Hemsöborna, den meningen är ju så känd han 

kom som ett yrväder en. Och den första eleven tog ju boken med sig så då hade vi uppskrivit den 

textraden i lånedisken för det kom 20 barn och frågade efter den.  

 

För att visa vad informant C anser vara utmärkande för ålagda frågor presenteras följande 

citat: 

 
Man måste kanske intervjua barnet på ett försiktigt sätt för det är inte alltid de förstår vad det är de 

själva frågar om. Då märker jag så väl att nu är det skolan som har skickat hit dem. Och då får vi 

försöka bena ut och ta reda på tillsammans vad det är de vill veta.  

 

Detta är något som alla informanter kommenterar, att de märker att barnet inte riktigt har 

förstått den fråga de fått av sin lärare och därför har en oprecis eller vag fråga, som egentligen 

hade behövt avgränsas, när de kommer till biblioteket och frågar. Det märks om frågan är en 

skolfråga. En annan sak som mina informanter märker av i barnens frågor är om de från 

början inte har uppfattat lärarens fråga. informant C anser även i dessa fall att det är viktigt att 

se till att hela tiden se till att det är barnets uppgift och barnets fråga.  

 

Informant D berättar under vår intervju hur hon har ett bra samarbete med skolorna i 

närheten och att lärarna brukar komma in till biblioteket tillsammans med barnen. Vilket gör 
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att det är lättare att hitta en passande bok för barnet att låna med hem. Dock poängterar D att 

det även är viktigt vid de ålagda frågorna att ringa in frågan barnet ställer för att ta reda på 

vad det är för något material som behövs.  

 

Enligt informant E är det stor skillnad mellan barns egna frågor och de ålagda frågorna och 

hon påpekar här att dessa frågor inte handlar om nöjesläsning.  

6.1.3 Föräldrar 

 

Enligt informant A är det vanligt att föräldrar kommer in till biblioteket för at låna saker åt 

sina barn. Detta beror, enligt A, på att barnen är för lata för att ta sig till biblioteket. Dock kan 

detta bli problematiskt eftersom föräldern inte alltid vet vad exakt barnet är ute efter. I dessa 

fall brukar informant A leta efter något lite brett inom det aktuella området. Min informant 

anser det vara bättre om barnet själv är med till biblioteket och ställer frågan själv eftersom 

hon då kan ställa följdfrågor till barnet för att få fram det mest lämpliga materialet. Å andra 

sidan har informant A har förståelse för de barn som inte vågar komma till biblioteket 

ensamma utan skickar sina föräldrar istället. I och med att hennes bibliotek är ett skolbibliotek 

kan det eventuellt vara svårt för de barn som inte går på skolan att ta sig dit.  

 

Informant B trycker på vikten av att barnen ska känna att de blir positivt behandlade då de 

kommer till biblioteket. Bibliotekarien ska vända sig till barnet och fråga barnet även om det 

är en förälder som är med under referenssamtalet. Här ser informant B en skillnad på olika 

barn hur vana de är vid att bli bemötta på detta vis och en del barn tittar först på sin mamma 

för att kolla av om det är okej att det är mig bibliotekarien pratar med nu.  

 

Enligt informant B är det viktigt att barnen får föra sin egen talan i referenssamtalet även om 

det är en förälder närvarande, detta eftersom det är barnet som sedan ska läsa boken, titta på 

filmen eller lyssna på skivan: 

 
Men det tycker jag är viktigt att dom får säga vad dom vill ha och det får dom ju oftast, de 

föräldrar som tar med sina barn till biblioteket vill ju oftast att dom läser och att dom väljer 

någonting som dom tycker om.  

 

Dock har informant B ett exempel på ett tillfälle då det inte var positivt att föräldern var med 

under referenssamtalet. Det var en tjej som går i sexan och hennes mamma som letade efter 

något att läsa till tjejen och mamman ville endast att hon skulle läsa tonårsböcker dock ville 

inte tjejen det. Då fick min informant gå på vad tjejen ville ha och hjälpa henne genom att 

fråga vad det var hon ville ha och inte lyssna på vad mamman sa.  

 

Ibland kan det enligt informant C vara bra om en förälder är med under referenssamtalet. 

Detta eftersom barnet själv kanske inte börjar prata om läsnivå och sådant. Då kan det vara 

enklare om en förälder är med som kan förklara lite om vilken läsnivå barnet ligger på. Det 

kan vara bra att få lite hjälp med detta. Dock har barnet självklart koll på vad han eller hon 

brukar läsa och klarar av i vanliga fall.  Informant C anser det också i dessa situationer vara 

viktigt att ta sig tid och lyssna på barnet.   

 

Informant D anser att det är viktigt att inte prata över barnets huvud i de referenssamtal då 

föräldrar är närvarande.  

 
Det är klart om föräldern kommer tillsammans med barnet då pratar man ju till bägge då och sen 

beror det mycket på åldern på barnet också. 
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Dock tror hon att hon i vissa fall gör detta ändå men försöker att tänka på det och tycker det är 

viktigt. D anser det kan vara väldigt roligt att ha ett referenssamtal med en förälder och ett 

barn eftersom föräldrarna många gånger är väldigt positiva till det och hjälper till bra själva.  

 

Då det gäller referenssamtal på en barnavdelning är det enligt informant E minst lika vanligt 

att föräldrar kommer och ställer frågor som det är att barn gör det.  

 

Det som kan vara problematiskt då ett barn kommer tillsammans med en förälder, enligt 

informant E, är när barnet är motsträvigt och endast har blivit medtvingad av föräldern. I 

dessa fall är det vanligt att informant E vänder sig direkt till barnet och inte till föräldern som 

i de flesta av dessa fall för barnets talan. Här anser informant E att det är tråkigt att barnet 

själv egentligen inte vill låna något att läsa. Dock kan det i de situationer då de hittar något 

som barnet verkligen vill läsa vara mycket givande för både barn och bibliotekarie.   

6.1.4 Barns ordförråd/barns sätt att fråga 

 

Informant A kan ibland bli något chockad över hur få ord en del barn förstår då de har 

gruppdiskussioner om böcker barnen har läst. Saker som min informant har tyckt vara 

självklara säger barnen då att de inte har förstått. Dock säger A att detta inte behöver bero på 

barnens ordförråd utan att det även kan bero på brist på koncentration.  

 

I de fall då vissa barn har ett sämre ordförråd tror informant A att det kan bero på att i detta 

stressade samhälle hinner vuxna inte diskutera så mycket med barnen som de gjorde förr i 

tiden. Detta innebär, enligt informant A, att barnen inte kommer in i språket lika lätt nu. Då 

kan barnens ordförråd vara lite dåligt och vissa barn förstår inte vissa texter eller frågor som 

bibliotekarien ställer.  

 

Det är enligt informant A inte något problem för henne att förstå vad barnen säger utan vid 

kommunikationsproblem är det barnen som inte förstår henne. Detta löses genom att hon 

försöker förklara en gång till. Hon finner heller inte några problem med att komma ner på 

barnens nivå i talesättet utan detta är något hon har vant sig genom att arbeta med barn i 

många år och därigenom vet ungefär hur hon ska prata med dem.  

 

Då det gäller uttal av engelska titlar kan det enligt informant B uppstå problem när barn ska 

fråga om dessa. Som exempel tar hon serien Spiderwick vilken hon har hört otaliga versioner 

av uttal på. Det har även kommit in föräldrar som i sin tur har hört uttalet på serien av sitt barn 

och sedan ska tyda detta till bibliotekarien. Dock är detta något som är så pass vanligt att 

informant B har lärt sig att tyda fram Spiderwick från olika uttal.  

Informant B tar under vår intervju upp att alla barn är olika och att alla barn har sitt eget sätt 

att fråga.  

 
[…]är ju lika många sätt som det finns barn ungefär alla gör ju på sitt eget sätt. 

 

Det som informant B säger är det viktigaste för att få veta vad barnen vill ha för information 

är att hela tiden lyssna på vad de säger.  

 

Eftersom barn har ett helt annat ordförråd än vad vuxna har kan det, enligt informant C, vara 

nödvändigt att frångå barnets första fråga och att fortsätta och ställa frågor och bena ut frågan 
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för att komma fram till vad som är den egentliga frågan, så att både bibliotekarien och barnet 

har samma uppfattning om vad frågan handlar om.  

 

Informant C säger att hon oftast inte får en precis fråga av ett barn och hon har bilden av att 

de inte alltid vet själva vad det är de frågar om. Hon vill då jobba för att barnet inte ska känna 

att det är en dum fråga som ställs, utan att de hjälps åt båda två att komma fram till ett svar.  

Samma informant anser att ”barn blir sedda, att jag tar dem på allvar, det är att försöka göra så 

bra ifrån sig som barnbibliotekarie”. I detta citat ges en inblick i hur hon tänker när hon 

arbetar med referenssamtal med barn.  

 

Informant D tar upp ett exempel där ett barn (6 år) kom till biblioteket med sin mamma och 

frågade efter en bok som hon hade läst förut och när hon ställde frågan var den ganska tydlig. 

Men den frågan gick inte att söka på i katalogen och min informant kom inte på något vis att 

formulera om sökfrågan. I sådana här fall påpekar hon att det är viktigt att ha god kunskap om 

den litteratur som finns. I detta fall löste det sig genom att barnet av en slump hittade boken 

på hyllan.  

 

Informant E säger i vår intervju att de vanligaste frågorna som ställs från barn är enkla frågor 

så som vilken del i serien som kommer sen, om den nya boken har kommit ut än, tips på en 

spännande eller rolig bok och sådant. Dock påpekar informant E att det självklart också dyker 

upp kluriga frågor.  

 

Alla de jag intervjuat är överens om att det underlättar för en bibliotekarie som ska arbeta med 

barn om man som person tycker om barn och kanske har lite erfarenheter av att arbeta med 

barn tidigare. De talar också om att det är viktigt att ha respekt för barnen samt att visa att det 

är bibliotekarien som är där för barnen och inte tvärtom. Det är viktigt att kunna vara på 

barnets nivå i samtalet, samt att om det är ett litet barn som ställer en frågan kanske de kan 

behöva leka sig fram för att komma fram till ett svar.  

