
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2001:27

”De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna”
En kvalitativ undersökning av hur 1990-talets samhällsförändringar

påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, kvalifikations-
och fortbildningsbehov

ANGELICA GUNNARSSON



Svensk titel: "De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna"
En kvalitativ undersökning av hur 1990-talets samhälls-
förändringar påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter,
kvalifikations- och fortbildningsbehov

Engelsk titel: "They are a very curious family, children's librarians"
A qualitative investigation of how changes in society during the
1990's have affected the tasks, qualifications and needs for
professional development of children's librarians,

Författare: Angelica Gunnarsson

Färdigställt: 2001

Handledare: Louise Limberg, Kollegium 1
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The thesis is based on qualitative interviews with children's
librarians, library managers, library consultants, one representative
of the Swedish school of Library and Information Studies and one
member of SAB's children and youth committee.

The study reveals that the identity of children's librarianship is
strongly associated with the stimulation of language and reading.
The identity of children's librarianship is not as strongly associated
with the dissemination of information. Together with the fact that
the contents of the Internet might be interpreted as immoral and
difficult to control this may explain that many children's librarians
feel dubious about the development of information technology.

Information technology and pedagogy are the foremost needs for
professional development according to my interwees. The
children's librarians take part in a lot of professional development
courses. However, economical restrictions and the fact that
children's librarians have too much to do are mentioned as
obstacles.
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1. Inledning

Jag har efter ett par terminers studier i biblioteks- och informationsvetenskap hittat ett
område inom detta ämne som intresserar mig mer än något annat -
barnbiblioteksverksamheten. De lärare som har tagit upp barnaspekten i sin
undervisning har poängterat vikten av läsning för och med barn bl a för att barnens
språk ska utvecklas på bästa sätt. Dessutom anser jag att det är av största vikt att barnen
får en god bild av biblioteket som små för att de som vuxna ska använda sig av det.
Detta har gjort att jag förstått hur viktigt det är att satsa på barnen inom biblioteken.
Valet av magisterämne var därför inte så svårt för min del. Men det jag ville undersöka
var inte i första hand barnbiblioteksverksamheten utan barnbibliotekarieyrket. Jag ville
ta reda på när och hur barnbibliotekarieyrket utvecklades. Vidare hur
barnbibliotekariens arbetsuppgifter ser ut idag. Vilka kunskaper och egenskaper bör
man ha som barnbibliotekarie? Efter att ha ställt mig de här frågorna började jag söka
litteratur och läsa.

Nedan följer en kortare bakgrund till mitt syfte. Därpå följer syfte och frågeställningar
och uppsatsens uppläggning. Första kapitlet avslutas med teoretiska begrepp som
används och som kan behöva förklaras.

1.1 Bakgrund

1970-talet var ett decennium då barnverksamheten på biblioteken blomstrade.
Barnomsorgen byggdes ut och barnen stod i centrum i både samhälls- och
kulturdebatten (Rydsjö 1994, s. 17). De statliga kulturpolitiska målen påtalade vikten av
att erbjuda barnen kultur i de miljöer där de vistades till vardags. Detta gjorde att
barnbibliotekarierna i allt större utsträckning började söka upp barnen ute på förskolor,
daghem, fritidsgårdar och skolor för att bokprata och låna ut böcker. Förutom att
använda bokprat som metod så byggde barnbibliotekarierna upp ett samarbete med en
rad institutioner såsom t ex barna- och mödravårdscentraler (Borén & Limberg 1991,  s.
36 f).

Ett av 1980-talets viktigaste dokument för biblioteken var Folkbiblioteksutredningen.
Där talade man om att folkbibliotekens viktigaste uppgift var att sprida läslust till alla
människor genom aktivt arbete. Det poängterades att folkbiblioteken skulle stödja
skolan för att främja barns läsutveckling. Grundskolan fick dessutom en ny läroplan
(Lgr 80) i början av 1980-talet. Läroplanen betonade vikten av att använda
skönlitteratur i undervisningen och att det var viktigt med fungerande skolbibliotek.
Dessutom fick förskolan 1987 ett pedagogiskt program som lade stor vikt vid
språkutveckling och litteraturanvändning. Bibliotekens samarbete med barnomsorg och
skola ökade därmed (Rydsjö 1994, s. 18 ff). Mot slutet av 1980-talet började dock
barnbibliotekarierna ifrågasätta sina bokpratsmetoder. De ställde sig frågan vad de
åstadkom på längre sikt med dessa metoder. Följde lärarna upp bokpraten? Dessutom
var barnen så många jämfört med barnbibliotekarierna att dessa hade svårt att hinna
med att besöka alla klasser. Barnbibliotekarierna började nu i allt större utsträckning
vända sig till de vuxna som arbetade med barn. Denna metod hade flera fördelar: dels
kunde barnbibliotekarierna nå fler barn och dels skedde bokpratet på detta vis i barnens
vardagliga miljö. Bokpratet kunde på så vis bli mer integrerat i den övriga
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verksamheten. Detta ställde dock andra krav på barnbibliotekarierna i och med att deras
yrkesroll förändrades. Från att ha varit inspiratörer/förmedlare av läslust till barn skulle
de nu bli pedagoger/informatörer och rikta sig till vuxna (Borén & Limberg 1991, s.
37).

Datoriseringen på biblioteken och kommunernas besparingar och
organisationsförändringar påverkade naturligtvis också barnbiblioteken.
Barnbibliotekarierna fann att de inte hade tillräckliga kunskaper i ekonomi och
administration för att kunna försvara sina barnbiblioteksavdelningar (Rydsjö 1994, s. 20
f).

1990-talet har inneburit att den tidigare så blomstrande barnbiblioteksverksamheten på
våra folkbibliotek börjat sloka. De stora organisationsförändringar, nedskärningar och
minskade resurser som skett inom den offentliga sektorn har slagit hårt mot
folkbiblioteken. Barnbibliotekarierna har fått allt färre möjligheter att vara
barnbibliotekarier, ofta tvingas de kombinera sin tjänst med annat biblioteksarbete som
ligger utanför barnverksamheten. Antalet renodlade specialister blir färre och färre
(Barnspåret 1994, s. 9). Bibliotekens uppsökande verksamhet mot förskolor och
fritidshem nådde 70 % 1990. 1993 hade den uppsökande verksamheten sjunkit drastiskt,
nu nåddes bara 54 % av förskolorna och fritidshemmen. Tjugo kommuner hade lagt ned
sin uppsökande verksamhet. Biblioteksfilialer och bokbussar har dragits in. Detta har,
tillsammans med det faktum att barnfamiljernas ekonomi försämrats och att antalet barn
i barnomsorgen har ökat samtidigt som personalens antal minskat, lett till att barnens
tillgång till litteratur har minskat (Barnbokens ställning 1996, s. 9). Vårt samhälle har på
senare år blivit alltmer mångkulturellt genom att Sverige tagit emot flyktingar. Våra
kontakter med andra länder och kulturer har också ökat genom transport- och
teleteknikens utveckling.

1.2 Barn- och ungdomskulturens villkor

Gunnar Svensson som i många år arbetat med kulturfrågor på utbildningsdepartementet
har på Svenska kommunförbundets uppdrag gett ut en skrift om barnens rätt till kultur
(1993). Han pekar på tre utvecklingstendenser som motiverar att barn- och
ungdomskulturen får en mer framträdande plats i utbildnings- och kulturpolitiken:

• Kulturen blir en allt vanligare företeelse i vårt samhälle. Kulturutbudet blir alltmer
omfattande och mångsidigt. En av orsakerna är medieutvecklingen. En annan är att
det svenska samhället idag blivit mångkulturellt. Detta ökar intresset att lära känna
andra kulturer samtidigt som behovet av att skaffa en klarare bild av det egna
kulturarvet ökar.

• Att stimulera barns eget skapande är idag ett viktigt mål för uppfostran. Konstnärligt
skapande stimulerar både känsloliv och tankeverksamhet.

• Barn- och ungdomskulturen har en viktig roll i arbetet för att skapa kulturell
demokrati. Många elever kommer genom hemmen aldrig i kontakt med bra böcker,
teater eller konst. Om inte t ex skola, förskola och fritidsverksamhet förmedlade
kultur skulle många barn gå miste om detta. (Svensson 1993, s. 8 ff)
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Under 1960- och 1970-talen pågick ett kulturpolitiskt reformarbete. Någon stor
barnkulturreform blev det dock aldrig fråga om. Det kan bero på att barn- och
ungdomsfrågor lätt hamnar i skymundan för andra intressen. Men den viktigaste
orsaken är förmodligen att stat, kommuner och organisationer delar på ansvaret för
barn- och ungdomskulturen. Det är därför svårt att ta ett samlat grepp. Istället för en
heltäckande reform har det blivit många punktvisa insatser (ibid, s. 13).

1980-talet blev projektens årtionde på barnkulturområdet. Riksteatern, rikskonserter och
riksutställningar fungerade som inspiratörer. De genomförde även stora satsningar som
skapade uppmärksamhet och debatt. Den mest betydelsefulla kommunala insatsen under
1980-talet var enligt Svensson utbyggnaden av barn- och ungdomsbiblioteken och av
musikskolan (ibid, s. 14 f).

1990 presenterade utbildnings-, social- och civildepartementen ett kulturprogram för
barn och ungdom. Programmet innehöll dels en summering av erfarenheter från
projektverksamheten, dels riktlinjer och idéer för det fortsatta arbetet under 1990-talet.
Man angav två nya utgångspunkter för arbetet med kultur för barn och ungdom:

• Uppmärksamheten borde flyttas från projekten till det dagliga arbetet. Projektarbete
behövdes dock även i fortsättningen men tyngdpunkten skulle ligga på varaktiga
förändringar i den dagliga verksamheten.

• I det fortsatta arbetet skulle initiativ och genomförande i allt väsentligt vara
kommunernas ansvar. Statens uppgift var bl a att stödja utvecklingsarbete, ge råd
och kvalificerad kunskap (ibid, s. 16).

Arbetet med barn- och ungdomskulturen hade fram till 1990-talets början haft bestämda
förutsättningar, som betydde mycket för resultatet:

- möjligheter att från centralt håll öronmärka pengar för barn- och ungdomskultur
- centrala myndigheter med särskilt uppdrag att främja barn- och ungdomskulturen
- möjligheter att få fram nya resurser till nystartad verksamhet
- kulturnämnder och tjänstemän med kulturen som enda ansvarsområde

Sedan början av 1990-talet är förutsättningarna förändrade. Statsbidragen till kommunal
verksamhet ges i form av ett stort generellt bidrag, öronmärkningen av pengar för olika
ändamål är i stort sett borta. Den statliga myndighetsorganisationen är helt förändrad. I
många kommunerna har den särskilda kulturnämnden försvunnit. Kulturfrågorna ligger
nu i andra nämnder. Alla kommuner tvingas till besparingar och intresset för nya
åtaganden är därför svagt.

De förändringar som genomförts innebär inte att tidigare arbetsuppgifter försvunnit.
Den viktiga förändringen är att besluten fattas på lägre nivåer - i kommunen eller
skolan. Förändringarna innebär att kommunerna fått huvudansvaret för barn- och
ungdomskulturen. I fortsättningen räcker det inte med en kulturpolitik för barn och
ungdom på nationell nivå utan nu måste även varje kommun precisera vilka insatser
som ska göras (ibid, s. 17).
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1.3 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur barnbibliotekariens arbetsuppgifter ser ut
år 2000 efter de förändringar som skett sedan 1980-talet, både inom och utanför
biblioteket såsom det speglas genom några kvalitativa intervjuer. Jag har ställt upp
följande frågeställningar:

1.Har barnbibliotekariernas arbetsuppgifter förändrats under 1990-talet och i så
fall hur och varför?

2.Vilka nya kunskapsbehov har uppstått för barnbibliotekarierna under 1990-
talet och varför har de förändrade kunskapsbehoven uppstått?

3.Vilka behov av fortbildning har barnbibliotekarierna och hur tillgodoses deras
behov?

1.4 Uppsatsens uppläggning

Första kapitlet innehåller en kortare bakgrund till mitt syfte. Därpå följer syfte och
frågeställningar. Kapitlet innehåller även några definitioner av teoretiska begrepp såsom
fortbildning och kompetens. I kapitel två diskuterar jag kvalitativ metod och varför jag
valt en sådan. Här redovisas mitt val av intervjupersoner och motivet till urvalet. Vidare
redovisas arbetets gång. Kapitel tre består av en kortare historik och en presentation av
hur barnbiblioteksverksamheten ser ut idag. Olika samhällsförändringar som skett under
1990-talet diskuteras i kapitel fyra. Kapitel fem presenterar undersökningsresultatet. I
kapitel sex diskuteras och analyseras resultaten med utgångspunkt i litteraturen. Kapitel
sju innehåller svaren på mina frågeställningar. Det avslutande kapitel åtta är en
sammanfattning av uppsatsen.

1.5 Teoretiska begrepp

Begrepp såsom fortbildning, kompetens och kunskapsbehov är ord som ofta används,
inte bara i utbildningspolitiska sammanhang utan även i vår vardag och de flesta
människor vet vad orden står för. Inte desto mindre är det ord som är svåra att definiera
och förklara. I litteraturen finner man en mängd förslag. Jag tar här upp några olika
definitioner och därefter den betydelse jag ger orden.

1.5.1 Fortbildning

I Nationalencyklopedin definieras fortbildning såsom:

Samlingsterm för olika slag av studier och kurser för
yrkesutövare och befattningshavare i syfte att ge kunskaper och
färdigheter utöver vad en tidigare, grundläggande utbildning
givit. […]Allt efter målgrupp, syfte, innehåll och form får
fortbildning ofta andra benämningar, t ex vidareutbildning,
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återkommande utbildning.(Nationalencyklopedin bd 6 1991, s.
529)

I Universitets- och högskoleämbetets rapport 1991:17 (härefter UHÄ-rapport) betonas
dock skillnaden mellan fortbildning och vidareutbildning. Med fortbildning avses
aktualisering och fördjupning av yrkeskunskaper och yrkesfärdigheter. Det handlar med
andra ord om uppdatering och förnyelse av redan förvärvad kompetens.
Vidareutbildning avser däremot att kompetensen utökas till nya ämnen och delområden
som blivit aktuella p g a samhällsutveckling, organisationsförändringar eller nya
arbetsuppgifter. Gränsen mellan fortbildning och vidareutbildning medger universitets-
och högskoleämbetet kan vara svår att dra. De anser dock att fortbildningsbehovet ofta
kan tillgodoses genom studiedagar och kortare kurser medan vidareutbildning kräver
längre tid (UHÄ-rapport 1991:17, s. 14 f).

Eftersom det kan vara svårt att skilja mellan fortbildning och vidareutbildning har jag i
den här uppsatsen valt att inte särskilja dessa begrepp. Jag kommer använda
benämningen fortbildning. Till det räknar jag in både uppdatering och förnyelse av
förvärvad kompetens och nya kunskapsområden, där det senare egentligen skulle kallas
vidareutbildningen enligt bl a UHÄ-rapporten. Jag kommer diskutera både
kortare/längre, formella/informella utbildningar i min uppsats.

Min definition av fortbildning är: den utbildning barnbibliotekarierna behöver efter sin
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap för att de ska fungera och kunna
utvecklas i sitt arbete. Fortbildning är med andra ord ett medel för att både bibehålla och
utöka personalens och organisationens kompetens.

1.5.2 Kompetens och kvalifikation

Att reda ut begreppen kompetens och kvalifikation är inte det lättaste. I litteraturen
saknas mer allmänt accepterade definitioner. Istället finner man en mängd mer eller
mindre lyckade definitioner som ofta är mångtydiga och luddiga. Detta kan tyckas
anmärkningsvärt då begreppen intar en central plats inom flera forskningsområden och
dessutom är nyckelord i den utbildningspolitiska debatten.

Vad är kompetens? Det är ett mångtydigt begrepp. Kort skulle man kunna beskriva det
såsom man gjort i en projektrapport från Kungliga Bibliotekets sekretariat för nationell
planering och samordning (BIBSAM). Där definieras kompetens som något som hör
samman med kunskaper men är något mer. Kompetens måste sättas i relation till en viss
uppgift eller verksamhet, men även till en organisations mål och val av strategier. En
persons kompetens är föränderlig (Att leda utveckling 1995, s. 34).

En lite grundligare men ändå lättförståelig definition ger Kerstin Keen, som bland annat
tidigare varit chef i ett dotterbolag till Volvo, ett dotterbolag som har haft hand om
personalutbildningar. Hon säger att kompetens är förmåga att: klara av en situation, att
handla, d v s att använda sin förmåga och att kunna se framåt (Keen 1988, s. 6).

Färdigheter d v s förmåga att kunna göra och kunna hantera verktyg är en del av
kompetens. Genom övning kan färdigheterna förbättras. Olika uppgifter kräver olika
kunskaper, olika slags fakta och metoder. Kunskaper fås oftast bäst genom det talade
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och skrivna ordet, genom böcker och i en formell inlärningssituation. Den största delen
av lärandet sker genom erfarenheter. Men för att lära genom erfarenheter krävs att vi
reflekterar över framgångar och misstag. Först då utvecklas förmågan att bättre klara av
liknande situationer. Kunskaper, färdigheter och erfarenheter ger tillsammans
sakkunskap. Men för att klara av en situation krävs oftast möjligheter och förmåga att
kunna påverka, att bygga relationer d v s kontakter. Sist men inte minst behövs
värderingarna, vilja att dela grundläggande värderingar och att ta ansvar för det man
gör. Tro på det man gör och vilja att genomföra en uppgift kan bli avgörande för
förmågan att verkligen handla. En viktig del för att allt ska fungera är ledarskap och
handledning. Förmåga att engagera, motivera och vidareutveckla personalen blir allt
viktigare (ibid, s. 6 ff).

Per-Erik Ellström tar i sin bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet upp de
båda begreppen kompetens och kvalifikation i syfte att reda ut begreppet
yrkeskunnande. Han anser att dessa båda begrepp inte har en betydelse utan flera
besläktade innebörder. Ett annat utmärkande drag anser han är att de ofta är
värdeladdade. Begreppen har alltså en gemensam innebördskärna men även egna
specifika innebörder (Ellström 1992, s. 19 f).

En mer allmän definition av  begreppet kompetens definierar han som:

en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att
framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett
arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och
värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (ibid, s. 21)

 Ellström definierar förmågan i termer av:

• psykomotoriska faktorer, d v s olika typer av perceptuella och manuella färdigheter
(t ex fingerfärdighet, handlag).

• kognitiva faktorer, d v s olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter (t ex
förmåga att lösa problem och fatta beslut).

• affektiva faktorer, d v s viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar
(t ex engagemang, värderingar).

• personlighetsfaktorer, d v s handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag
(t ex självförtroende).

• sociala faktorer, d v s olika sociala färdigheter (t ex samarbets-, ledarskaps- och
kommunikationsförmåga) (ibid, s. 21).

Kvalifikation är liksom kompetens ett relationsbegrepp. Med begreppet kvalifikation
flyttas dock fokus från individen till arbetet och de krav som detta ställer på individen.
En definition av begreppet kvalifikation är att det avser den kompetens "som objektivt
krävs p g a arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt
efterfrågas av arbetsgivaren." Medan begreppet kompetens utgår från individen och
dennes potentiella förmåga i relation till ett visst arbete, så utgår begreppet kvalifikation
från arbetet och de krav detta ställer på individens kompetens (ibid, s. 29 f).
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Ett kvalifikationsbegrepp som utgår från ett arbetes faktiska krav på kompetens, anser
Ellström vara mer grundläggande än ett kvalifikationsbegrepp som utgår från
arbetsgivarens efterfrågan på kompetens. Detta därför att det senare begreppet logiskt
förutsätter det förra, men inte tvärtom. Det innebär att om man saknar kunskap om de
faktiska kvalifikationskrav som ett arbete ställer så saknas också en viktig förutsättning
för en rationellt grundad efterfrågan på kvalifikationer. Detta i sin tur leder till att
rationell planering av utbildning och andra åtgärder för kompetensutveckling försvåras
(ibid, s. 30).

När det gäller begreppet yrkeskunnande talar Ellström om fem olika sätt att definiera
det som:
• formell kompetens, d v s den kompetens som förvärvats genom formell utbildning

och som kan dokumenteras med t ex betyg, intyg, diplom.
• reell kompetens, d v s den faktiska kompetens som en individ besitter och kan

utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete.
• utnyttjad kompetens, d v s den kompetens som individen besitter och som dessutom

kommer till faktisk användning i arbetet.
• den kompetens som, i någon mening, krävs för att utföra arbetet på ett framgångsrikt

sätt.
• den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst

arbete (ibid, s. 38).

Magnus Söderström talar om svårigheten att definiera kompetens. Men mot bakgrund
av litteraturen formulerar han fem allmänna slutsatser om begreppet kompetens. Han
säger att:

1. Kompetens från början var individrelaterat men nu också är organisationsrelaterat.

2. Kompetens har en vidare betydelse än orden kunskap, färdigheter och attityder.

3. Kompetens är ett dynamiskt begrepp, det är något som kan användas, utvecklas och
förändras över tid.

4. Kompetens blir intressant först då det kan relateras till en verksamhet, ett mål eller
arbetsuppgift.

5. Kompetens kan inte beskrivas, mätas eller värderas i kvantitativa termer
(Söderström 1990, s. 7).

Eftersom jag i min uppsats riktar fokus mot både barnbibliotekarierna och arbetets krav
ansluter jag mig till Ellström och definierar kompetens som barnbibliotekariens
potentiella handlingsförmåga relaterat till sina arbetsuppgifter på barnavdelningen och
sin arbetssituation. Med kvalifikation avser jag den kompetens som arbetet kräver
och/eller som efterfrågas av arbetsgivaren. Jag kommer tala om både kunskaper och
personliga egenskaper.
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1.5.3 Kunskapsbehov

Det finns behov av kompetensutveckling i en verksamhet om de föreskrivna och/eller
faktiska kvalifikationskraven är högre än personalens reella kompetens. Om
förhållandet är omvänt, d v s att personalen besitter högre kompetens än vad som
faktiskt krävs av arbetet, så kan detta istället indikera ett behov av att bättre utnyttja
personalens höga kompetens. Detta kan då ske genom en förändrad arbetsutformning
(Ellström 1992, s. 43). Då ny teknik införs i en verksamhet bör denna vara
sammankopplad med frågor om de anställdas yrkeskunnande och möjligheter att
upprätthålla och utveckla detta kunnande. Ur individperspektiv kan ny teknik och det
sätt den införs på ha konsekvenser för de anställdas möjligheter att utnyttja och utveckla
sin kompetens. Brister vad gäller utformningen av den nya tekniken kan alltså begränsa
möjligheterna till lärande och kompetensutveckling. Ur teknikperspektiv kan brister i de
anställdas kompetens medföra hinder för att införa eller fullt ut utnyttja den nya
tekniken (ibid, s. 45).