6.1.5 Barriärer vid referenssamtal  

 

Bestånd 

 

Att arbeta på ett mindre bibliotek kan bland annat innebära problem vid 

informationssökningen eftersom det endast finns ett begränsat mediaurval. Informant A 

beskriver problemet på detta sätt:  

 
Så att det är inte bara att slå in en titel i datorn och tro att man ska få en träff utan man måste 

grubbla lite, att man kan hitta material på olika ställen på olika hyllor och så och det lär man sig 

efter ett tag. 

 

På ett litet bibliotek underlättas referenssamtalet av att bibliotekarierna lär känna de barn som 

kommer dit och därmed vet lite mer om vad de är intresserade av för något att läsa. A jämför 

sitt bibliotek med ett större stadsbibliotek och ser fördelar i att vara ett mindre bibliotek: 

 
Och det tror jag inte man gör på samma sätt på ett stadsbibliotek som man gör här för vi känner ju 

våra barn och då blir det ju lite enklare.  

 

Informant C nämner att ett problem som de stöter på är att det inte finns alls eller att det inte 

finns tillräckligt med litteratur inom vissa ämnen. Detta innebär problem när de ska svara på 

barnens frågor eftersom det då kanske inte finns ett svar att ge. Hon nämnde också att hon 
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ibland själv vill sätta sig ner och skriva något i de ämnen där det inte finns så mycket skrivit, 

men att detta inte är möjligt. 

 

Informant C sa i vår intervju att det är bra att se över fackboksavdelningen på sitt bibliotek då 

och då genom att titta på vilka böcker som finns, hur hyllorna ser ut samt hur knubbarna ser 

ut. Detta underlättar sedan i referenssamtalet och för att hjälpa barnen att få böcker och annat 

material som passar dem.  

 

I följande citat belyser informant C att det är viktigt att inte vara rädd för de nya medier som 

kommer.  

 
Det händer så mycket i biblioteksvärlden det är ju inte bara böcker längre utan vi har väldigt 

mycket datorer, vi har databassökning för lite äldre barn […] Vi måste försöka tänka på vad det är 

mer dom vill ha. Filmer kan det hjälpa dom, tidsskrifter, MP3 kan det vara nånting där kanske? 

Inte vara rädd för det samhälle som vi faktiskt är inne i. 

 

Hon menar här att det är viktigt att ta in de nya medierna för att barnen ska få den 

information de söker och inte gå miste om något relevant.  

 

Tid 

 

Det är viktigt att ha nog med tid för att sätta sig in i själva frågan, säger informant C. Om det 

inte finns tillräckligt med tid vid just det tillfället barnet ställer frågan är det bättre att be 

barnet komma tillbaka vid ett senare tillfälle.  

 

Informant D säger att hon gärna hade rört sig mer ute omkring på barnavdelningen för att 

barnen lättare skulle kunna ställa frågor till henne. Hon känner att hennes övriga arbete tar 

upp så pass stor del av hennes arbetstid att hon inte har tid till att röra sig ute bland hyllorna 

och prata med barnen och ge dem möjlighet att ställa sina frågor till henne. Det är detta som 

hon ser som det största problemet med referenssamtal på hennes bibliotek, att tiden inte räcker 

till för det. 

 

Utifall barnavdelningen är välorganiserad med tydliga riktlinjer för var de olika avdelningarna 

finns säger informant D att det underlättar för att barnen själva ska kunna hitta bland 

bibliotekets samlingar. Då behöver inte bibliotekarien svara på frågor som till exempel var 

spökböckerna finns och kan därmed använda tiden till mer komplicerade frågor.  

 

Rädsla för att fråga 

 

Informant A berättar att hon ibland kan känna att barnen är framme i informationsdisken och 

frågar alltför mycket. Hon känner då att de kan behöva söka mer information själva innan de 

frågar. Hon tror också att barnen inte skräms av att informationsdisken är för både vuxna och 

barn, utan att de har vant sig vid att det är så det fungerar. Det kan även hända att en del barn 

går runt bland hyllorna och ser vilsna ut men inte går fram och frågar, då brukar de på det 

bibliotek som A arbetar på oftast lägga märke till den personen och gå fram och fråga om han 

eller hon behöver någon hjälp. 

 

Informant B berättar att barn ofta inte vågar komma fram till bibliotekarien och ställa sin 

fråga på hennes bibliotek. Utan att det är vanligt att en förälder står bakom barnet och 

säger ”ja men gå och fråga nu då, gå och fråga nu”.  
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Informant D säger i vår intervju att hon kan se på ett barn som går omkring i biblioteket om 

personen vill ha hjälp med någonting eller om det ser ut som personen letar efter någonting.  

 

Att bibliotekarien som person har lätt för att prata med barn och att barnen känner att det är 

lätt att vända sig till personen är viktigt för att få barnen att vilja komma fram och fråga. Hur 

bibliotekarien är påverkar huruvida barnen kommer fram och frågar eller ej, enligt två av 

mina informanter. Detta belyser informant E i följande citat: 

 
[…] det är vikigt i alla fall hur man bemöter barnet att man ser att det inte är någon arg tant som 

sitter där framme så utan att man verkligen försöker och vara så vänlig och hjälpsam som möjligt 

då så dom inte blir rädda för en.  

 

Alla de bibliotekarier jag har intervjuat, förutom informant A, är övertygade om att barnen 

ställer fler frågor om bibliotekarien inte är bakom informationsdisken, utan är ute bland 

hyllorna och rör sig. Men som informant D nämner det handlar detta också om brist på tid, det 

finns inte nog med tid för henne att vara ute bland hyllorna då det finns mycket annat i hennes 

arbete som upptar hennes tid.  

 

Läsnivå 

 

Informant A beskriver problemet med att hitta rätt läsnivå för varje enskilt barn på detta vis: 

 
Då är det ju det här att barn ibland vill göra sig duktigare än vad dom är och ibland vill dom 

tvärtom så man vet liksom aldrig riktigt, vi har ju gått bet på det flera gånger.  

 

En strategi för att bestämma vilken läsnivå ett barn har, som informant B berättade om, är att 

de på hennes bibliotek har delat upp böckerna i hyllorna efter Hcf, Hcg och uHc. Då brukar 

hon kunna fråga barnet på vilken avdelning barnet i fråga brukar lånar böcker. Detta 

underlättar sedan för henne i samtalet.  

 

Ett sätt som informant C använder sig av för att finna rätt läsnivå för varje enskilt barn är att 

ta hjälp av andra vuxna i barnets närhet. Lärare och föräldrar kan vara till stor nytta eftersom 

de känner barnet bättre och kan berätta vad denne brukar läsa och på vilken nivå barnet 

befinner sig på.  

 

Dock säger informant D att hon anser att barnen själva har en god uppfattning av vad de 

klarar av att läsa för några böcker. Hon säger att de kan visa ett uppslag ur en bok och visa 

barnet lite och därmed kan barnet ibland själv avgöra om det är en bok som passar bra eller ej. 

Men detta gäller ju då inte alla barn.  

 

Känsliga frågor 

 

Informant A är inte så van vid att få känsliga frågor från barn:  

 
Vi har väl inte haft så jättemycket sånt direkt. Men jag tror att vi kan hantera det. Jag kan inte 

komma på något sånt där nu som vi har haft som har tagit upp det men jag tror att vi har haft det 

genom åren. 

 

Vidare säger A i vår intervju att det i det fall dessa frågor uppkommer är viktigt att 

bibliotekarien är serviceinriktad, besvarar frågan och hjälper till så gott hon kan.  
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Informant B har som person inga problem med att prata om de känsliga frågor som eventuellt 

kan uppkomma. Detta tror hon kan underlätta sedan i själva frågesituationen. I övrigt nämner 

informant B att det inte är så vanligt på hennes bibliotek utan berättar istället om 

problematiken kring om hon ser ett barn som är väldigt mycket på biblioteket och ser ensam 

ut. I dessa fall har hon svårt att veta hur hon ska agera.  

 

Det är då barn ställer en känslig fråga viktigt att ta även dem på allvar, säger informant C i vår 

intervju. Hon belyser problematiken kring hur man ska bemöta känsliga frågor från ett barn 

från en annan kultur, hur långt det är tillåtet att gå i vissa fall. Dock utgår hon i sitt arbete från 

att bemöta alla lika.  

 

På informant Ds bibliotek tar de upp problematiken kring dessa frågor i arbetslaget och 

diskuterar hur de ska bemöta dessa. De brukar i de fall dessa frågor uppkommer bland annat 

försöka att inte prata för högt om dem i disken och så vidare.  

 

Enligt informant E är dessa frågor inte så vanliga på hennes bibliotek. Det är vanligare att 

barnen lånar böcker som behandlar känsliga ämnen direkt utan att ställa någon fråga till en 

bibliotekarie först. Detta tror E kan ha att göra med att barnen kan tycka det är pinsamt eller 

jobbigt att ställa en sådan fråga.  

 

Informant B tar upp att hon inte tänker så mycket på referenssamtal som hon borde. Hon tar 

det mer som det kommer och tänker inte så mycket på det. Innan hon började arbeta med 

referenssamtal var detta något hon ville tänka mycket på under sitt arbete, dock föll det sig 

inte så i det dagliga arbetet när hon fick anställning på bibliotek.  
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6.2 Resultatredovisning virtuella bibliotek 

 

Jag har intervjuat fyra stycken bibliotekarier som arbetar med att svara på barns frågor via ett 

virtuellt bibliotek, fördelade så att två av dem arbetar med Spørg Olivia och två med Barnens 

Bibliotek. Informanterna som arbetar med Spørg Olivia har jag valt att hålla anonyma och gett 

fiktiva namn. Dock har jag valt att inte hålla den ena informanten som arbetar med Barnens 

Bibliotek anonym eftersom läsare av uppsatsen skulle kunna identifiera henne genom hennes 

arbetsuppgifter.  

6.2.1 Spørg Olivia 

 

Informant F har arbetat med Spørg Olivia sedan 2002, det år Spørg Olivia startades, och 

svarar på frågor från barn både via chatt och via e-post.  

 

Även informant G har arbetat med Spørg Olivia sedan 2002 och svarar på barnens frågor både 

via chatt och via e-post.  

 

När ett barn ställer en fråga via Spørg Olivia svarar mina informanter utifrån hur barnen 

formulerat frågan. I det svar de ger utgår de också från den ålder barnet har uppgett i sin 

fråga. Men om den inte stämmer in på hur barnet har formulerat sig utgår informant F hellre 

från hur barnet har formulerat sig. Vidare menar min informant att om barnet har formulerat 

sig väl utvecklar hon Olivias svar, formulerar sig barnet sämre anpassar hon Olivias svar 

därefter. I chatten använder sig informant F av dialogen för att ta reda på om den information 

hon funnit är användbar för barnet samt om barnet själv kan hitta källan till svaret. Det är inga 

problem för informant F att tolka eventuella stavfel från barnen, det enda som stavfelen 

påverkar är nivån på språket i svaret.  

 

Barnens språk är något som informant G anpassar sig efter när hon utformar sina svar, detta 

för att barnen ska förstå det hon pratar om. Ibland krävs det att informant F ber ett barn som 

ställt en fråga att formulera om den eftersom hon inte förstår vad barnet menar. Detta ser 

informant F som ett problem, och säger här att barn är bra på att se saker på ett annat sätt än 

vad vuxna gör.  

 

Informant G tar i sin sökning av information utgångspunkt i just barnets ålder och skriftliga 

kompetens. Om det är en fråga som rör faktaböcker letar informant F efter svaret och ger detta 

vidare till barnet som ställde frågan. Sökprocessen förklaras väl här för att barnet ska kunna 

utveckla sina sökkompetenser. Om frågan är av mer personlig karaktär får barnet ett svar med 

en källa, här tänker informant F även igenom svaret och ger härigenom ytterligare en 

dimension av svaret.  

 

Enligt informant F betyder sättet att kommunicera på, via datorn, anonymitet och trygghet för 

barnet. Det skapar också möjlighet till att få frågor som bibliotekarier i det fysiska biblioteket 

inte skulle ha fått. Enligt informant F får de via Spørg Olivia frågor om allt mellan himmel 

och jord. Det kan gälla allt från skolfrågor till högst personliga frågor så som kärleksproblem, 

konsumentfrågor och debatt.  

 

Informant G säger att det som utmärker ett referenssamtal via Spørg Olivia är att användaren 

är anonym vilket ger en mer öppen dialog om ämnet skulle vara personligt. Dock kan de gå 
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miste om saker då de inte ser varandra och inte kan avläsa varandras reaktioner. Vidare säger 

informant F att något som också utmärker ett referenssamtal via Spørg Olivia är att den som 

svarar är ”Olivia 14 år” och därmed en person som har samma förutsättningar som de som är 

användare av tjänsten. Att kommunikationen sker via en dator kan betyda att det är lättare att 

missförstå varandra, men i och med anonymiteten ger det en större öppenhet i samtalet.  

 

Informant G anser att något som är utmärkande med att ha referenssamtal med barn är att 

barnen ofta vill veta lite om bibliotekarien först. Således börjar konversationen med någon 

inledande fråga för att sedan gå vidare till den egentliga frågan.  

För att ha ett referenssamtal med barn anser informant F att det krävs speciella egenskaper 

från bibliotekariens sida. Detta är även något som informant G tar upp och nämner att dessa 

egenskaper till exempel kan vara tålmodighet, nyfikenhet och humor.  

 

I och med att e-postdialogen är kommunikation som endast går åt ett håll i taget kan 

bibliotekarien, enligt informant G, bara hoppas på att hon har förstått barnets fråga och ge ett 

svar som barnet kan använda sig av. Vid chatt däremot kan informant F ställa fler frågor till 

barnet och fråga närmare problemet och därefter sammanfatta det, därmed kan barnet bekräfta 

om bibliotekarien uppfattat frågan rätt.  

 

Utifall bibliotekarien inte respekterar barnets utgångspunkt för att ställa sin fråga kan det 

enligt informant F uppstå problem i referenssamtalet.  

 

Vid ålagda frågor använder sig informant F av sina kunskaper som bibliotekarie och berättar 

för barnet som ställde frågan om bland annat sökmetoder och källkritik.  

 

Alla seriösa frågor som kommer in till Spørg Olivia besvaras och informant F svarar på dessa 

utifrån sina bibliotekariekunskaper samt utifrån sina mänskliga kunskaper. Vad gäller 

känsliga frågor från barn menar informant G att det är viktigt att tänka på att Olivia som 

svarar endast är 14 år men om det är någon hon kan svara på så svarar hon självklart på det. 

Då det gäller känsliga frågor är det vanligt att informant G ber barnet att prata med en vuxen 

som den känner tillit till, vilket antingen kan vara en förälder, en lärare, en väns förälder eller 

någon annan familjemedlem. Om det inte finns någon person barnet känner tillit till hänvisar 

informant G till någon rådgivande webbplats där barnet kan få hjälp.  

 

Det är enligt informant F trevligt att ”välmenande” föräldrar inte kan släpa sina barn till Spørg 

Olivia, att de är fria från dessa.  

6.2.2 Barnens Bibliotek 

 

Informant H har arbetat med barnens bibliotek sedan 1996 och det är hon som har startat 

projektet. De svar som framkommer i informantens intervju är baserade på chatt via MSN 

Messenger mellan henne och barn. 

 

Informant I arbetar på ett fysiskt bibliotek och ingår dessutom i den grupp bibliotekarier som 

svarar på barns frågor på e-post via Fråga barnens bibliotek.  

 

Informant H uppger i vår intervju att antalet frågor via Fråga Barnens Bibliotek har minskat 

och undrar vad detta kan bero på:  
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Har nyhetens behag gått över? Har vi svarat för dåligt? Är vi för dåliga på att marknadsföra 

tjänsten? 

 

Detsamma gäller även chatten via MSN Messenger som har minskat den senaste tiden. För 

något år sedan var det mycket aktivitet men idag används det knappt alls.  

 

Om barnet inleder samtalet med lite småprat faller informant H in i detta men om det skulle 

vara så att denna typ av samtal fortsätter länge brukar informant H be om ett boktips till sig 

själv till exempel genom att fråga ”Har du läst nåt bra på sistone?”. Detta leder ofta till att de 

båda tipsar varandra om böcker. Även informant G tar upp detta och nämner att det är vanligt 

att dessa samtal avslutas med att hon skickar en länk till Barnens bibliotek där barnet kan läsa 

vidare om det de har pratat om.  

 

Det finns en annan typ av samtal där barnet ställer en fråga till informant H med en gång och 

vanligtvis är det bråttom här. Dessa frågor brukar oftast vara av typen ” vad heter nästa” 

eller ”när kommer nästa del i serien” eller om det gäller en faktafråga ”vet du någon bra 

hemsida om...”. Om informant H inte är tillräckligt snabb med sitt svar vid denna typ av frågor 

avslutar barnen konversationen, dock kan barnen ge lite längre svarstid om de får svaret ”Jag 

ska kolla. Kan du vänta lite?” 

 

De vanligaste frågorna informant H upplever på chatten via Barnens bibliotek är ”När 

kommer...?” eller ”Jag har läst allt – har du något nytt tips?” Det sätt som informant H svarar 

på är vanligtvis enkelt och utan komplicerade ord. Genom att samtalet här sker via MSN 

Messenger är antalet ord begränsat för varje inlägg i samtalet. Svaret hon ger brukar innehålla 

en länk eller ett boktips, det första är vanligast förekommande.   

 

Möjligtvis är ett referenssamtal via Barnens bibliotek mer informellt än ett traditionellt 

referenssamtal. Förhoppningen, enligt informant H, är att barnen ska våga ställa fler och andra 

frågor då kommunikationen sker via en dator istället för traditionellt ansikte mot ansikte. 

(Dock kan hon inte bevisa att det faktiskt är såhär.)  

 

För att svara på barns frågor som bibliotekarie är det, enligt informant H, viktigt att vara 

snabb och påläst. Det är viktigt att kunna barnlitteraturen och delar i serier. I och med att det 

hela tiden är bråttom finns det inte tid att titta efter utan det krävs av bibliotekarien att kunna 

det i huvudet. Att vara snabb är något som är viktigt även när det gäller att bedöma om en 

hemsida är läsbar just för det barnet som ställde frågan, både vad gäller läsnivå och innehåll.  

 

Dessutom skulle det kunna vara lämpligt att ha lite fantasi för att tolka de felstavningar som 

ibland kommer från en del barn. För att svara på frågor via chatt kan det vara lämpligt att vara 

insatt i det senaste snabbspråket som finns, menar informant H.  

 

Informant H uppger att det inte är vanligt att barn ställer känsliga frågor via chatt på MSN 

Messenger. Då dessa dyker upp är de svåra att besvara. Ett sätt att gå till väga, som informant 

H har använt sig av, är att tipsa om BRIS då känsliga frågor diskuteras.  

 

Den kommunikation som informant I har med barn via e-post anser hon inte blir något 

egentligt referenssamtal i och med att det är nedskrivna frågor i e-post som de besvarar. Det 

kan till exempel vara svårt att ställa följdfrågor. 
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Den typ av frågor som kommer från barn på detta vis är mycket varierande, till 

exempel ”varför bananen är gul, hur många böcker vårt bibliotek har, tipsa om en bra bok, 

mattefrågor, kända person frågor, frågor om sex m.m m.m”.  

 

De svar som informant I ger på dessa frågor är så kortfattade och begripliga som möjligt.  

Enligt informant I är det som utmärker barnens frågor till Fråga barnens bibliotek just att det 

är barns frågor och att de är ”nyfikna, vetgiriga och okonstlade”. För att svara på dessa frågor 

kan det ibland krävas av bibliotekarien att vara lite av en detektiv.  

 

I och med att kommunikationen sker via Internet får barnen snabbt svar på sina frågor på sina 

egna villkor, menar informant I. 

Även informant I menar att egenskaper som är viktiga att ha som barnbibliotekarie är gedigen 

kunskap inom barnlitteraturen, tycka om barn samt att kunna bemöta dem efter deras egna 

villkor.  

Om det är en tredje part inblandad i referenssamtalet med ett barn anser informant I att detta 

märks på språket i ett virtuellt samtal.  
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7 Analys och diskussion  
 

Som redan framkommit är syftet med denna magisteruppsats att undersöka hur bibliotekarier 

upplever kommunikationen med barn under referenssamtalet samt vad barn frågar om och på 

vilket sätt de frågar, dels i fysiska bibliotek och dels via virtuella bibliotek. I följande avsnitt 

vill jag försöka analysera och diskutera de resultat som framkommit i uppsatsen i relation till 

dels den litteratur som presenterats och dels de teorier vilka rör informationsbehov samt 

barriärer som tagits upp.  