Söderström talar om vikten av att se utbildningsåtgärder i ett sammanhang med allt
annat som sker i en organisation. För att en utbildning ska medföra
beteendeförändringar hos personalen krävs dels motivation och engagemang hos
personalen, dels en organisation som tillåter och belönar de beteenden man vill uppnå.
Det är således viktigt att organisationens normer och värderingar stöder utbildning.
Dålig intern information och oklarheter om utbildningens syfte är vanliga orsaker till att
detta inte uppnås (Söderström 1980, s. 112).

Metoder att kartlägga och analysera utbildningsbehov har förbättrats genom befattnings-
och arbetskravsanalyser, gruppsamtal och probleminventeringar. Många organisationer
lägger ner mycket tid på målanalyser och målbeskrivningar då de planerar utbildning.
Målen används främst som underlag för planering, genomförande och utvärdering, att
lämna information till deltagarna om utbildningens inriktning och att vara motiverande
för både deltagare och lärare. Målen får dock inte ses som det enda rätta i en
utbildningssituation. Det kan var lämpligt att titta på för vem målen formulerats, vem
som beskriver och fastställer målen och hur målen beskrivs (ibid, s. 118 ff).

Även om metoderna att kartlägga utbildningsbehov har förbättrats genom
planeringssamtal, arbetskravs- och befattningsanalyser så är metoderna inte helt
kompletta anser Söderström. Personalens egen syn på sitt utbildningsbehov är bl a
beroende av individernas ålder, kön, tjänsteår, arbetstid och grundutbildning. Det
föreligger också en risk för att det utbildningsbehov som kommer fram enbart avspeglar
dagsbehovet och inte framtidsbehovet. Det upplevda behovet kopplas alltså till
dagsläget och inte till möjliga förändringar. Behovsanalyser måste baseras både på
dagsläget och framtidens uppgifter och arbetsförhållanden för att utvecklingen i
organisationen ska gå framåt och inte konserveras (ibid, s. 155 ff).

Det fortbildningsbehov jag kommer kunna få fram i min uppsats är det upplevda
behovet mina intervjupersoner anser att barnbibliotekarierna har just nu. För att få fram
det mer framtidsinriktade behovet som bl a Söderström talar om så krävs större
undersökningar, t ex arbetskravsanalyser, planeringssamtal eller probleminventering.
Dessa behovsanalyser måste baseras på både dagens och morgondagens uppgifter och
arbetsförhållanden. Att finna framtidens utbildningsbehov har dock inte varit min avsikt
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i den här uppsatsen utan jag vill undersöka vilka utbildningsbehov som finns bland
barnbibliotekarierna idag.

Ovanstående begrepp kommer användas för att definiera barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter och vilka krav de ställer. Barnbibliotekarierna innehar vissa
kompetenser. Jag ska undersöka om och hur 1990-talets samhällsförändringar ställt krav
på nya kvalifikationer och vilka behov barnbibliotekarierna har av fortbildning. Genom
att jag här gett mina definitioner av begreppen hoppas jag ha klargjort vilken innebörd
begreppen har i uppsatsen.
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2. Metod

2.1 Undersökningens metod

Jag har använt mig av en kvalitativ metod. Denna metod valde jag eftersom jag skulle
sätta in problemet i sitt sammanhang och få en djupare förståelse för det. Enligt Holme
& Solvang är det utmärkande drag för en kvalitativ metod. Jag ville i min uppsats
försöka finna de mest betydelsefulla förändringarna i barnbibliotekariernas arbete och
kvalifikationsbehov, nödvändigtvis inte alla, och undersöka varför dessa förändringar
uppstått. Vad var orsaken till de förändringar som uppstått? Med Holme & Solvangs ord
intresserade jag mig för sammanhang och struktur snarare än åtskilda variabler, det
senare utmärker kvantitativa metoder (Holme & Solvang 1997, s. 78).

Kvalitativa metoder kännetecknas av att forskaren vill ha riklig information om få
undersökningsenheter. En vanlig metod är den kvalitativa intervjun. Denna
kännetecknas av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. Hög
strukturering innebär att datainsamlingen har en struktur, intervjuaren är väl medveten
om vad han vill fråga om och allt handlar om det aktuella ämnet. Med låg
standardisering menas att t ex frågorna kan tas i den ordning de passar, att intervjuaren
kan styra ordningsföljden och formulera följdfrågor beroende av tidigare svar.
Variationsmöjligheterna är med andra ord stora (Trost 1993, s. 15 ff). Eftersom jag ville
gå på djupet med de förändringar som jag fann så valde jag kvalitativ intervju som
utgångspunkt. Härigenom fick jag ett stort intervjumaterial från ett begränsat antal
intervjupersoner, närmare bestämt nio intervjupersoner. Intervjuerna präglades av en låg
grad av standardisering genom att intervjupersonerna tilläts tala ganska fritt och ibland
förekom mig och mina tänkta frågor. Ibland avstod jag från att ställa vissa frågor p g  a
att det genom intervjupersonernas tidigare svar visade sig vara irrelevanta frågor.

2.2 Val av intervjupersoner

När jag hade kommit så långt att jag bestämt mig för att göra en kvalitativ undersökning
som skulle bygga på ett antal kvalitativa intervjuer, var frågan vilka personer som skulle
vara lämpliga att intervjua. Vilka personer kunde tänkas ha kunskap att dela med sig så
att jag senare skulle kunna besvara mina frågeställningar? Att höra barnbibliotekariernas
egen syn tyckte jag var en självklarhet. Vem kan vara mer insatt i ämnet än
barnbibliotekarierna själva? Dessutom tyckte jag bibliotekscheferna och
länsbarnbibliotekskonsulenterna var viktiga att höra. Bibliotekscheferna för att det är de
som anställer barnbibliotekarierna och också har en del att säga till om när det gäller
möjligheter att delta i fortbildning för barnbibliotekarierna.
Länsbarnbibliotekskonsulenterna för att jag genom litteraturstudier förstått att de är
viktiga nyckelpersoner för barnbibliotekarierna genom att de sprider information och
ansvarar för mycket av fortbildningen i länen. Senare fick jag veta att Statens Kulturråd
gett Högskolan i Borås i uppdrag att ordna en fortbildning för barnbibliotekarier. Det
tyckte jag lät intressant. Därför intervjuade jag den person som av högskolan fått
uppdraget att ansvara för fortbildningen. Dessutom ansåg jag att en intervju med någon
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i Sveriges allmänna biblioteksförenings barn- och ungdomskommitté1 (härefter SAB:s
barn- och ungdomskommitté) skulle vara intressant att genomföra då de är
bibliotekariernas intresseförening och borde vara intresserade av sina medlemmars
kompetens och möjligheter till fortbildning.

Ett sådant här systematiskt urval gör att forskaren kan få ett så stort
informationsinnehåll som möjligt eftersom forskaren kan välja intervjupersoner med så
stor variationsbredd som möjligt (Holme & Solvang 1997, s. 104). Genom att välja ut
ovanstående intervjupersoner fick jag problemet belyst från olika berörda
nyckelpersoner kring barnbibliotekarierna. Bibliotekscheferna som anställer
barnbibliotekarierna fick ge sin bild av barnbibliotekariernas arbetsuppgifter idag, vilka
nya kunskapsbehov som eventuellt har uppstått och vad de gör för att se till att
barnbibliotekarierna får den utbildning som behövs. Länsbarnbibliotekskonsulenterna
som är viktiga personer för barnbibliotekarierna då de står för mycket av
informationsspridningen i länet och fort- och vidareutbildning gav sin syn. Högskolan
som planerar den nya fortbildningen fick säga sitt. Dessutom fick bibliotekariernas
intresseförening ett ord med i diskussionen. Slutligen fick även barnbibliotekarierna
själva ge sin bild.

Jag gjorde således nio djupintervjuer, fördelade enligt nedan:

• Två barnbibliotekarier.
• Två bibliotekschefer.
• Tre länsbarnbibliotekskonsulenter.
• Ansvarige för fortbildningen för barnbibliotekarier på Högskolan i Borås.
• En representant från SABs barn- och ungdomskommitté.

Att bara slumpmässigt utgå från en telefonlista när jag skulle välja ut mina
intervjupersoner ansåg jag inte var någon bra idé eftersom jag ville vara säker på att
personerna i fråga hade något att säga om dessa frågor. Detta talar även Holme &
Solvang om. De anser att urvalet ska göras systematiskt utifrån vissa medvetet
formulerade kriterier (Holme & Solvang 1997, s. 101). För att bestämma vilka
intervjupersoner jag skulle kontakta tog jag kontakt med Kerstin Rydsjö,
universitetsadjunkt som undervisar och forskar om barn och medier vid
Bibliotekshögskolan i Borås. Hon tipsade mig om lämpliga personer, d v s personer som
hon visste var engagerade och hade något att tillföra diskussionen. Även
länsbarnbibliotekskonsulenterna var mig till stor hjälp i urvalet av barnbibliotekarier.
Jag hade bestämt vissa kriterier i förväg. Jag ville att en av cheferna skulle arbeta på ett
mindre bibliotek och den andra på ett större för att få en så stor bredd och variation som
möjligt. Barnbibliotekarierna valdes utifrån hur länge de arbetat som barnbibliotekarier.
Jag tänkte att en som arbetat länge och en som är relativt nyutbildad kanske har olika
behov av fortbildning och syn på arbetet.

Vid intervjutillfällena bandade jag intervjuerna och antecknade bara stödord efter
medgivande från intervjupersonerna. Att använda bandspelare anser Trost har både för-
och nackdelar. Till nackdelarna hör att intervjupersonerna kan känna sig besvärade av
att bli inspelade. Trost påpekar dock att de flesta vänjer sig och glömmer bort att de blir

                                                          
1 Sveriges allmänna biblioteksförening heter sedan år 2000 Svensk Biblioteksförening efter en
sammanslagning med Svenska bibliotekariesamfundet.
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inspelade. En annan nackdel är att det tar tid att lyssna och skriva ut banden (Trost
1993, s. 28 f).  Det senare vållade mig inga större besvär då jag har arbetat med att
skriva ut intervjuer tidigare. Sammantaget tyckte jag fördelarna övervägde då jag hade
tillgång till intervjuerna i sin helhet och i mindre utsträckning behövde känna mig
osäker på vad som sades och inte sades. Trost talar också om fördelen att vid
intervjutillfället kunna lyssna uppmärksamt till svaren på frågorna istället för att
anteckna och kanske brista i uppmärksamhet (ibid, s. 28).

2.3 Avgränsningar

Barnbibliotekens historia är starkt förknippad med skolan och pedagogiska uppgifter.
Idag finns på många skolor skolbibliotek men kopplingen till skola och pedagogiska
uppgifter är ändå stark på kommunbibliotekens barnavdelningar. På större skolbibliotek
finns skolbibliotekarier anställda men mindre skolbibliotek sköts ofta av en lärare eller
av barnbibliotekarien på folkbiblioteket. Trots att skolbibliotekets verksamhet är ett
ansvarsområde för många barnbibliotekarier kommer jag att i den här uppsatsen hålla
mig till arbetet på folkbibliotekens barnavdelningar. Detta gör jag för att få ett
hanterbart material. Jag kommer dock diskutera bokprat i skolorna eftersom många
barnbibliotekarier på folkbiblioteken står för den uppgiften.

2.4 Arbetets gång

Litteratursökningar

Jag började mitt uppsatsarbete med att söka litteratur på Borås högskolas bibliotek,
därefter på Borås stadsbibliotek och i Libris. Senare gick jag över till databaserna
Artikelsök, nordiskt BDI-Index, Library Literature och LISA. I första skedet sökte jag
litteratur om barnbibliotek, barnbibliotekarier och deras arbetsuppgifter. Det finns en hel
del litteratur om barnverksamheten på våra svenska bibliotek. Det som har skrivits är
många gånger skrivet av biblioteksanställda och är därför naturligtvis färgat av dessa
personers intresse i barnbiblioteksverksamhet och barnkultur. Detta är jag medveten om
kan påverka mitt material genom att både mina intervjupersoner och många av mina
litteraturkällor har samma intressen och erfarenheter. Om litteraturen varit skriven av
personer utanför bibliotekariekretsen hade det kanske varit större skillnader vad gäller
åsikter p g a olika erfarenheter, intressen och yrkesbakgrund.