 

Analysen nedan är uppdelad på så vis att jag går igenom varje frågeställning för sig och 

diskuterar dem.  

7.1 Referenssamtal med barn  

 

- Vad utmärker referenssamtal mellan barn och bibliotekarie i det fysiska respektive 

virtuella biblioteket? 

 

För att ha ett referenssamtal med ett barn behöver bibliotekarien ha någon form av intervju 

med barnet och ställa följdfrågor för att ringa in barnets fråga. Att fastställa frågan anser 

Callaghan vara en av de viktigaste aspekterna i ett referenssamtal (Callaghan 1983, s. 56ff). 

Detta tillvägagångssätt är något som är samma både för det fysiska och virtuella biblioteket. 

Då en bibliotekarie ska svara på frågor från barn är det viktigt att ha god kännedom om 

barnlitteraturen. Även detta är något som gäller både för fysiska och virtuella bibliotek. Att 

detta är något som inte skiljer sig åt i de två olika typerna av bibliotek anser jag inte vara 

konstigt i och med att det är något som är grundläggande för referenssamtal.  

 

I det virtuella referenssamtalet finns det enligt en av mina informanter två olika typer av 

konversationer. Den ena typen av konversation utmärks av att barnet gärna vill småprata med 

bibliotekarien om vad som helst.  Den andra typen utmärks av att barnet snabbt vill ha svar på 

sin fråga. Det jag kan utläsa genom mina intervjuer på fysiska bibliotek är att den andra typen 

av konversation är den vanligaste. Även om det inte gäller att barnen vill ha ett snabbt svar på 

sin fråga är det vanligast att de tar kontakt med bibliotekarien då de har en direkt fråga att 

ställa och inte då de vill småprata lite. Detta kan jag anse bero på den trygghet som 

anonymiteten via virtuella bibliotek ger (mer om anonymitet senare i detta kapitel).  

 

I och med att kommunikationen sker via en dator i ett virtuellt referenssamtal är det, enligt 

mina informanter, nödvändigt för bibliotekarien att vara insatt i det senaste snabbspråket som 

används inom skriven text. Naturligtvis är detta något som skiljer sig åt vid de fysiska 

biblioteken eftersom kommunikationen sker ansikte mot ansikte. Dock anser jag att 

bibliotekarierna på båda typerna av bibliotek behöver vara insatta i barnens sätt att samtala 

med varandra och att de pratar med barnen på deras nivå. Men just det att vara insatt i 

snabbspråket som används via chatt anser jag vara extra viktigt eftersom det annars lätt kan 

uppstå missförstånd. Forskaren inom ämnet virtuella referenssamtal Marie L. Radford skriver 

att användningen av tillexempel smileys är även viktigt för att kompensera bristen på 

ickeverbal kommunikation (Radford 2006, s. 37f).  

 

Den syn som framkommer i Sunny Stongs artikel anser jag skiljer sig något från den syn mina 

informanter har. Strongs artikel presenterar faktorer som skall göra referenssamtal med barn 
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mer effektiva och trevliga. Bilden av referenssamtal med barn är att de är jobbiga och därför 

behövs dessa faktorer för att underlätta. (Strong 2004, s. 131)  

En faktor som Strong tar upp är ”utvecklingsnivåer”, vilken handlar om vikten av att varje 

barn får det material som passar just dennes nivå (Strong 2004, s. 131). Detta är något som 

mina informanter också anser vara vikigt att ta i beaktande för att barnen ska få rätt material. 

För att barnen ska kunna ta del av materialet både kunskapsmässigt och språkligt anser jag att 

det är viktigt att anpassa vilket material som inhämtas för varje enskilt barn. Jag tror det är 

viktigt att anpassa materialet efter barnets kunskapsnivå eftersom olika material behöver olika 

förkunskaper för att barnet ska kunna tillgodogöra sig det. Finns inte den kunskap som krävs 

tror jag inte barnet kan få ut något av materialet. Jag anser det vara ett bra tillvägagångssätt att 

ställa frågor till barnet för att få reda på om materialet är passande eller inte. 

 

Det Strong tar upp angående ordförråd handlar om att bibliotekarien inte får förvirra barnen 

genom att använda för svåra ord eller biblioteksjargong. Istället är det viktigt att 

bibliotekarien hela tiden tänker på att använda ord som barnet kommer förstå. (Strong 2004, s. 

131) Detta liknar det som mina informanter anser. Dock tar en av mina informanter på fysiska 

bibliotek upp att hon inte ser några problem med att komma till barnets språkliga nivå och 

samtala där. En av mina informanter på ett virtuellt bibliotek uttrycker att det är barnets sätt 

att tala som sätter den språkliga nivån på samtalet. Som jag kan se det beter sig 

bibliotekarierna på ett liknande sätt oberoende av om de arbetar på ett fysiskt eller virtuellt 

bibliotek. Alla informanter är måna om att språket i samtalet ska ligga på barnens nivå. Jag 

kan ha förståelse för om det uppstår problem då bibliotekarien ska förstå vad det är barnet 

förklarar eftersom barn ibland kan ha svårt att formulera sig. Mina intervjuer visar dock på att 

detta är något som bibliotekarierna lär sig efter erfarenheter de fått efter att ha arbetat med att 

svara på barns frågor under en längre period.  

 

Den sista faktorn Strong tar upp rör kroppsspråk och innebär att det är bra om bibliotekarien 

rör sig utanför informationsdisken tillsammans med barnet, för att enklare kunna visa det 

aktuella materialet och prata om det med barnet. (Strong 2004, s. 131) 

 

Det problem med att en del barn inte vågar gå fram och ställa personliga frågor till 

bibliotekarien som kan finnas vid fysiska bibliotek är något som inte finns vid virtuella 

bibliotek. Detta handlar om att barnen känner sig mer trygga i och med att de är anonyma. Det 

som jag anser gör det lättare för barn att ställa sina personliga frågor är att de är anonyma 

vilket medför en trygghet. Det kan även ha att göra med att barnen kan vara i en miljö där de 

känner sig trygga samt att samtalet är inlett enligt deras egna förutsättningar. Även om barnen 

är mer anonyma i de virtuella referenssamtalen så krävs att de lämnar sin e-postadress vilket 

kan innebära att vissa känner att de inte är helt anonyma. Detta kan påverkas av om det har en 

anonym e-postadress eller en där namnet ingår, vilken typ av person barnet är samt dess 

erfarenheter. Vart barnen väljer att vända sig med sina olika frågor tror jag beror på olika 

faktorer. Det kan till exempel finnas de som har lättare för att uttrycka sig ansikte mot ansikte 

och därmed hellre väljer att ställa en personlig fråga till bibliotekarien på ett fysiskt bibliotek. 

 

På ett mindre, fysiskt bibliotek kan samtalet påverkas av att bibliotekarien känner igen barnet 

som kommer in och ställer en fråga, enligt en av mina informanter. Detta är något som inte är 

möjligt vid ett samtal via ett virtuellt bibliotek i och med att vem som helst här kan ställa sina 

frågor. Enligt mina intervjuer med bibliotekarier som svarar på barns frågor via virtuella 

bibliotek ger sättet att kommunicera på trygghet för barnen i och med anonymiteten, vilket 

innebär att barnen inte känns igen som de gör vid ett fysiskt bibliotek. Jag tror att det i vissa 

fall kan vara bra om bibliotekarien känner till något om barnet och dess förutsättningar vid ett 
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referenssamtal eftersom han eller hon till exempel känner till vad barnet har läst innan. Men i 

vissa fall tror jag det kan vara bättre om bibliotekarien är fri från tidigare uppfattningar om 

barnet och besvarar frågan ur ett objektivt perspektiv.  

7.2 Informationsbehov 

 

- Vilken typ av informationsbehov har barn då de söker sig till det fysiska respektive 

virtuella biblioteket? 

 

Höglund och Persson talar om informationsbehov från individens upplevelse vilket kan 

motsvara barns egna frågor till bibliotekarien. Informationsbehov från den aktuella 

problemsituationen skulle som jag ser det motsvara barns ålagda frågor. Detta anser jag 

eftersom det som är viktigt är inte vilken typ av information som ska inhämtas utan det är vari 

behovet uppstår som är det viktiga. Därmed anser jag att de behov som Höglund och Persson 

talar om som objektiva resulterar i ålagda frågor och de subjektiva behoven resulterar i barns 

egna frågor. Jag anser detta vara en relevant indelning av informationsbehov eftersom de 

subjektiva behoven kommer inifrån individen själv och de objektiva behoven först kommer 

från någon annan och sedan via den som ställer frågan.  

 

Informant F är noga med att beskriva hur sökprocessen går till då det gäller faktafrågor (till 

exempel ålagda frågor). Detta eftersom hon är noga med att barnet ska kunna ha möjlighet till 

att utveckla sina sökkompetenser. Då det gäller frågor som är av mer personlig karaktär ligger 

fokus, enligt informant F, mer på hur svaret läggs fram och att det kommer med en personlig 

bild från bibliotekarien i svaret istället för att återge sökprocessen. Här visas alltså på att 

informant F har ett annat sätt att svara beroende på vad barnet har för informationsbehov. Hon 

går till väga på ett sätt då barnet har ett subjektivt behov och ett annat sätt då barnet har ett 

objektivt behov. Att ha detta tillvägagångssätt anser jag kunna vara ett bra sätt att bemöta 

barnen. Jag tror att det är det lämpligaste sättet att besvara de olika typerna av frågor. I och 

med att det handlar om så pass olika informationsbehov vid de ålagda frågorna som vid de 

egna frågorna behöver svaren anpassas därefter.  

 

Mina intervjuer visar att känsliga frågor är vanligare i referenssamtalen som äger rum via ett 

virtuellt bibliotek. Detta anser jag tyder på att de barn mina informanter syftar på har olika 

informationsbehov beroende på vilken typ av bibliotek de vänder sig till. Även om informant 

H uppger att det inte är vanligt att barn ställer känsliga frågor till henne via chatt kan jag 

genom informanternas attityder uppfatta det som att de som arbetar på virtuella bibliotek är 

mer förberedda och vet hur de ska besvara dessa frågor än vad de är som arbetar på fysiska 

bibliotek.  

7.3 Barriärer 

 

- Vilka olika barriärer kan finnas vid referenssamtal i det fysiska respektive virtuella 

biblioteket? 

 

I detta stycke kommer jag att utgå från Bucklands teori om barriärer för informationssökning. 

Dessa barriärer är identifiering, tillgänglighet, pris för användaren, förmedlarens kostnad, 

kognitiv tillgänglighet samt godtagbarhet. I den mån det är möjligt kommer jag att applicera 

dessa barriärer både på fysiska och virtuella bibliotek. 
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7.3.1 Identifiering  

 

Något som rör Bucklands första barriär identifiering (Buckland 1991, s. 78) är det som min 

informant C tar upp om beståndet. Hon anser att det i vissa fall inte finns tillräckligt med 

material på hennes bibliotek för de frågor som barn ställer. Det är i dessa fall inte möjligt att 

identifiera någon lämplig källa eftersom det helt enkelt inte finns någon på det biblioteket. 

Informant C är inte ensam om att ta upp detta. Det är också något som informant D har märkt 

av som ett problem på hennes bibliotek. Enligt Buckland är identifieringen en tvåstegs-

process där användaren först bestämmer vad det är för information som han eller hon ska söka 

efter och identifierar sedan en specifik källa (Buckland 1991, s. 78). I de fall som mina 

informanter tar upp är det första steget redan bestämt när användaren kommer till biblioteket 

och ställer sin fråga till bibliotekarien. Det är i det andra steget som problemet sedan uppstår 

då det inte är möjligt att identifiera en lämplig källa för det aktuella ändamålet.  

 

I samtal mellan barn och bibliotekarie sker en identifiering av en lämplig källa. Enligt mitt 

empiriska material samt litteraturgenomgång framgår att denna identifiering sker på något 

annorlunda sätt beroende på om referenssamtalet sker via ett fysiskt eller virtuellt bibliotek. 

Enligt mina informanter på fysiska bibliotek samtalar de först lite kring ämnet barnet har 

frågat om och försöker sedan nysta i det för att få reda på det exakta informationsbehovet. 

Detta är något som även mina informanter som arbetar vid virtuella bibliotek beskriver. Dock 

blir tillvägagångssättet något annorlunda här i och med kommunikationskanalen. Mina 

informanter får här söka informationen, eller vägleda barnet i sätt att söka på, men har en 

annan väg att kommunicera med användaren på än vad de bibliotekarier som arbetar på ett 

fysiskt bibliotek gör.   

7.3.2 Tillgänglighet 

 

Bucklands andra barriär handlar om tillgänglighet vilket innebär att användaren skall kunna 

ha fysisk tillgång till eller ta en kopia av den aktuella källan. (Buckland 1991, s. 78) Att 

barnet använder sig av en kombination av resurser i sin informationssökning är enligt Strong 

viktigt och tar upp detta under faktorn ”sofistikerade” (Strong 2004, s. 131). Det jag kan 

utläsa av mitt empiriska resultat är att det material som används av mina informanter på 

fysiska bibliotek främst är fysiska böcker, men även elektroniskt material. På de virtuella 

biblioteken använder mina informanter sig främst av elektroniskt material, men ger även tips 

på fysiska böcker. Således följer mina informanter Strongs exempel och använder sig av en 

kombination av resurser. Detta kan jag se som den bästa metoden att använda sig av vid 

informationssökning för att försöka få en bra bredd på materialet. Att mina informanter på 

fysiska bibliotek främst använder sig av fysiskt material och informanterna på virtuella 

bibliotek främst använder sig av elektroniskt material är något som jag kan anta faller sig 

naturligt. Några av mina informanter på fysiska bibliotek uppger att de har problem i och med 

att det inte finns information om alla ämnen. Därför kan jag tro att fysiska bibliotek inte 

använder sig av elektroniskt material men egentligen har de lika stor tillgång till elektroniskt 

material som de virtuella biblioteken har. Istället skulle jag anse att avsaknaden av fysiska 

böcker som finns på virtuella bibliotek innebär ett större problem. Jag anser att det blir 

negativt för användarna om bibliotekarierna håller sig till mer fysiskt material på fysiska 

bibliotek och mer elektroniskt material på virtuella bibliotek. Detta eftersom det för 

användaren oftast inte har någon betydelse i vilken form materialet är i, utan det är viktigare 

att användaren förstår materialet och har tillgång till det. Jag anser att det är viktigare att ta 

hänsyn till användarens behov än bibliotekariens kunskap i att söka information.  
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Det fysiska och elektroniska materialet är tillgängligt på helt olika sätt. Det fysiska materialet 

kan vara otillgängligt på ett sätt som det virtuella inte är det. Boken kan vara utlånad till en 

annan användare och flera användare kan inte ta del av samma bok samtidigt. Vid användning 

av elektroniskt material finns det fördelar i och med att flera användare kan ta del av samma 

information samtidigt, det går snabbt att få tag på, det är tillgängligt hela tiden och var som 

helst (dock kan det i vissa fall krävas speciella programvaror och i vissa fall krävs att 

användaren tar del av informationen framför en dator).  

Tillgängligheten av själva tjänsterna är även detta något som skiljer sig åt mellan fysiska och 

virtuella bibliotek. Då en användare går till ett fysiskt bibliotek är han eller hon beroende av 

att biblioteket är öppet samt att det finns möjlighet att ta sig till biblioteket. Dessa 

begränsningar finns inte då det gäller virtuella bibliotek. Dock kan användaren då det gäller 

chatt vara begränsad till tider men det finns ingen begränsning vad gäller plats, endast att 

användaren har tillgång till Internet. Då det gäller frågor via e-post är den enda begränsningen 

att användaren har tillgång till Internet. Jag anser att detta innebär att det finns olika 

begränsningar för de olika tjänsterna och att dessa begränsningar kan väga olika tungt för 

olika individer vilket påverkar deras val av tjänst.  

7.3.3 Pris för användaren 

 

Priset för användaren kan enligt Buckland också inkludera mått av obehag för användaren. 

(Buckland 1991, s. 78f) Att barnet inte vågar gå fram till bibliotekarien och fråga är inte bara 

ett kommunikationsproblem utan det kan även kopplas till Bucklands barriärer för 

informationssökning. För att användaren ska komma till biblioteket måste priset vara 

acceptabelt för användaren, om inte är det en barriär för att användaren ska få tillgång till 

information (Buckland 1991, s. 78). I de fall där mina informanter på fysiska bibliotek, 

förutom A, beskriver att det finns barn som inte vågar gå fram till dem då de sitter i 

informationsdisken är alltså detta en barriär för barnen att tillägna sig information. Barriären 

att barn kan tycka det är obehagligt att ställa sin fråga till bibliotekarien är inte synlig på de 

virtuella biblioteken.  

7.3.4 Förmedlarens kostnader 

 

Bucklands fjärde barriär som handlar om pris för förmedlaren (Buckland 1991, s. 78f) anser 

jag är något som även påverkar användarens informationssökning eftersom bibliotekarien 

behöver ha tillräckligt med resurser för att ha möjlighet att svara på barnens frågor. Detta 

anser jag går att koppla ihop med det som mina informanter, speciellt C och D, talade om 

huruvida det är viktigt att ha gott om tid. Hur de som bibliotekarier spenderar sin arbetstid är 

något som blir en kostnad för det biblioteket i slutändan. Det är en kostnad för biblioteket att 

lägga tid åt att bibliotekarier ska arbeta med referenssamtal. Informant D tar under vår 

intervju upp att hon känner att den tid hon har för att gå runt i biblioteket och ge barnen 

möjlighet att ställa frågor till henne inte räcker till på grund av att hennes övriga arbete tar upp 

för mycket tid. Därmed har de på hennes bibliotek inte tillräckligt med resurser för 

förmedlaren att serva användarna med referenssamtal. Tiden som är avsatt för referenssamtal 

är något som skiljs åt mellan fysiska och virtuella bibliotek. På fysiska bibliotek är det viktigt 

ha tillgång till tid för att kunna sätta sig in i frågan ordentligt medan det i ett referenssamtal 

via ett virtuellt bibliotek är viktigt att vara snabb och ge ett snabbt svar till barnet.   

 

Buckland fjärde barriär är något som även går att koppla till det som mina informanter G och 

F tar upp angående att det krävs speciella egenskaper hos bibliotekarien för att kunna ha 

referenssamtal med barn. Till exempel måste bibliotekarien respektera barnets utgångspunkt 
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för att ställa sin fråga, enligt informant F. Detta är något som även framkommer i Callaghans 

artikel Childrens Questions: Reference Interviews with the Young där författaren uttrycker hur 

viktigt det är att bibliotekarien bemöter varje fråga med respekt och tydligt visar att det är 

barnets fråga (Callaghan 1983 s. 56ff). Detta är något som mina informanter också påpekar. 

Speciellt tydlig med detta är informant B även om alla mina informanter belyser detta. B tar 

upp att det är viktigt att hon som bibliotekarie vänder sig till barnet under referenssamtalet 

även om det är en förälder närvarande. 

7.3.5 Kognitiv tillgänglighet 

 

Bucklands femte barriär handlar om den kognitiva tillgängligheten. Det handlar om att barnet 

måste förstå den källan som har identifierats. Om barnet inte förstår källan finns det enligt 

Buckland två sätt att lösa det på. Få hjälp av en annan person genom att han eller hon 

förklarar eller att själv ta reda på den information som behövs. (Buckland 1991, s. 78f) Att få 

hjälp genom att en annan person förklarar är något som kan ske genom referenssamtalet.  

 

Barn och bibliotekarien kan i vissa fall ha svårt att förstå varandra under referenssamtalet. Det 

kan innebära att den kognitiva tillgängligheten blir lidande. Barnen har ett helt annat 

ordförråd samt svårare att formulera sig än vad den vuxna bibliotekarien har. Att två personer 

som samtalar med varandra har så pass olika ordförråd som barn och vuxen har kan givetvis 

innebära problem i kommunikationen. Dock anser sig mina informanter som har arbetat med 

barn och referenssamtal ett längre tag kunna ta sig ner till barnets nivå och prata med dem så 

att båda förstår. De anser även att det inte alltid är problematiskt att förstå barnens 

formuleringar. Detta betyder att språket inte säkert behöver vara en barriär i samtalet.  