Många böcker koncentrerar sig på barnbibliotekets historia. Som exempel kan nämnas
Tema barnbibliotek: tre uppsatser av Åke Åberg, Kerstin Auraldsson, Marie Danielsen.
Kerstin Auraldssons uppsats handlar t ex om barnbiblioteksverksamheten i Uppsala
under Vivica Hänningers tid (1941-1964). Uppsatsen skildrar dels tillkomsten av barn-
och ungdomsavdelningen vid Uppsala stadsbibliotek, dels Vivica Hänninger som blev
Uppsalas första barnbibliotekarie 1941. Uppsatsen bygger till viss del på Vivica
Hänningers egna manuskript till föredrag och recensioner och tidningsurklipp om
barnavdelningen. Även hennes dagböcker från 1948-1964 där hon gjort anteckningar
om sitt arbete har Auraldsson tagit del av (Auraldsson 1984, s. 42).

Andra böcker är rena handböcker i hur barnbiblioteksarbetet kan utformas. Passa upp,
passa, passa vidare…? gavs ut i början av 1980-talet. Boken blev mycket
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uppmärksammad bland bibliotekarier. Här poängteras vikten av att arbeta aktivt med
böcker i barns och ungdomars vardagsmiljö. För att detta arbete ska lyckas måste
biblioteken samarbeta med bl a skola, barnomsorg och barnavårdscentraler. En av de
viktigaste böckerna för barnbibliotekarier på 1990-talet har Barnbokens ställning - inom
biblioteksväsendet och inom barnomsorgen (1996) varit. Efter att försäljningen av
barnböcker minskat, bokläsandet bland barn minskat och samarbetet mellan bibliotek
och skola minskat utarbetade Statens kulturråd den här rapporten på uppdrag av
regeringen. Den blev en varningssignal för många kommuner. Barnspåret: idébok för
bibliotek (1994) innehåller både en kortare historik av de senaste decenniernas
biblioteksarbete och det tidiga 1990-talets förhållanden på biblioteken. Här tas
barnbibliotekens uppgifter, arbetsmetoder, nätverk och medier upp. Boken innehåller
också goda exempel på projekt och verksamheter som kan fungera som
inspirationskällor för barnbibliotekarierna.

Svårare är det att finna litteratur om barnbibliotekarierna och deras yrkesroll. Några
skrifter handlar dock om barnbibliotekarieyrket men då porträtteras oftast en enskild
barnbibliotekarie.

Ovanstående litteratur har främst använts i bakgrundskapitlet och i kapitlet som handlar
om barnbiblioteksverksamheten. I kapitlet som handlar om samhällsförändringar har
Barns rätt till kultur (1993) och Barns villkor i förändringstider (1994) använts för att
ge en bakgrund till de förändringar som drabbade barnen och deras kulturutövande i
början av 1990-talet.

Hösten 1996 anordnade Bibliotekshögskolan i Borås en internationell kurs som
handlade om elektroniska medier i biblioteket för barn och ungdomar. Barnbibliotek
och informationsteknik är baserad på det material som presenterades under denna kurs.
Gemensamt för de olika bidragen är tron på de elektroniska mediernas självklara plats
på biblioteken. Barnbibliotekariens roll gentemot barnen och de nya medierna
diskuteras i flera av artiklarna.

En kritisk syn på IT-utvecklingen har tillförts uppsatsen genom användandet av Emin
Tengströms bok Hur förändras våra livsvillkor? (1998). Tengström granskar kritiskt det
svenska samhället och dess framtid. En del av denna kritiska betraktelse är IT:s
betydelse för samhället och människan. Vidare diskuterar han folkbildningens roll i det
nya mångkulturella Sverige.

För att reda ut några av uppsatsen huvudbegrepp använde jag en av Per-Erik Ellströms
böcker om lärande, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet (1992). Ellström
inleder boken med en grundlig genomgång av begreppen kompetens, kvalifikation och
yrkeskunnande för att sedan komma in på hur tekniken påverkar en organisation och de
anställdas yrkeskunnande.

Genomförande av undersökningen

Efter litteraturgenomgång började jag skriva historik och bakgrund. Därefter satte
arbetet med att formulera syfte och frågeställningar igång. Efter detta var det dags att
beskriva metoden. I samband med detta formulerade jag mina intervjufrågor och valde
intervjupersoner2. För att få svar på hur barnbibliotekariernas yrkesroll och
                                                          
2 Intervjufrågorna finns som bilagor i slutet av uppsatsen.
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kunskapsbehov förändrats under 1990-talet ställde jag bl a följande frågor: Vilka är
barnbibliotekariernas huvudsakliga arbetsuppgifter? Har arbetsuppgifterna förändrats
och i så fall varför? Vad är viktiga kunskaper hos en barnbibliotekarie? Genom frågor
om deltagande i fortbildningar, fortbildningsutbud och eventuella hinder för deltagande
i fortbildningar sökte jag svar på vilka behov av fortbildning barnbibliotekarierna har
och om deras behov tillgodoses. Först efter färdigställandet av intervjufrågor började
jag söka litteratur som handlade om kompetens, fortbildning och samhällsförändringar.

Nästa steg var att boka tider med mina intervjupersoner och att genomföra dessa
intervjuer. Mina intervjupersoner var positiva till att bli intervjuade och tyckte det var
roligt att det fanns någon som intresserade sig för barnverksamheten på biblioteken.
Intervjuerna utfördes under hösten och vintern 1999/2000. Längden på intervjuerna
varierade mellan 50 minuter och 1 timma och 45 minuter. Jag valde att banda
intervjuerna och bara anteckna stödord under intervjuerna. Därefter skrev jag ut
intervjuerna ordagrant för att inte riskera att sortera bort något som kunde vara viktigt
och för att lättare uppfatta t ex tveksamheter i intervjupersonernas svar. Därpå följde
arbete med att analysera intervjuerna och jag fördjupade mig i teorilitteratur. I
analysarbetet har jag försökt se likheter, skillnader och intressanta drag i
intervjupersonernas åsikter och tankar om barnbibliotekarierna. Jag har använt mig av
citat för att framhäva detta.
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3. Barnbiblioteksverksamheten i Sverige

I följande kapitel ges en kort historisk beskrivning av hur bibliotekens barnavdelningar
växte fram och hur det utvecklades genom decennierna. Därpå följer avsnitt som
handlar om vilka arbetsuppgifter barnbibliotekarierna har och hur barnbibliotekariernas
utbildning har sett ut under 1900-talet. Kapitlet avslutas med kort information om
viktiga aktörer runt barnbibliotekarierna.

3.1 Barnbibliotekets och barnbibliotekarieyrkets framväxt

Svensk barnbibliotekshistoria kan sägas inledas i och med Valfrid Palmgrens studieresa
till Amerika 1907. Valfrid Palmgren var då amanuens vid Kungliga biblioteket och hon
fick ett stipendium för att studera de amerikanska biblioteken. Hon kom tillbaka full av
entusiasm ett år senare och började då genast samla intresserade kvinnor omkring sig
(Auraldsson 1983, s. 45). 1911 öppnades Sveriges första barnbibliotek, Stockholms
barnbibliotek. Året därpå, 1912, fick Göteborg ett separat barnbibliotek. 1914 var det
Malmös tur. Dessa bibliotek var självständiga enheter. Först på 1920-talet blev de en del
av stadsbiblioteken och fick därmed gemensam ekonomi (Gamstorp 1968, s. 7).

Före Valfrid Palmgrens resa till Amerika hade barnen haft svårt att få tag i böcker på
biblioteken. Sockenbiblioteken och folkrörelsebiblioteken vände sig främst till de
vuxna, skolbibliotek var det ont om. Men i och med öppnandet av barnbiblioteket i
Stockholm var alla barn välkomna till biblioteket. Barnen var dock tvungna att ha fyllt
tio år för att få låna hem böcker. Ytterligare en regel var att för att få låna en skönlitterär
bok måste man också låna en "nyttig" bok, d v s en fackbok (Passa upp, passa, passa
vidare 1982, s. 10). Huruvida bibliotekarierna lyckades med sina förutsättningar att öka
barnens kunskap förtäljer inte historien men säkert kom många "nyttiga" böcker tillbaka
olästa.

Ytterligare en viktig händelse i barnbibliotekens historia var 1930 års
biblioteksförfattning. Denna innebar ökade kommunala och statliga anslag, uppbyggnad
av länsbibliotek och ett allmänt höjande av folkbibliotekens anseende. Folkbiblioteken
blev erkända som offentlig angelägenhet. Tidigare hade biblioteken tvingats förlita sig
till privata donationer nu behövdes det inte längre då kommun och stat tog större ansvar
(Åberg 1983, s. 28 f).

1935 hade bara 24 av Sveriges då 103 folkbibliotek någon barnavdelning. 1944 bildade
barnbibliotekarierna en egen sektion inom Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB).
Men antalet barnbibliotekarier ökade långsamt. 1953 fanns bara 46 barnbibliotekarier
anställda på heltid. Av dessa hade bara elva särskild utbildning. Barnavdelningarna
betraktades länge som en återvändsgränd och ett ställe där nykomlingar och beskedliga
kunde placeras. De få män som arbetade på barnavdelningarna betraktades med undran
och lite löje enligt Åberg (ibid, s. 31 f).

1960-talet blev en expansiv period för folkbiblioteken. Den allmänkulturella
verksamheten med utställningar, författaraftnar och teatrar utökades kraftigt. Många nya
medier såsom skivor, kassetter och diabilder kom in på biblioteken. Barnavdelningarnas
arrangemang uppmärksammades i pressen och blev draghjälp till övriga avdelningar.
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Den uppsökande verksamheten utökades, bokinköpen ökade och nya filialer byggdes
(Ullander 1977, s. 27).

Enligt Kerstin Ullander utökades personalen visserligen på 1960-talet men inte i den
utsträckning det skulle ha behövts. Dessutom var standarden i landet ojämn.
Barnavdelningarna var särskilt eftersatta. Ullander skrev 1977 att det då fortfarande
fanns knappt ett par hundra barnbibliotekarier, de flesta i storstadsområdena. Minst 100
kommuner saknade fackutbildad barnbibliotekarie (ibid,  s. 28).

Samtidigt som 1970-talet innebar ett kärvare ekonomiskt klimat för många kommuner
med åtstramningar inom den kommunala kulturen så fick barnkulturen en starkare
ställning. Intresset för barnkulturen ökade snabbt. Bidragande orsaker var de många
utredningarna med fokus på barn som genomfördes under den här tiden. Exempel på
utredningar är Barnstugeutredningen, SIA (statlig utredning 1970-1974 om skolans inre
arbete) och Barnmiljöutredningen. Kraven på bibliotekens service till barnen ökade
härmed (ibid, s. 30).

1980-talet präglades av datorisering, besparingar och förändringsarbete.
Barnbibliotekarierna fanns endast undantagsvis med i de datagrupper som bildades ute
på folkbiblioteken för att fatta viktiga beslut om framtiden. Kommunernas
organisationsförändringar ledde till att många barnbibliotekarier upptäckte att deras
kompetens och kunskap inte var tillräcklig. De fann att de hade för lite utbildning i
ekonomi och administration. Men 1980-talet innebar även positiva händelser för
barnverksamheten på biblioteken. Samarbetet med barnomsorgen ökade. Vikten av
språkutveckling och litteraturanvändning poängterades i förskolans nya pedagogiska
program 1987. Även i grundskolan betonade man vikten av skönlitteratur och
fungerande skolbibliotek i 1980 års läroplan (Rydsjö 1994, s. 20 f).

3.2 Barnbibliotekariernas arbetsuppgifter

Är det så stora skillnader mellan att arbeta på en barnavdelning eller en
vuxenavdelning? Vissa tycker att skillnaden är stor, andra inte. På barnavdelningen
utförs enligt Eriksson (1994) arbetsuppgifter som enbart eller nästan enbart förekommer
där:
• sagostunder
• bokprat
• läsprogram och tävlingar
• bok- och biblioteksinformation till föräldrar, lärare, barnomsorgspersonal m fl.

Men för att bibliotekets verksamhet ska fungera krävs att vissa arbetsuppgifter utförs
oavsett om man arbetar på barn- eller vuxenavdelningen. Enligt Eriksson kan det t ex
vara: informationsarbete och vägledning av enskilda personer, vägledning i grupp, t ex
biblioteksvisning, programverksamhet, inköp av medier och material och olika
arrangemang som besökarna kan ta del av, t ex utställningar, skyltningar, boklistor.

Det som skiljer barn- och vuxenavdelningen åt när det gäller dessa arbetsuppgifter är i
vilken omfattning man utför dem och vilken prioritet man ger dem. Vuxenavdelningen
arbetar t ex huvudsakligen med enskilda personer medan barnavdelningen ser
gruppverksamheten som sin viktigaste uppgift. Den gruppinriktade arbetsmetoden
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kräver mycket bokläsning och annat förberedelsearbete. Inköp av nya böcker är mer
arbetskrävande på vuxenavdelningen eftersom utbudet är större där. Men eftersom
barnböcker slits ut mer än vuxenböcker så krävs det fler kompletteringsköp och tid till
underhåll av böcker på barnavdelningen (Eriksson 1994a, s. 36 f).

Kerstin Ullander anser att barnbibliotekariernas arbete är mer pedagogiskt jämfört med
vuxenbibliotekariernas arbete. Detta därför att barnbibliotekarierna lär barnen hur man
använder biblioteket och hur de ska behandla böckerna. En av uppgifterna de har är
dessutom att stimulera barnens läsintresse (Ullander 1977, s. 36).

Barn läser sällan bokrecensioner och det är få föräldrar och barnomsorgspersonal som
håller sig underrättade om barnlitteratur. Därför har barnbibliotekarien en viktig uppgift
att fylla när det gäller att föra ut kvalitetslitteratur till läsarna (Eriksson 1994b, s. 45).

Att barns frågor på biblioteket ställer stora krav på personalen har konstaterats i flera
undersökningar. Lena Lundgren har varit projektledare i två projekt som undersökt
barnbibliotekariernas referensarbete. Hon delar upp barnens frågor i skolfrågor och
barns egna frågor. Skolfrågorna gäller ofta fakta i olika ämnen, t ex olika länder,
historia och berömda personer. Ett problem i sammanhanget kan vara att barnen inte
alltid förstår själva vad de frågar efter utan de upprepar bara lärarens formulering. Då
gäller det för bibliotekarien att genom samtal med barnet försöka ringa in
frågeställningen. Mycket tid går åt till att avgränsa de ämnen barnen frågar efter
(Lundgren 2000, s. 40 f). Dessutom måste barnet jämfört med den vuxne ofta följas
längre i sökprocessen. Bibliotekarien kan inte förutsätta att barnet förstår eller att det
letar vidare på egen hand på samma sätt som en vuxen (ibid, s. 52). De frågor barnen
ställer av eget intresse spänner över mycket breda områden, det kan vara allt från en bok
med roliga historier till böcker om andra världskriget. När det gäller frågor om
skönlitteratur frågar barnen sällan efter en särskild författare utan istället efter titlar,
serier, vissa genrer, namngivna huvudpersoner och böcker som liknar andra böcker. Då
barnen vill ha mer allmänna boktips använder de ofta ord som betecknar en upplevelse,
t ex rolig, bra och spännande (ibid, s. 43 ff).

Lundgren anser att referensarbetet vid skolfrågor liknar referensarbetet för vuxna på så
sätt att frågorna ofta kan besvaras med hjälp av de metoder som lärs ut på
bibliotekarieutbildningen. Dessutom kan tekniken till viss del kompensera bristande
erfarenhet hos bibliotekarien vid skol- och vuxenfrågor. De hjälpmedel som då används
är bibliografier, katalog, telefon och ämneslistor. Bokkunskap och allmänbildning är
också viktigt. När det handlar om barnens egna frågor kan de sällan besvaras med hjälp
av de vanliga hjälpmedlen. Här krävs kunskaper om barns allmänna utveckling,
språkutveckling, uttryckssätt och intressen. Dessutom krävs insikter i vad som pågår i
närmiljön, associationsförmåga och mycket goda kunskaper om bibliotekets medier
(ibid, s. 48).

Barnbiblioteksarbetet skiljer sig också från annat biblioteksarbete genom att det är mer
pedagogiskt. På skalan mellan service och folkbildning ligger barnavdelningen närmare
folkbildningsuppgiften än vad vuxenavdelningen gör enligt Eriksson (Eriksson 1994a, s.
37). Barnbibliotekarierna har till uppgift att lära barnen hur man använder och uppträder
i biblioteket och hur man sköter sina låneböcker. De försöker aktivera och utveckla
barns läsintresse. För att nå alla barn använder de sig i stor utsträckning av
mellanhänder, såsom föräldrar, lärare och barnomsorgspersonal (ibid, s. 45).
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Uno Nilsson talar i en artikel i Biblioteksbladet om hur viktigt det är att profilera
barnbibliotekarien som en lustens lakej. Han menar att allt uppsökande arbete bör syfta
till att skapa nyfikenhet och lust. Skolans mål är kunskap. Barnbibliotekets mål är
folkbildningens och den individuella behovsuppfyllelsens. På barnavdelningen ställs
inga andra krav än barnets egna. Barnen måste känna skillnaden mellan skolans krav
och barnbibliotekets frihet. Men å andra sidan talar han också om att
barnbibliotekarierna arbetar med aktiv förmedling. De sitter inte och väntar på
eventuella frågor utan skapar istället efterfrågan, väcker nyfikenhet och stimulerar barn
att använda böcker. Barnbibliotekarierna har till uppgift att låta barnen möta
kvalitetslitteratur för att barnen ska se vad de har att välja på. Målet är att barnen som
vuxna ska kunna göra egna och självständiga val. Barnbibliotekarierna bokpratar och
håller föredrag, ordnar utställningar, teaterföreställningar, är lekpedagoger och
sagoberättare, litteraturpedagoger och läsinspiratörer (Nilsson 1991, s. 278 f).

I Barnbibliotek och informationsteknik ställer sig Kerstin Rydsjö frågan om
barnbiblioteket är alltför pedagogiskt. Barnbibliotekets historia är nära sammankopplat
med skolan och en pedagogisk uppgift. Många barnbibliotekarier arbetar fortfarande
mycket med skolan genom bokprat, föräldramöten och fortbildning för lärare. Men
enligt flera undersökningar gör barnen själva tydliga skillnader mellan skolbibliotek och
barnbibliotek. Skolan associeras med böcker, lärande och tvång. Fritiden innebär lek,
massmedier och frihet.  En av barnbibliotekariernas uppgifter borde därför enligt
Rydsjö vara att hjälpa barnen att utveckla sin medieanvändning. En uppgift för dem är
att få barnen att se sambandet mellan olika medier. Bibliotekets förhållningssätt till den
nya tekniken borde utgå från barnens egna behov och önskningar (Rydsjö 1997, s. 38
ff).

3.3 Barnbibliotekariernas utbildning

De bibliotekarier som arbetade på Sveriges allra första barnbibliotek hade som regel fått
sin utbildning i Amerika (Gamstorp 1968, s. 7). Först 1926 fick Sverige
bibliotekarieutbildning vartannat år. Kurserna var inte på mer än 4-5 månader. Under en
så kort tid fick naturligtvis inte barnverksamheten så stor plats. Bibliotekarieyrket
präglades länge av en viss amatörism och då kanske särskilt barnbibliotekarierna vilka
många gånger saknade den obligatoriska akademiska examen. Den första
fortbildningskursen för barnbibliotekarier hölls i Sverige 1948. Dessförinnan hade
kurser hållits i Danmark och USA (Åberg 1983, s. 31).

Stockholms stadsbibliotek och barnbibliotekssektionen inom SAB anordnade 1963 en
konferens för barnbibliotekarier. Där diskuterades bl a utbildningen av
barnbibliotekarier. Barnbiblioteksutbildning hade aktualiserats genom den
specialutbildning som skulle starta i Göteborg. Där skulle barnträdgårdslärarinnor3

utbildas i syfte att anställa dem som barnbiblioteksassistenter. Åtgärden motiverades
med svårigheten att få barnbiblioteksbefattningar tillsatta. Dessutom tyckte man att
bibliotekarier som utbildades som regel saknade lämplighet för arbete på
barnavdelningen. Bengt Hjelmqvist som var chef för bibliotekssektionen i
Skolöverstyrelsen sa då att Sverige fick räkna med att ha en gemensam grundutbildning

                                                          
3 Barnträdgårdslärarinnor var den tidens förskollärare.
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för bibliotekarier. Förutsättningarna för en speciell utbildning för barnbibliotekarier var
för få. Den som arbetade på barnavdelningen idag kunde nästa dag komma att tjänstgöra
på vuxenavdelningen. Han tyckte att det viktigaste var att få in så mycket
barnbiblioteksarbete som möjligt i den ordinarie biblioteksutbildningen, som vid denna
tidpunkt var sex månader. Vidare var det viktigt att se till att det fanns möjligheter till
vidareutbildning för den som ville specialisera sig som barnbibliotekarie (Hjelmqvist
1993, s. 150 f).

1979 anordnade Bibliotekshögskolan i Borås sin första längre fortbildningskurs för
barnbibliotekarier (Passa upp, passa, passa vidare 1982, s. 13). 1987 startade en 20-
poängskurs på Bibliotekshögskolan i Borås. Det var en kurs för yrkesverksamma
barnbibliotekarier och den lästes under tre år. Ytterligare en 20-poängskurs startade
1991.

Idag finns utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås, Lund, Umeå och
Uppsala. Utbildningen är på 120 respektive 160 poäng beroende på om studenten väljer
att ta en kandidat- eller magisterexamen. Någon speciell grundutbildning för
barnbibliotekarier finns inte. Men inom ramen för en magisterexamen med minst 80
poäng i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap ryms möjligheten att
kombinera med studier i andra ämnen lämpade för barnbibliotekarieyrket, t ex barn- och
ungdomslitteratur, pedagogik eller annat. Dessutom påbörjade Bibliotekshögskolan i
Borås under höstterminen 1999 en fortbildning för barnbibliotekarier. Denna kommer
beröras i redovisnings- och diskussionskapitlen.

Fortbildningar i pedagogik för bibliotekarier har hållits vid flera tillfällen vid Högskolan
i Borås. Uppsala universitet har också haft kurser i pedagogik och metodik för barn- och
skolbibliotekarier. I Göteborg finns flera kurser som bl a riktar sig till bibliotekarier t ex
Barn och ungdom i mediesamhället, Barn- och ungdomskultur och Barn-samhälle-
kultur.