 

Enligt Lena Lundgrens studie utgör de ålagda frågorna 42 respektive 24 % av barnens frågor. 

Att dessa frågor inte utgör större del av barnens frågor anser Lundgren vara förvånande, dock 

har dessa frågor ökat i och med att skolan har övergått till ett mer undersökande arbetssätt. 

(Lundgren 2000a, s. 40) Mina informanter på fysiska bibliotek anser att de ålagda frågorna 

ofta innebär problem för referenssamtalet. Detta eftersom frågorna ofta är vaga, oprecisa och 

behöver avgränsas. De märker också om barnen från början inte har uppfattat den uppgift som 

läraren har gett. Den syn mina informanter har på de ålagde frågorna stämmer överens med 

den som Melissa Gross presenterar i artikeln The Imposed Query and Information Services for 

Children. Här framkommer att referenssamtalet försvåras för bibliotekarien vid de ålagda 

frågorna i och med att barnet inte har kunskap om hela kontexten kring frågan. Även Gross 

påpekar att det är vanligt att barnen inte har förstått uppgiften från början och därmed uppstår 

problem då de i sin tur ska ställa frågan vidare till en bibliotekarie. (Gross 2000, s. 10ff) En av 

mina informanter som arbetar vid ett virtuellt bibliotek tar här upp att hon vid ålagda frågor 

som kommer från skolan är noga med att ta upp och diskutera sökmetoder och källkritik under 

referenssamtalet.  

 

Barnets läsnivå är en aspekt som kan vara viktig att beakta då bibliotekarien ska utröna 

barnets informationsbehov. I de tidigare studier jag har tagit del av skiljer sig dock åsikterna 

åt angående detta. Callaghan (1983 s. 57f) och McKechnie (2002 s. 144f) anser att nivån på 

boken bör vara i samma läsnivå som barnet har. Medan Peck (2006 s. 2) däremot anser att 

läsnivån inte har en stor betydelse och att barnet kan få ut något av boken även om den ligger 

ovanför dess läsnivå genom att barnet till exempel kan titta på bilder med mera. Den syn jag 

kan utläsa att mina informanter har i denna fråga är att de ansluter sig till Callaghan och 

McKechnie. Detta i och med att de i sitt arbetssätt försöker hjälpa barnet att hitta information 

som är i rätt läsnivå. Mina informanter använder sig av olika metoder för att göra detta men 
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de är alla ense om att barnen ska ha information som ligger på den nivå han eller hon klarar 

av. Detta gäller även de virtuella biblioteken, informant H påpekar att det är viktigt att källan 

är anpassad för barnet både vad gäller innehåll och läsnivå.  

 

Den litteratur jag tagit del av om barns frågor på fysiska bibliotek visar att hälften av frågorna 

handlar om böcker och hälften om bokning, med mera, av datorer (Nyboe & Drotner 2006, s. 

14ff) Barns egna frågor handlar om husdjur, idrott och fantasieggande ämnen (Lundgren 

1997, s. 40ff). Barn frågar även ofta efter huvudpersoner, djur eller andra visuella intryck de 

fått av boken de söker (Wanting 1984, s. 58ff). Det är utmärkande för små barn att då de 

ställer en fråga berätta en del ur handlingen, nämner namnet på huvudpersonen i boken de 

söker, eller berättar något om utseendet på själva boken (Eriksson 2002, s. 37f). Enligt mitt 

empiriska material är det vanligt att barn frågar efter delar i serier. Till stor del handlar 

referenssamtal på fysiska bibliotek om att bibliotekarien visar barnet runt i samlingen. (Nyboe 

& Drotner 2006, s. 30) 

Enligt en av mina informanter som svarar på barns frågor via Spørg Olivia ställer barnen här 

mycket varierande frågor, som till exempel ”varför bananen är gul, hur många böcker vårt 

bibliotek har, tipsa om en bra bok, mattefrågor, kända person frågor, frågor om sex m.m 

m.m”. Nyboe och Drottner fann att de frågor som ställs via Spørg Olivia både rör faktafrågor 

och personliga frågor.  

Efter detta resultat kan jag tyda att det finns ett mönster över vad barn frågar om på fysiska 

bibliotek, dock varierar det från barn till barn vad de frågar om. Detta mönster skulle kunna 

beskrivas som dels de ålagda frågorna, som är uppdelade enligt de ämnen som finns i skolan, 

och dels de egna frågorna, som rör en mängd olika ämnen men ändå inom en viss 

begränsning. Denna begränsning kan för vissa barn gälla de mer privata frågorna. Dessa 

frågor kan jag enligt mitt resultat istället se att barn frågar om på de virtuella biblioteken.  

 
Via Spørg Olivia känner barnen att de kan ha en jämbördig dialog eftersom Olivia är 14 år 

och därmed förstår sig på barnens liv och kultur. Barnen känner att de kan fråga Olivia andra 

saker än vad de kan fråga en bibliotekarie på ett fysiskt bibliotek (som barnen endast frågar 

om böcker) till exempel kan de fråga Olvia om spel på Internet. Barnen som deltog i Nyboe 

och Drotners studie ansåg alltså inte att de kunde prata om samma saker med en bibliotekarie 

som med Olivia, eftersom de ser bibliotekarierna på ett fysiskt bibliotek som gamla och Olivia 

och en likvärdig. (Nyboe & Drotner 2006, s. 27f) Att en del barn inte vågar gå fram och prata 

med en bibliotekarie på ett fysiskt bibliotek är något som mina informanter intygade. Till 

exempel berättar informant B att det är vanligt att en förälder behöver stå bakom barnet för att 

han eller hon ska våga gå fram till bibliotekarien och ställa sin fråga. Trots detta anser mina 

informanter som arbetar på fysiska bibliotek att de inte ser några problem själva att samtala 

med barnen på deras nivå (se sidan 41). Jag kan ställa mig frågande till vad detta beror på i 

och med att bibliotekarierna inte ser några problem med att samtala med barnen på deras nivå 

men att barnen i sin tur inte vill prata om alla saker med en bibliotekarie på ett fysiskt 

bibliotek. Dock kan jag även se att det inte behöver finnas någon nackdel i att barnen ställer 

olika frågor beroende på vilken tjänst de vänder sig till. Nu när båda tjänsterna finns 

tillgängliga kan de välja själva vart de vill ställa sin fråga. Det behöver därmed inte vara något 

problem med att barnen inte vill ställa alla frågor i det fysiska biblioteket eftersom de båda 

tjänsterna kan komplettera varandra.  

 

Om en förälder är med barnet i själva frågesituationen kan det innebära en barriär i samtalet 

eftersom kommunikationen påverkas genom att kontexten ändras. Jag anser därmed att det 

kan vara en barriär även om det inte är något som finns med i de sex barriärer för 

informationssökning som Buckland tar upp. Dock kan det, enligt mina informanter C och D, 
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också vara en fördel om det är en förälder med barnet under referenssamtalet. De anser att det 

ibland kan underlätta om det finns en vuxen med som känner barnet lite bättre som på en 

vuxens vis kan berätta vad det är för information barnet är ute efter.  

Det kan vara negativt för referenssamtalet då en förälder kommer till biblioteket ensam och 

frågar efter en bok till sitt barn. Här blir det svårt för bibliotekarien att ställa de följdfrågor 

som är nödvändiga. (McKechnie 2002, s. 151) Enligt min informant A ligger problematiken 

här att föräldrarna ofta inte vet exakt vad barnet är ute efter och anser att det är bättre om 

barnet själv är med till biblioteket och kan svara på följdfrågor. Jag tror att de föräldrar som 

kommer till biblioteket utan sina barn och frågar åt dem främst gör detta för att vara snälla 

och hjälpa till. Ändå blir referenssamtalet lidande eftersom barnet inte är med och kan 

förklara sin egen vilja.  

Även om barnet är närvande i referenssamtalet kan detta bli problematiskt om föräldern 

dominerar samtalet. (McKechnie 2002, s. 151) Detta har min informant B ett illustrerande 

exempel på och betonar även här att det är viktigt att lyssna till vad det är barnet säger och vill 

ha för information. Bishop och Salveggis studie delar också den synen av att det är mer 

problematisk att ha referenssamtal med barn om det är en förälder närvarande. Deras studie 

visade på att bibliotekarien endast blev mer förvirrad då det gäller att ta reda på vad för 

information barnet är ute efter. Dock visade även denna studie på att det kan vara bra att det är 

en förälder närvarande i referenssamtalet i och med att föräldern kunde hjälpa barnet att 

förklara då barnets ordförråd inte räcker till. (Bishop & Salveggi 2001, s. 357) Min informant 

C tar upp detta och nämner att om barnet inte själv tar upp och pratar om dess läsnivå till 

exempel kan det vara bra om en förälder är med och berättar vilken läsnivå barnet ligger på. 

Problematiken kring föräldrar som släpat med sina barn till biblioteket utan deras vilja till 

exempel är något som enligt informant F, virtuella referenssamtal är fria ifrån. Detta är 

således en sak som tydligt skiljer de virtuella referenssamtalen från de fysiska i och med att 

mina informanter från fysiska bibliotek uttrycker att det är vanligt att föräldrar kommer dit 

tillsammans med sina barn.  

 

I de virtuella referenssamtalen går både användaren och bibliotekarien miste om information i 

och med att de inte kan se varandra. Dock kan det också vara en trygghet för användarna av 

tjänsten. Informant F anser att genom att de kommunicerar genom en dator innebär det 

trygghet genom anonymitet för barnen samt att detta skapar möjlighet för barnen att ställa 

andra frågor än vad de skulle ha ställt på det fysiska biblioteket. Jag anser att det som går 

förlorat i och med att användaren och bibliotekarien inte ser varandra kan ha stor betydelse. 

Det kan vara svårt för både barnet och för bibliotekarien att förklara vad de menar eftersom de 

inte kan använda sig av kroppsspråk eller ansiktsuttryck. En av mina informanter intygar detta 

och anser att de går miste om saker i samtalet i och med att de inte kan se varandra och inte 

kan avläsa varandras reaktioner. Dock kan jag hålla med Radfords studie som visar att till 

exempel smileys kan användas för att kompensera förlusten av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck, även om jag inte tror att dessa helt kan ersätta de mäskliga reaktionerna.  