3.4 Länsbibliotekens roll

I idéhandboken Barn i bibliotek som utarbetades av Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för
barn- och biblioteksfrågor4 1972 talades det mycket om samarbete och samplanering.
Samarbetet skulle dels ske inom kommunerna men även utanför. Genom att nätverk
byggdes upp skulle resurserna i kommunerna kunna utnyttjas på bästa sätt och följden
skulle bli att barn och ungdomar fick ett så brett utbud som möjligt. Förslaget om
länsbibliotekskonsulenter tas för första gången upp av Skolöverstyrelsens arbetsgrupp
för barn- och ungdomsbiblioteksfrågor 1972. De talade om att inrätta en konsulenttjänst
för barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet på länsnivå. Barnbibliotekskonsulenten
skulle fungera som samordnare och kontaktperson för barnbiblioteken i länet.
Länsbiblioteket skulle förse biblioteken i länet med material och organisera turnéer i
länet av t ex teaterföreställningar, barnfilmer och författarbesök. Länsbiblioteken skulle
även anordna konferenser (Ahlén 1972, s. 35 f).

Med stöd från skolöverstyrelsens bibliotekssektion infördes successivt
barnbibliotekskonsulenter på länsbiblioteken. Kalmar län var först 1975. I mitten av

                                                          
4 Skolöverstyrelsens bibliotekssektion omvandlades 1974 till Statens kulturråds bibliotekssektion.
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1980-talet hade samtliga länsbibliotek en barnbibliotekskonsulent anställd (Nilsson
1994, s. 26).

Vid den här tiden utvecklades konsulenternas konsultativa uppgifter. Fortbildnings- och
utvecklingsarbetet har bl a rört samarbete med barnhälsovården och länsskolnämnderna
eftersom en viktig del i barnbibliotekariernas arbete har varit att aktivt söka upp barnen i
barnomsorg och skola. Konsulenterna har arbetat för att skapa dessa kontaktnät. Men
enligt en undersökning som kulturrådet gjorde i början av 1990-talet så har
konsulenttjänster försvunnit i flera län. Andra konsulenter har fått utvidgade
ansvarsområden som gjort att deras tid till barnbiblioteksfrågor minskat (Rydsjö 1994,
s. 19).

Den viktigaste uppgiften för länsbarnbibliotekskonsulenten var från början att medverka
till att barnbibliotekarietjänster inrättades i alla kommuner. Detta har lett till en jämnare
standard i landet. En annan viktig uppgift har också varit att ordna fort- och
vidareutbildning. Konsulenterna har spridit information om barn, bibliotek och
barnkultur till övrig bibliotekspersonal, politiker, förmedlare och föräldrar.
Konsulenterna har fungerat som en enande och stimulerande kraft i länen (Nilsson
1994, s. 27).

3.5 SABs barn- och ungdomskommitté

SABs specialgrupp för barn- och tonårsverksamhet (sedan 1992 barn- och
ungdomskommittén) utarbetade 1975-76 barnbibliotekets målsättningsarbete (Bilaga 1).
Där tryckte man bl a på målet att nå ut till alla barn och att aktivt söka upp de barn som
av fysiska, psykiska, språkliga eller sociala skäl inte utnyttjade biblioteken. För att nå ut
till alla barn måste biblioteken aktivt söka upp och samarbeta med dem som arbetar med
barn för att på så sätt sprida information om böcker, läsning och bibliotek (Rydsjö 1994,
s. 17). Idag är målsättningen att arbeta opinionsbildande för biblioteksverksamhet för
barn och ungdom samt att genomföra enskilda projekt av övergripande art.

3.6 Sammanfattning

Litteraturgenomgång har visat att förutsättningarna för en bra biblioteksverksamhet
växlat under 1900-talet i Sverige. Upprättandet av de första barnbiblioteksavdelningarna
under 1910-talet medförde att barnens tillgång till litteratur ökade betydligt.
Barnbiblioteksverksamheten var dock begränsad bl a för att de ekonomiska
förutsättningarna inte var de bästa men troligtvis också för att personalen var outbildad.
Biblioteksförfattningen som skrevs 1930 medförde bättre förutsättningar för
barnavdelningarna då de kommunala och statliga anslagen ökade. Under 1960-talet
expanderade barnbiblioteksavdelningarna och intresset för barnkultur fortsatte öka
under 1970-talet, trots att kommunerna då drabbades av besparingar. Detta uppsving för
barnavdelningarna skedde förmodligen mycket tack vare barnbibliotekariernas
engagemang. Dessa hade nu också i regel en bibliotekarieexamen. Biblioteken tog
också in många nya medier som kan tänkas ha lockat nya besökare till biblioteket.
Massmediernas intresse för biblioteken och de utredningar med fokus på barn som
gjordes under 1970-talet ledde till att intresset för barnen ökade i samhället.
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Förutsättningarna för barnbiblioteksverksamheten under 1980-talet framstår som å ena
sidan goda genom ett ökat samarbete mellan bibliotek och skola genom att den nya
läroplanen poängterade vikten av läsning. Dessutom bör datoriseringen varit positiv för
biblioteken genom att det underlättade många arbetsuppgifter. Å andra sidan tycks
förutsättningarna påverkats negativt p g a besparingskrav. Samtidigt som medel
behövdes för IT-utvecklingen var biblioteken tvungna att spara och olika aktiviteter fick
därmed avslutas. Jag undrar därför hur datoriseringen påverkat barnbibliotekariernas
arbete och vilka nya kvalifikationskrav det ställt på dem.

Barnbibliotekarierna har under åren mer än övrig bibliotekspersonal arbetat med
mellanhänder. Ett fungerande samarbete kräver engagemang och vilja från båda håll.
Därför ställer jag mig frågan hur detta samarbete har fungerat under 1990-talet då både
skola och barnomsorg fått besparingskrav. Har barnbibliotekariernas arbetsmetoder
förändrats och har det i så fall påverkat deras kvalifikationsbehov?

Bland barnbibliotekarierna som arbetar på våra bibliotek idag finns det både de som
gått den gamla utbildningen med praktik och den nya utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap. Var utbildning har sina för- och nackdelar. Sedan
bibliotekarieutbildningen blev en magisterutbildning på 160 poäng anser jag dock att
förutsättningarna att specialisera sig har ökat genom att studenterna har rätt att valfritt
välja kurser för 80 av dessa poäng. Mycket av den kunskap som krävs av
barnbibliotekarierna är dock inte fackkunskap i traditionell mening. Att ha kunskaper
om barns uttryckssätt och intressen, att ha associationsförmåga och att hålla sig
informerad om vad som händer i närmiljön är minst lika viktigt. Engagemang torde
därför vara en viktig egenskap för barnbibliotekarierna.

Förutsättningarna för en god barnbiblioteksverksamhet syns enligt mig vara ekonomiska
möjligheter och utbildad personal. Dessutom kan ett allmänt intresse för
barnbiblioteksfrågor väckas genom debatt i medier och på så sätt kan de ekonomiska
förutsättningarna vara lättare att argumentera för. Länsbiblioteken har varit en viktig
instans för att sprida information till förmedlare och politiker.
Länsbarnbibliotekskonsulenterna är därför en viktig informationskälla för mig i mitt
uppsatsarbete.
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4. Samhällsförändringar i Sverige under 1990-talet

I detta kapitel ligger tyngdpunkten på olika förändringar som skett i det svenska
samhället under 1990-talet. En svag ekonomi har bidragit till en rad försämringar för
barnen på områden som kultur, fritid och skola. Informationstekniken och de nya
medierna har förändrat arbetet på biblioteken. Ytterligare en stor förändring har skett
under 1990-talet - antalet invandrare har ökat och Sverige ses idag som ett
mångkulturellt land. Vilka krav detta ställer på samhället och biblioteken tas också upp i
detta kapitel.

4.1 Barns villkor i samhället

Socialstyrelsen fick 1992 i uppdrag av regeringen att i samråd med andra myndigheter
följa utvecklingen av barns villkor i samhället. Uppdraget fick de p g a kommunernas
förändrade ekonomiska situation och det förnyelse- och omställningsarbete som pågick
i kommuner och landsting.

4.1.1 Ekonomiska förutsättningar

Den överhettning av svensk ekonomi som skedde i slutet av 1980-talet blev inledningen
till en djup ekonomisk kris. Den sjunkande produktionen inom industrin ledde till ökad
arbetslöshet. Detta ledde i sin tur till ett ökat budgetunderskott (Barns villkor i
förändringstider 1994, s. 25). Den ekonomiska krisen ledde till sämre ekonomi för de
flesta hushåll, inte minst barnfamiljerna. Samtidigt genomförde kommunerna
besparingar och neddragningar inom flera verksamhetsområden som berörde
barnfamiljerna. Socialstyrelsen ansåg att det fanns risk att vissa barnfamiljer skulle
tvingas minska eller avstå från verksamheter för sina barn av ekonomiska skäl (ibid, s.
28).

Det vanligaste sättet att minska kostnaderna för företag och organisationer var enligt
socialstyrelsens rapport personalminskning. Den vanligaste besparingsåtgärden i
barnomsorgen var personalminskningar och större barngrupper. I skolan var
personalminskningar vanligast. 80 % av kommunerna hade minskat sin personal vilket i
sin tur lett till att drygt hälften av kommunerna ökat antalet barn/klass. Andra åtgärder
var att höja taxor och avgifter. På biblioteken sparade var tredje kommun genom
personalminskning. Var femte kommun minskade öppettiderna och lika många
minskade verksamheten under 1993 (ibid, s. 33 ff).

Vilka konsekvenser kan då dessa besparingar få? Det beror naturligtvis på de behov och
förutsättningar som finns i kommunen. I socialstyrelsens rapport uttrycktes en oro för
att familjer med dålig ekonomi kanske skulle få avstå från vissa aktiviteter. Skillnaderna
mellan olika grupper i samhället kunde komma att öka genom att den enskilda familjens
ekonomi skulle bli allt mer betydelsefull för barnens välfärd (ibid, s. 42).
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4.1.2 Nya nämndstrukturer, organisations- och driftsformer

Sedan 1992 då den nya kommunallagen (SFS1991:900) trädde i kraft har många
kommuner förändrat den obligatoriska nämndstrukturen för de ansvarsområden som rör
barn och ungdomar i barnomsorg, skola, kultur och fritid. Nya nämnder har uppstått,
andra har försvunnit och vissa nämnder har slagits samman. Förändringarna gjordes
med förhoppning om att bidra till bättre överblick, kvalitet och resursutnyttjande (ibid,
s. 44). För många kommuner var det en strategisk väg för att klara besparingskraven.
Förändringarna har främst varit inriktade på ökad samordning, gemensamt
resursutnyttjande, ökad marknadsanpassning och konkurrens. Vad kan
organisationsförändringarna innebära? På socialstyrelsen hävdade man att verksamheten
genom förändringarna kunde komma att förbättras och att administrationen kunde bli
mer kostnadseffektiv. Men de påpekade också risken för att överblicken förlorades, att
ansvaret för vissa grupper av barn hamnade mellan olika nämnders ansvarsområden och
att möten mellan yrkeskategorier skulle försvåras (ibid, s. 49).

På 1980-talet hade alla kommuner nämnder med ett centralt ansvar för kulturområdet.
De flesta kommuner hade handlingsplaner för barn- och ungdomskulturverksamheten.
1993 fanns en särskild kulturnämnd i drygt hundra kommuner. I landets övriga
kommuner fanns kulturansvaret i en kombinerad fritids- och kulturnämnd eller så ingick
kulturfrågorna i andra nämndekonstellationer. Vissa bibliotekstjänster var inte längre
gratis, t ex bibliotekariebesök i förskola och skola vilket ledde till minskad efterfrågan.
De flesta kommuner hade 1993 ett gott samarbete när det gällde kultur inom
barnomsorgen. Men skolorna stod ofta utanför dessa grupper. Decentraliseringen hade
lett till försvårat samarbete. Biblioteksfrågorna kom ofta bort eller hamnade i
bakgrunden. Informationskanaler och kontaktnät fungerade inte lika bra som tidigare
när det saknades nyckelpersoner att vända sig till (ibid, s. 136 f).