 

Marie L. Radfords studie tar upp barriärer som är specifika för referenssamtal via virtuella 

bibliotek. Barriärerna här handlar om ifall relationen mellan bibliotekarien och användaren 

kan ha en negativ inverkan på samtalet. Det kan här handla om problem vid avslutningsfasen 

samt att parterna misslyckas med att bygga en relation. (Radford 2006, s. 29f) Dessa är inte av 

samma typ som de Buckland tar upp utan bygger mer på hur kommunikationen i samtalet 

fortlöper.  

En av mina informanter tar upp detta med att bygga relationer på ett annat sätt än de andra gör 

eftersom bibliotekarien genom Spørg Olivia utger sig för att vara en flicka på 14 år. Därmed 

bygger bibliotekarien i Spørg Olivia en annan typ av relation till användarna än vad de andra 
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bibliotekarier jag intervjuat gör. Att göra detta ansåg mina informanter från Spørg Olivia inte 

var något problem utan tvärtom en fördel eftersom barnen kunde samtala på sin egen nivå.  

7.4 Egna reflektioner 

 

För att samla in material till denna studie utförde jag kvalitativa intervjuer. I efterhand anser 

jag att denna metod gav ett bra resultat med tanke på mitt syfte. Jag anser att jag gjorde lagom 

många intervjuer för att kunna få fram ett resultat av dem. Dock är jag väl medveten om att 

det inte är möjligt att dra några generaliserande slutsatser efter detta metodval. I resultatet är 

jag begränsad till hur det ser ut på de bibliotek mina informanter arbetar vid och kan inte säga 

att det generellt ser ut så som mitt resultat visar.  

 

De teorier jag har använt mig av anser jag har varit passande för att analysera mitt material. 

Dock fann jag i efterhand att jag ville lägga till barriärer som Buckland inte tog upp. Detta 

gällde de språkliga barriärerna som kan finnas i ett referenssamtal mellan barn och 

bibliotekarie. Då det gäller Bucklands tredje barriär skulle jag vilja tillägga, även om det var 

något som mina informanter inte tog upp, flera barriärer. Detta skulle då kunna gälla 

eventuella svårigheter för barnet att använda sig av en dator. Svårigheterna kan bero på att 

barnet inte har tillgång till en dator eller att han eller hon har svårt att skriva på grund av till 

exempel dyslexi. Om det är så att ett barn inte vänder sig till ett virtuellt bibliotek på grund av 

att han eller hon har läs- och skrivsvårigheter skulle jag kunna se det som en lösning att 

använda sig av chatt med mikrofon istället för skriven text.  

 

En sak som skulle kunna vara en begränsning i uppsatsens resultat är att det inte är samma 

barn som har kommunicerat med bibliotekarierna. Olika barn ställer olika frågor beroende på 

hur de är som personer, vilket skulle kunna innebära att ett barn som ställt en personlig fråga 

på ett virtuellt bibliotek även hade gjort det på ett fysiskt bibliotek eftersom det är hans eller 

hennes personliga sätt att fråga. Jag har även funderat på om barnens sätt att fråga kan ha 

påverkats av varifrån de kommer, om barnen som ställer frågor via Spørg Olivia frågar på ett 

annat sätt bara för att de har ett annat ursprung än vad de barnen som ställer frågor till bland 

annat Barnens bibliotek har.  

 

Ett förslag på vidare forskning inom ämnet som jag anser vara intressant är att studera barnens 

upplevelser av fysiska respektive virtuella bibliotek. Det vill säga att göra en studie som, 

genom att göra intervjuer med barn, har ett annat fokus på barn. Det skulle även vara 

intressant att göra observationer under referenssamtal för att se hur kommunikationen går till.  
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8  Slutsatser  
 

Nedan kommer studiens slutsatser att presenteras. För att underlätta läsningen utgår jag även 

här från mina frågeställningar och redovisar vilka svar som kan ges till dessa.  

 

Min första fråga löd: Vad utmärker referenssamtal mellan barn och bibliotekarie i det fysiska 

respektive virtuella biblioteket? Det som, enligt mina informanter, utmärker referenssamtal på 

fysiska bibliotek är att bibliotekarien får intervjua barnet, ställa följdfrågor och ringa in den 

frågan som barnet har ställt. Det är vanligt förekommande med ålagda frågor, samt frågor som 

rör delar i serier. Exempel på en sådan fråga kan vara att barnet undrar när nästa bok i serien 

de håller på att läsa kommer till biblioteket. Bibliotekarien som svarar på barnens frågor 

behöver vara lyhörd och lyssna på vad barnet säger. Det är även viktigt att bibliotekarien har 

en god överblick över barnlitteraturen.  

Enligt mina informanter som svarar på barns frågor via virtuella bibliotek är det som utmärker 

referenssamtal via dessa främst att barnen är anonyma. Därmed kan barnen ställa mer 

personliga frågor. Det finns, enligt en av mina informanter, två typer av sätt dessa samtal 

fortlöper på. Det ena sättet är när barnet gärna vill småprata med bibliotekarien och det andra 

är när barnet snabbt vill ha svar på sin fråga. Det är även vid dessa referenssamtal viktigt att 

bibliotekarien har god överblick över barnlitteraturen.  

 

Min andra fråga löd: Vilken typ av informationsbehov har barn då de söker sig till det fysiska 

respektive virtuella biblioteket? Både på det fysiska och virtuella biblioteket ställer barn 

ålagda frågor. Därmed kan jag se att barnen både då de vänder sig till ett fysiskt och ett 

virtuellt bibliotek har ett objektivt informationsbehov. Det subjektiva behovet ser något 

annorlunda ut om barnet vänder sig till ett fysiskt bibliotek eller ett virtuellt bibliotek. Det är 

vanligare att barn ställer känsliga och personliga frågor via ett virtuellt bibliotek än vad det är 

att de gör det på ett fysiskt bibliotek. Barnens frågor är därmed begränsade på de fysiska 

biblioteken. 

 

Min sista fråga löd: Vilka olika barriärer kan finnas vid referenssamtal i det fysiska respektive 

virtuella biblioteket? En barriär som finns vid de fysiska biblioteken är att det inte finns 

material om alla ämnen. Denna barriär behöver inte finnas vid de virtuella biblioteken i och 

med att det här är vanligare att även använda sig av elektroniskt material, därmed blir 

tillgången på information bredare. Tillgänglighet av material är även denna barriär vanligast 

vid fysiska bibliotek eftersom användare på fysiska bibliotek kan förvänta sig att den bok de 

är intresserade av finns inne i bibliotekets bestånd direkt. I och med att användaren 

förmodligen inte väntar sig att boken ska kunna vara fysiskt tillgänglig direkt då han eller hon 

sitter hemma framför sin dator. Att barnen inte vågar gå fram och ställa sin fråga till 

bibliotekarien är en barriär som av naturliga skäl endast finns på de fysiska biblioteken i och 

med att de användare som tvekar med att fråga eller inte ställer sin fråga alls via de virtuella 

biblioteken inte är synliga. Kostnaden för vad som krävs av förmedlaren är en barriär som rör 

både de fysiska och virtuella biblioteken. Då en förälder är med barnet under referenssamtalet 

kan detta vara en barriär (dock kan det även inverka positivt för samtalet) eftersom 

kommunikationen ändras. Detta är en barriär som av naturliga skäl endast finns på de fysiska 

biblioteken i och med att det på de virtuella biblioteken inte syns om föräldrar är med under 

referenssamtalet. Språkliga barriärer kan uppstå i samtal mellan barn och bibliotekarie 

eftersom barnet inte har samma ordförråd som bibliotekarien eller att barnen har svårt att 

formulera sig. I de virtuella referenssamtalen finns det en annan typ av barriärer i och med att 

användaren och bibliotekarien inte kan se varandra.  
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Det finns både likheter och skillnader mellan referenssamtalen i de olika typerna av bibliotek. 

Jag kan genom min studie se att barn ställer en annan typ av frågor till bibliotekarier via 

virtuella bibliotek än vad de gör till bibliotekarier på fysiska bibliotek. På de fysiska 

biblioteken nämner bibliotekarierna att barnen ibland inte vågar gå fram till dem och ställa sin 

fråga, samt att de ställer fler frågor då bibliotekarien rör sig ute i biblioteket och inte sitter 

bakom informationsdisken. Både min och Nyboe & Drotners studie visar att barn ställer en 

annan typ av frågor då de ställer dem via ett virtuellt bibliotek. Eftersom det på Spørg Olivia 

sägs vara en 14-årig flicka som svarar på frågorna underlättar detta ytterligare för barnen att 

ställa sina frågor där i och med att de känner sig som likvärdiga Olivia, vilket de således inte 

gör med en bibliotekarie på ett fysiskt bibliotek. I och med anonymiteten via internet kan 

användarna här vara mer privata och ställa en annan typ av frågor.  

 

I de virtuella referenssamtalen är den ickeverbala kommunikationen helt frånvarande, vilket 

är något som innebär en stor skillnad mot referenssamtal i de fysiska biblioteken. Vad gäller 

de frågor som barn ställer är det något annorlunda, de kan enligt min undersökning skilja sig 

åt beroende på var de ställs. I de fysiska biblioteken gäller frågorna till största delen 

information till skolarbeten samt böcker för lust- eller intresseläsning. Medan frågorna som 

ställs i de virtuella biblioteken är av mer personlig karaktär, samtidigt som de två andra 

typerna av frågor förekommer även här. Det framgår här att barnen har olika 

informationsbehov då de vänder sig till de olika typerna av bibliotek.  
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9 Sammanfattning 
 

Jag avslutar här uppsatsen med att göra en sammanfattning av dess innehåll.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kommunikationen mellan bibliotekarie och barn i 

referenssamtal. Detta studeras dels på fysiska bibliotek och dels på virtuella bibliotek. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte utgår jag från följande frågeställningar: 

 

- Vad utmärker referenssamtal mellan barn och bibliotekarie i det fysiska respektive 

virtuella biblioteket? 

 

- Vilken typ av informationsbehov har barn då de söker sig till det fysiska respektive 

virtuella biblioteket? 

 

- Vilka olika barriärer kan finnas vid referenssamtal i det fysiska respektive virtuella 

biblioteket? 

 

Metoden jag använt mig av för att besvara dessa frågor är kvalitativa intervjuer. Dessa har 

utförts ansikte mot ansikte med fem bibliotekarier som arbetar vid fysiska bibliotek och via e-

post med fyra bibliotekarier som arbetar vid virtuella bibliotek. De virtuella bibliotek som 

undersökts är Spørg Olivia och Barnens bibliotek. Alla informanter arbetar med 

referenssamtal med barn. Vid intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide med öppna 

frågor och ville att informanterna fritt skulle diskutera kring frågorna. 

 

Den litteratur jag tagit del av handlar om referenssamtal med barn. Det tas upp hur arbetet vid 

referenssamtal bör gå till vid ålagda frågor och då föräldrar är inblandade. Ett annat tema som 

tas upp i den litteratur jag har tagit del av handlar om hur och vad barn frågar om på 

biblioteket. Den andra delen av litteraturgenomgången handlar om referenssamtal på virtuella 

bibliotek och ger en kort beskrivning av referenssamtal både via chatt och via e-post. Den 

sista litteratur jag går igenom berör kommunikationen mellan barn och bibliotekarie på ett 

virtuellt bibliotek.  

 

Teorierna som används för att analysera mitt material är Lars Höglund och Olle Perssons teori 

om informationsbehov och Michael Bucklands teori om barriärer för informationssökning. 

Höglund och Persson tar upp att det finns objektiva och subjektiva informationsbehov. De 

objektiva behoven anses vara nödvändiga för att lösa vissa typer av uppgifter och de 

subjektiva behoven är de som människor själva uppfattar sig ha. Buckland tar upp sex 

barriärer vilka måste överkommas för att användaren ska ha tillgång till information. Den 

första barriären är identifiering vilken innebär att en specifik källa behöver bli identifierad. 

Bucklands andra barriär är tillgänglighet och innebär att källan som har identifierats ska 

kunna vara tillgänglig fysiskt. Pris för användaren är den tredje barriären och innebär det 

användaren behöver för att använda tjänsten detta inkluderar tid, ansträngning, obehag samt 

pengar. Den fjärde barriären är förmedlarens kostnad och beaktar förmedlarnas ansträngning, 

utrymme och obekvämlighet med mera. Kognitiv tillgänglighet är den sista barriären och 

handlar om att användaren ska förstå den källa som har identifierats och tillgängliggjorts.  

 

Jag kan se att barnens egna frågor representerar ett subjektivt informationsbehov och att de 

ålagda frågorna representerar ett objektivt informationsbehov. Det finns exempel på att 
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tillvägagångssättet vid referenssamtal skiljer sig om barnet har en egen fråga eller en ålagd 

fråga. Barn kan ha ett annat informationsbehov då de vänder sig till det virtuella biblioteket 

eftersom det är vanligare med känsliga frågor här.  

 

Då identifiering av en källa ska ske är tillvägagångssättet lika oberoende av om 

referenssamtalet sker på ett virtuellt eller fysiskt bibliotek. Tillgängligheten är något som 

skiljer sig åt på flera vis hos de olika tjänsterna. Materialet som användaren kan ta del av är 

tillgängligt på olika vis samt att själva tjänsten är tillgänglig på olika vis. Det kan bli en 

barriär att barnen har ett annat ordförråd och svårare att formulera sig än vad de vuxna 

bibliotekarierna har. Därmed är det den kognitiva tillgängligheten som påverkas.  

 

Barn ställer inte samma typ av frågor i referenssamtal på virtuella bibliotek som de gör på 

fysiska bibliotek. Personliga frågor ställs oftare på virtuella bibliotek. Ibland kan det hända att 

en del barn inte vågar gå fram och ställa sin fråga till en bibliotekarie på ett fysiskt bibliotek, 

vilket om det ens sker i de virtuella biblioteken inte syns.  

 

De virtuella referenssamtalen skiljer sig från de fysiska referenssamtalen på så vis att den 

ickeverbala kommunikationen är frånvarande. Mycket av samtalet kan gå förlorat i och med 

att användaren och bibliotekarien inte ser varandra och därmed inte kan se varandras 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck.  
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Bilagor 

Intervjuguide fysiska bibliotek  

 

Jag berättar om hur det insamlade materialet kommer att behandlas och vad det ska användas 

till m.m. 

 

Kort beskrivning av dig själv.  

Ålder, hur lång tid på arbetsplatsen (på barnavdelningen), tidigare arbete…  

 

Hur ser arbetssituationen ut?  

Beskrivning av biblioteket (ålder, placering, antal anställda) informationsdisken (placering, 

barn-vuxen) 

arbetsroll, arbetsuppgifter  

beskriv hur du går till väga under ett referenssamtal.  

 

Skillnad mellan att ha referenssamtal med barn och med vuxen. 

Bör man ha några speciella egenskaper som referensbibliotekarie för barn? 

Finns det någon gemensam ”mall” för hur ni ska gå till väga under ett referenssamtal med 

barn på biblioteket? 

 

Finns det något som du tycker är problematiskt med referenssamtal med barn? Exempel? 

Ålagda frågor/skoluppgifter/relation till lärare  

Tredje part - förhållningssätt 

Barnens ordförråd 

Bestämning av läsnivån  

Beskrivningar av böcker 

Informationsdisken  

Övrig personal  

Ditt eget kroppsspråk 

Får barnen det de vill ha? När/hur vet du att användaren är nöjd? 

Tillräckligt med material 

Katalogen 

Hur förhåller du dig till etiska problem/ känsliga frågor? 

 

Brukar du fråga på något särskilt sätt? 

Finns det någon metod för att förbättra referenssamtal med barn? 

Hur anser du att ett bra referenssamtal ser ut?  

Hur skulle du gå till väga för att bemöta ett barn som frågade dessa frågor? 

 

Finns det någon bok om besvikelser? 

Det ska vara mycket att läsa, historiskt och så ska dom ha det svårt. 
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Intervjuguide Barnens bibliotek 

  

Hej! 

Jag är tacksam för att du vill hjälpa mig. Skulle gärna se att du resonerar fritt kring frågorna 

och inte känner dig låst vid dem. Utan mer har dem en utgångspunkt i ditt resonemang kring 

referenssamtal med barn via ett virtuellt bibliotek. Fokus ligger på målgruppen barn mellan 8 

och 14 cirka.  

 

Vill du först lite kort beskriva dig själv. Hur länge du har jobbat med att svara på barns frågor 

etcetera. Samt kort beskriva hur Fråga bibliotekarien/Barnens bibliotek fungerar.   

Vad är din arbetsroll? Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Kan du beskriva hur du går till väga under ett referenssamtal med ett barn på Barnens 

bibliotek?  

Vad brukar ni få för typ av frågor? 

Brukar du svara på något särskilt sätt? 

Hur anser du att ett bra referenssamtal ser ut?  

 

Vad tycker du det är som utmärker ett referenssamtal via Barnens bibliotek?  

 

Hur tror du det påverkar kommunikationen att samtalet sker via en dator? 

 

Vad anser du skillnaden vara mellan att ha ett referenssamtal med ett barn och med en vuxen? 

 

Bör man ha speciella egenskaper som referensbibliotekarie för barn? 

 

Har ni någon gemensam mall eller några riktlinjer för hur ni ska gå till väga under ett 

referenssamtal med ett barn på Barnens bibliotek?  

Brukar ni diskutera kommunikation med barn i arbetslaget? 

 

Finns det något specifikt som du anser vara problematiskt vid ett referenssamtal med barn? 

 

Hur går du till väga vid ålagda frågor/skolfrågor? 

 

Hur förhåller du dig då du märker att det finns en tredje person inblandad, till exempel en 

förälder? Går det att märka i ett virtuellt referenssamtal? 

 

Barnens ordförråd? Beskrivningar av böcker? Hur anser du att det påverkar samtalet? 

 

Hur vet du när användaren är nöjd/ har fått svar på sin fråga? 

 

Hur förhåller du dig till känsliga frågor? Är dessa vanliga? 

 

Finns det någon metod för att förbättra referenssamtal med barn? 
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Intervjuguide Spørg Olivia 

 

Hej! 

Jag är tacksam för att du vill hjälpa mig. Skulle gärna se att du resonerar fritt kring frågorna 

och inte känner dig låst vid dem. Utan mer har dem en utgångspunkt i ditt resonemang kring 

referenssamtal med barn via ett virtuellt bibliotek. Fokus ligger på målgruppen barn mellan 8 

och 14 cirka.  

 

Vill du först lite kort beskriva dig själv. Hur länge du har jobbat med att svara på barns frågor 

etcetera. Samt kort beskriva hur Spørg Olivia fungerar.   

Vad är din arbetsroll? Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Kan du beskriva hur du går till väga under ett referenssamtal med ett barn på Spørg Olivia? 

(både via chat och mail)  

 

Vad brukar ni få för typ av frågor? 

 

Brukar du svara på något särskilt sätt? 

 

Hur anser du att ett bra referenssamtal ser ut?  

 

Vad tycker du är det som utmärker ett referenssamtal med barn via Spørg Olivia? 

 

Hur tror du det påverkar kommunikationen att samtalet sker via en dator? 

 

Vad anser du skillnaden vara mellan att ha ett referenssamtal med ett barn och med en vuxen? 

 

Bör man ha speciella egenskaper som referensbibliotekarie för barn? 

 

Har ni någon gemensam mall eller några riktlinjer för hur ni ska gå till väga under ett 

referenssamtal med ett barn på Spørg Olivia?  

Brukar ni diskutera kommunikation med barn i arbetslaget? 

 

Finns det något specifikt som du anser vara problematiskt vid ett referenssamtal med barn? 

 

Hur går du till väga vid ålagda frågor/skolfrågor? 

 

Hur förhåller du dig då du märker att det finns en tredje person inblandad, till exempel en 

förälder? Går det att märka i ett virtuellt referenssamtal? 

 

Barnens ordförråd? Beskrivningar av böcker? Hur anser du att det påverkar samtalet? 

 

Hur vet du när användaren är nöjd/ har fått svar på sin fråga? 

 

Hur förhåller du dig till känsliga frågor? 

 

Finns det någon metod för att förbättra referenssamtal med barn? 