4.1.3 Tillgång till böcker och bibliotek

Barn är den grupp som använder biblioteken mest. Över 90 % av alla barn upp till 14 år
hade besökt biblioteket minst en gång under 1995/96. Av ungdomar mellan 15-19 år
besökte 80 % biblioteket under ett år. Bibliotekens ställning under 1990-talet är i stort
sett oförändrad när det gäller besökssiffror (Barn och ungdomars kultur 1998, s. 50).
Barnböcker är de böcker som får högst utlånesiffror då litteraturen delas upp i de tre
kategorierna barnlitteratur, skönlitteratur för vuxna och facklitteratur för vuxna. 42 % av
samtliga utlån 1998 var barnböcker. Detta förhållande gäller i stort sett hela 1990-talet,
en viss nedgång av utlånen har dock skett (Folkbiblioteken 1998 1999, s. 6).

1992 minskade personalen på bibliotekens barnavdelningar i fyra län. 1993 minskade
antalet barnbibliotekarietjänster i tio län. I Stockholms län försvann 10 % av
barnbibliotekarietjänsterna under 1992 och 1993 (Barns villkor i förändringstider 1994,
s. 137 f).

Antalet biblioteksfilialer 1992 var 1381 (Folk- och skolbiblioteken 1992 1993, s. 71).
Antalet bokbussar under samma år var 125 vilket var en minskning med 6 % jämfört
med 1991. Antalet timmar bokbussen användes var dock oförändrat (ibid, s. 16).
Antalet filialer 1998 var 1202. Under de sex år som gått mellan 1992 och 1998 har alltså
179 filialer lagts ned. Bokbussarnas antal hade minskat ytterligare, från 125 till 104
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stycken (Folkbiblioteken 1998 1999, s. 31). Det genomsnittliga antalet timmar som
filialerna har öppet har legat på 15 timmar per vecka under perioden 1992-1998.
Huvudbiblioteken hade 1998 ökat sina öppettider jämfört med 1992 (ibid, s. 5).

Andelen barn i 3-8 års ålder som läser/får läst en bok en genomsnittlig dag har sjunkit.
1984 låg siffran på 85 %, därefter har siffran sjunkit och 1998/1999 låg den på 67%. I
tid räknat innebär det att läsandet (som innefattar både böcker och tidningar) har
minskat med 25 minuter/dag, från 48 minuter/dag 1984 till endast 23 minuter/dag
1998/1999. Minskningen i andelen barn som läser/får läst en bok för sig är störst bland
de yngre barnen, de mellan 3-6 år, medan 7-8-åringarnas minskning inte är lika stor.
Lästiden har dock halverats över lag (Barnbarometern 98/99 1999, s. 4).

Efter den minskning av läsning bland barn och ungdomar som skett under 1990-talet
föreslog regeringen 1997 att ett nytt statligt stöd på 25 miljoner för inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek skulle införas. Regeringen föreslog också att bidrag på fem
miljoner skulle anslås till läsfrämjande verksamhet för barn och unga. Med dessa
åtgärder hoppades de att läsandet skulle öka (Regeringens proposition 1996/97:3, s. 53).
Bidraget till läsfrämjande åtgärder som från början var tänkt att vara ett engångsbidrag
permanentades 1998 och förordningen trädde i kraft 1 januari 1999 (SFS 1998:1386,
1998, s. 2858).

4.1.4 Nya läroplaner och förhållanden i skola och förskoleverksamhet

Skola

Sedan 1991 är skolan decentraliserad och målstyrd. Målen fastställs av riksdag och
regering. Kommunerna ansvarar för verksamheten och ska se till att skollagen (SFS
1985:1100) efterlevs. Kommunerna beskriver i skolplanen hur de avser att uppnå de mål
som riksdag och regering satt upp för skolan. På de enskilda skolorna skrivs sedan
lokala arbetsplaner med konkreta beskrivningar av hur läroplanens och skolplanens mål
ska uppnås (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 40 ff).

1994 ersattes grundskolans läroplan Lgr 80 av Lpo 94. 1998 reviderades denna läroplan.
Revideringen har inte inneburit några större förändringar. Men ett par punkter skiljer sig
åt. Staten poängterar nu starkare att eleverna ska stimuleras till att själva inhämta
kunskaper. Detta poängteras även då man talar om vilket ansvar skolan har när det
gäller elever och kunskap. Tidigare talade man om att förmedla sådana kunskaper som
ansågs nödvändiga för alla människor. I 1998 års version talar man istället om att :

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och
samhällsmedlem. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet 1998, s. 11)

De mål som ska uppnås i grundskolan har efter 1998 års ändringar kompletterats med
två punkter. Den ena handlar om att eleven ska utvecklas och använda kunskaper och
erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt, t ex språk, bild, musik, drama
och dans. Den andra punkten handlar om informationstekniken. Eleven ska använda
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (ibid, s. 12).
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Kursplanerna är uppbyggda så att läraren ska ha stort utrymme att välja material och
arbetsmetoder. D v s kursplanerna anger inte vilka arbetssätt eller arbetsmetoder som
ska användas. Kursplanerna innehåller de grundläggande och bestående kunskaperna
som undervisningen ska förmedla (Grundskolans regelbok 1996/97, s. 92).

Det är enbart i ämnet svenska som biblioteken uttryckligen nämns i kursplanen. Där står
att målet att sträva mot är att eleven:

vänjer sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att
använda hjälpmedel som ordlistor, uppslagsböcker och datorer
för att skriva och hämta information. (ibid, s. 189)

Enligt bibliotekslagen ska det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek i grund- och
gymnasieskolan för att elevernas intresse för läsning och litteratur ska stimuleras och
för att tillgodose elevernas behov av studiematerial (SFS 1996:1596 1996, s. 2955).

Vilken utformning och funktion skolbiblioteken har skiljer sig mycket mellan olika
skolor. Det är skolledningen på skolorna som ska se till att bibliotekslagen efterlevs
(Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 16 f). På grundskolans bibliotek har det skett en viss
förändring av beståndet på senare år. Från att tidigare mest varit inriktat på
skönlitteratur har efterfrågan på facklitteratur nu ökat. Detta härleds till att eleverna
blivit mer aktiva och på egen hand ska söka fakta (ibid, s. 27).

1999 fanns det i 60 kommuner en skolbibliotekscentral eller motsvarande organisation
som hade hand om samordningen av skolbiblioteken i kommunen. Det var 15
skolbibliotekscentraler färre jämfört med 1980. Många kommuner som inte hade
skolbibliotekscentral önskade någon form av övergripande samordning av skolornas
biblioteksverksamhet. De efterfrågade också ett ökat utbud av fortbildning för
skolbibliotekspersonalen. Folkbiblioteken å sin sida uttryckte behov av att ha en
kontaktperson som såg till att samarbetet mellan bibliotek och skola fungerade (ibid, s.
55 f).

Jag sökte under höstterminen 2000 statistik över antalet skolbibliotek och
skolbibliotekarier. Min tanke var att se om det hade skett någon ökning eller minskning
av antalet skolbibliotek och skolbibliotekarier. Det visade sig dock att det inte fanns
någon sådan samlad statistik. Den skolbiblioteksstatistik som fanns rörde bestånd och
hemlån. Jakob Harnesk fick 1996 i uppdrag av Statens kulturråd att göra en översyn av
folk- och skolbiblioteksstatistiken. Han konstaterade ett antal problem med den
befintliga skolbiblioteksstatistiken. Problemen gällde bl a att urvalet skolor var så pass
litet att det ledde till osäkra siffror. Svarsfrekvensen var dessutom låg och många av de
inlämnade svaren var ofullständiga. Uppgifter som brukar frågas efter i annan
biblioteksstatistik saknades, däribland frågor om personalkategorier. Statens kulturråd
utarbetade därför en ny enkät som testades i skolorna 1998. Enkäten visade sig vara
relativt väl fungerande men vissa förändringar i utformningen planerades
(Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 93 ff).

Ann Wiklund, expert på Skolverket, bekräftade bristen på skolbiblioteksstatistik i ett
mail till mig den sjätte november 2000. Men hon tyckte sig ha sett en trend i att antalet
skolbibliotekarier ökat i landet. Hon baserade denna iakttagelse dels på de många
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förfrågningar hon fått per telefon och e-post under det senaste året, där
förvaltningschefer och rektorer berättat om planer för skolbiblioteken eller frågat efter
exempel från andra kommuner, dels på antalet platsannonser i olika tidskrifter.

Förskola

1998 fick förskolan sin första läroplan - Lpfö 98. Läroplanen ersatte det pedagogiska
program som tidigare varit vägledande. Läroplanen uttrycker de krav som staten ställer
på förskolans verksamhet men också de krav och förväntningar barn och föräldrar kan
ha på förskolan. Förskolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer finns samlade här.
Liksom i läroplanen för grundskolan tar inte heller den här läroplanen upp hur målen
ska uppnås (Läroplan för förskolan 1998, s. 3).

Bland förskolans många uppdrag och mål finns följande:

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer
såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse
liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och
lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja
material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i
förskolan användas såväl i skapande processer som i
tillämpning. (ibid, s. 10)

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (ibid, s.
10)

Ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner
som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med
det lokala kulturlivet.(ibid, s. 14)

Under 1990-talet har förskolan drabbats av besparingskrav. Detta har lett till att antalet
barn per årsarbetare ökat kraftigt. Denna trend bröts dock 1999 då barntätheten
minskade för första gången sedan 1980-talet (Barnomsorg och skola: jämförelsetal för
huvudmän. Del 1. 2000, s. 12 f).

4.2 IT:s betydelse för samhället

1994 tillsatte regeringen den så kallade IT-kommissionen. Dess syfte var att främja en
bred användning av informationsteknologin i Sverige. I IT-kommissionens första
rapport skrev man:

IT:s genombrott kommer att revolutionera människors vardag
och levnadssätt […] IT är inte enbart - eller ens främst - en
ersättningsteknologi, som gör det lättare, snabbare och
effektivare att göra sådant som redan görs idag. Den är istället
en teknologi som möjliggör nya sätt att vara, nya sätt att arbeta
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och nya sätt att mötas och umgås (Vingar åt människans
förmåga: informationsteknologin 1994, s. 28)

1995 skrev kommissionen:

En bred användning av IT kan ge ökad livskvalitet åt enskilda
människor, ökad insyn i förvaltningen och i det politiska livet
samt förbättrad konkurrenskraft åt Sverige som nation (SOU
1995:68 s. 13).

Emin Tengström utfärdar i sin bok Hur förändras våra livsvillkor en varning för att
överdramatisera en framgångsrik teknik, i det här fallet informationstekniken. Den
övertro på IT:s positiva effekter för samhället och individen som han anser finns bland
vissa grupper i samhället medför vissa risker. Förhoppningarna kan slå över till det
motsatta och förstärka den tendens till pessimism inför framtiden som redan finns idag.
Dessutom kan det hindra en förnuftig diskussion om hur IT-tekniken skulle kunna
användas för att verkligen vara till nytta för både samhälle och individ (Tengström
1998, s. 82).

Tengström förespråkar en viss tillnyktring i synen på IT. Men han är själv tveksam till
om det är realistiskt att tro att det kan ske. Han pekar på svårigheterna genom bl a de
skickliga marknadsförare av IT som finns. Det finns expertgrupper som tagit IT-yran
som utgångspunkt för att öka efterfrågan på sin egen expertis. Politiker som anslutit sig
i syfte att bygga under tron på möjligheterna att med IT:s hjälp utveckla näringslivet
och motverka arbetslösheten. IT kan också av många yrkesgrupper ses som en möjlighet
att höja den egna gruppens status och lönenivå (ibid, s. 82).

Redan i den första rapporten från IT-kommissionen 1994 betonades skolans betydelse:

Alla elever i skolan skall lära sig använda IT. På så sätt kan
undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken utvecklas och
inlärningen förbättras. Därmed frigörs kreativiteten hos både
lärare och elever. Det ger ökade möjligheter till personlig
utveckling och framgång i yrkeslivet. (Vingar åt människans
förmåga: informationsteknologin 1994, s. 9)

Emin Tengström skriver om den debatt som pågår om IT:s roll för inlärningen. Han
säger att det rör tre frågor:
• IT som nytt hjälpmedel.
• IT som förnyare av inlärningsprocesser.
• IT som förändrare av samspelet mellan lärare och elev (ibid, 1998, s. 67).

Hans uppfattning om IT i skolan är att det snart kommer att inordna sig bland skolans
övriga hjälpmedel. Han tror att IT som hjälpmedel kommer kunna betyda mycket, det
gäller bara att undersöka hur IT bäst kommer till användning. Att IT skulle komma att
bidra till pedagogisk förnyelse är något han inte vill svara vare sig ja eller nej på utan
säger att det återstår att se. När det gäller förändringar av maktförhållandena i
klassrummet är han mycket tveksam och anser att så länge läraren ska bedöma och
betygsätta eleverna så kommer ingen förändring att ske (ibid, s. 70).
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Det ständigt växande informationsflödet kan ses både som en växande resurs och som
ett växande problem. Tengström delar upp individen i fyra olika samhällsroller:
yrkesrollen, konsumentrollen, medborgarrollen och rollen som hjälpsökande klient. Han
talar om de olika rollernas allt större svårighet att överblicka informationen och fatta
kloka beslut. Störst problem anser han att individen som hjälpsökande klient har. Många
äldre, invandrare och lågutbildade saknar möjligheter att söka och värdera den
information de behöver för att kräva sin rätt. Det han framhåller som det största
problemet är inte överflödet av information utan dess bristande tillgänglighet och
begriplighet. IT är för de äldre, invandrarna och de lågutbildade snarare ett hinder än ett
hjälpmedel (ibid, s. 73 ff).

4.3 Informationsteknik, medieutveckling och barnbibliotek

Bibliotekstjänst introducerade redan 1974 biblioteksdatasystemet BUMS men det var
först i mitten av 1980-talet som datoriseringen på folkbiblioteken intensifierades.
Biblioteken började använda externa bibliotekskataloger och bibliografier och därefter
olika uppslagsverk på CD-ROM. Parallellt med den här utvecklingen användes
ordbehandling och administrativa system (Lundgren 1995, s. 3).

Lena Lundgren som i slutet av 1980-talet arbetade som barnbibliotekarie märkte att
bibliotekens barnavdelningar stod utanför IT-utvecklingen. Barnbibliotekarierna var
dåligt engagerade i frågan. Då hon frågade kollegor varför de inte deltog i arbetet med
att utveckla datoriseringen fick hon till svar att de inte hade tid, att de inte var så
intresserade och att de kunde för lite om datorer (ibid, s. 3).

1980-talets biblioteksutveckling präglades av informationsarbete. Men för
barnbiblioteksavdelningarna som ofta varit inriktade på skönlitteratur och till viss del
facklitteratur hade denna utveckling inte lika stor betydelse. Dessutom var många
barnbibliotekarier omedvetna om att förändringar i utformning av bibliotekskataloger
och utlåningssystem kunde gagna barnen. Idag är medvetandet större om att barnen
använder andra sökord än vuxna (ibid, s. 6 ff).

Informationstekniken ställer krav på personalens förmåga att hantera de tekniska
apparaterna men också att bedöma de för- och nackdelar som det nya medför.
Biblioteken påverkas genom att gamla saker görs på nya sätt och nya saker har
tillkommit. IT har lett till diskussioner om vad folkbibliotek egentligen är eller vad det
borde vara (Lööf 1997, s. 11).

Statens kulturråd slår i Barnbokens ställning fast att det inte finns någon motsättning
mellan boken och den nya tekniken. Anledningen är att för att kunna använda de nya
medierna och den nya tekniken så krävs det läskunnighet och läsförståelse. Tyvärr så
har informationsteknikens utveckling skett under en tid då kommunerna tvingats spara.
Folkbiblioteken har därför behövt använda en stor del av sina medel och
personalresurser till uppbyggnad och kompetensutveckling inom IT. Medlen till
litteraturinköp har därmed minskat. Mellan 1990 och 1994 minskade bibliotekens inköp
av barnlitteratur med drygt 25 % (Barnbokens ställning 1996, s. 10).

Olika avdelningar inom biblioteket är olika engagerade i IT. Barn- och
ungdomsverksamheten riskerar att hamna i motsättning till den mera
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informationsintensiva delen av verksamheten. Bibliotekets barnavdelningar hade fram
till 1996 varit inriktade på att skaffa multimediadatorer och CD-ROM. Internet tycktes
inte intressera barnbibliotekarier så mycket (Lööf 1997, s. 16 ff).

Den nya tekniken på biblioteken har både entusiaster och skeptiker. Enligt en
undersökning på BHS 1996 hade flera av de intervjuade barnbibliotekarierna angett att
bibliotekets främsta mål för barnen var att förstärka läsningen, att förmedla tryckta
källor för utveckling av fakta och fantasi. Det föreföll enligt Staffan Lööf som om det
fanns en rädsla för att dessa mål skulle komma i konflikt med de nya medierna (ibid, s.
24).

Även om biblioteken påverkats av IT-utvecklingen så är de förändringar som IT
medfört trots allt marginella. Dagens folkbibliotek ser i stort sett ut som för tjugo år
sedan. Enligt Harry Järv består bibliotekarieyrkets kärna av tidlösa uppgifter som att
lagra eller tillhandahålla kunskaper. Bibliotekarierollen har inte förändrats enligt
honom. Skillnaden är med vilka arbetsredskap bibliotekarien arbetar. Han anser att lika
självklart som att bibliotekarien ska kunna sin tids mest avancerade verktyg, lika
självklart är det att komma ihåg att det inte är mediet som är budskapet (Järv 1991, s.
32). Staffan Lööf ställer sig frågan hur länge det är möjligt att inta den passiva
ståndpunkt som delar av bibliotekspersonalen tycks göra. Att hoppas att IT inte ska
drabba dem skulle enligt Lööf kunna leda till att folkbiblioteken marginaliserades
(Lööf 1997, s. 24 f)

4.4 Möten med främmande kulturer

Människor i Sverige kommer i framtiden i större utsträckning möta människor från
andra kulturer. Handel, turism och Internet har gjort att kontakterna med andra kulturer
ökat. Transport- och teleteknikens utveckling har gjort att världen krympt. Krig och
förtryck i världen har lett till att vi i Sverige har tagit emot många flyktingar. Därför
måste vi öka beredskapen inför allt fler möten med främmande kulturer. För att
människor från olika kulturer ska förstå varandra krävs en slags förförståelse. Det
handlar bl a om att känna till det som är självklart i en viss kultur men inte i en annan.
Den här förförståelsen kan dock vara arbetsam att skaffa sig (Tengström 1998, s. 100 f).

Att låta skolan lösa detta problem genom utbildningsinsatser anser Tengström vara
orätt, skolan kan inte lösa alla problem. Han anser att vi istället måste skapa
förutsättningar för en ny våg av folkbildning. Ett bra tillvägagångssätt att skapa
förståelse för andra kulturer anser han går genom upplevelse av litteratur och konst
(ibid, s. 103 f). Han föreslår vidare att folkbildningens representanter skulle bilda
studiecirklar kring skönlitteratur som inte är västeuropeisk eller nordamerikansk. På så
sätt skulle vi öka våra insikter om hur människor i andra kulturer uppfattar världen. Han
påpekar att det är en svår men viktig uppgift. Det som i första hand krävs är att dessa
representanter skaffar sig ett tolkningsföreträde som gör det möjligt att beskriva ökad
förförståelse av främmande kulturer som en angelägenhet för många. Poängen med
satsningar från folkbildningens sida skulle inte bara vara att bidra till ökad global
förståelse utan också medverka till en ökad nationell självreflektion (ibid, s. 109).

Är det positivt att särbehandla vissa grupper på biblioteken? Den projektgrupp som
genomförde en undersökning av invandrarnas användning av biblioteken 1987 ansåg att
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särbehandling inte gynnade invandrarna. Invandrargruppen har samma breda spektrum
av önskemål som den svenska gruppen. Däremot ansåg projektgruppen att det fanns ett
värde i att ha personal som är ansvarig för externa kontakter samt för utveckling av
mediabeståndet. För att en särbehandling ska vara fruktbar bör invandrarna själva vara
med och definiera sina behov och bestämma hur behoven ska uppfyllas (Ukotic 1990, s.
22).

I Sverige finns det sedan 1991 en invandrarlånecentral som har ansvar för
litteraturförsörjningen på så kallade invandrarspråk. Vid årsskiftet 1996/1997 fanns 108
språk representerade vid invandrarlånecentralen. 32 % av bokbeståndet var barnböcker.
Antalet lån från invandrarlånecentralen har stadigt ökat. Depositionsverksamheten står
för den största delen av utlånen. Men antalet lån av enstaka titlar ökar starkt och 1997
var nästan 75 % av låneansökningarna önskemål om enstaka titlar (Nordin Siebolds
1998, s. 90 ff).

Olika språk har olika status. Därför kan språkfrågan vara känslig för barn. En del barn
kan neka till att de har annat modersmål än svenska. För att uppmärksamma barnens
modersmål på ett positivt sätt är det viktigt att föra in böcker på olika språk på ett
naturligt sätt genom att ha med dem i olika sammanhang såsom vid biblioteksvisningar
och lektioner i bibliotekskunskap och i utställningar. Att plocka fram böcker av
författare från barnens hemländer som är översatta till svenska kan betyda mycket för
deras syn på modersmålet (Nordin Siebolds 1994, s. 114 f).

4.5 Sammanfattning

Efter att ha läst litteratur som beskriver det svenska samhället under 1990-talet med
tyngdpunkt på kulturområdet har jag förstått att en rad förändringar har skett som kan
ha påverkat biblioteken.

Barns villkor på områden såsom kultur, fritid och skola har försämrats. Försämringen
beror bl a på att den svenska ekonomin försämrades under 1990-talet. Detta ledde bl a
till att arbetslösheten ökade vilket drabbade många barnfamiljer. Samtidigt tvingades
många kommuner till besparingar och neddragningar, främst genom personalminskning
men också genom att öka barngrupperna och höja avgifterna för t ex barnomsorg. Den
nya kommunallagen som infördes 1992 ledde till att nämndstrukturen i kommunerna
förändrades. Detta ledde till att kulturnämnderna blev färre och samarbetet i
kommunerna försämrades. Detta bör ha påverkat barnbibliotekariernas arbete då deras
arbete med att nå barnen bygger mycket på samarbete med andra yrkeskategorier i
kommunerna.

Barnens tillgång till bibliotek har under 1990-talet också försämrats genom
nedläggningar av biblioteksfilialer och bokbussar. Barnbibliotekarietjänsterna har
minskat. Detta har skett trots att kulturutbudet blivit mer omfattande och mångsidigt
genom medieutveckling och genom att fler kulturer möts i Sverige idag. Dessutom
förespråkar de nya läroplanerna som trädde i kraft 1998 ett mer elevaktivt arbetssätt i
skolan vilket går ut på att eleverna själva ska söka information. Mycket av denna
information söker eleverna i biblioteken. Bibliotekslagen säger att det ska finnas
"lämpligt fördelade skolbibliotek". Denna formulering är mycket luddig. Framförallt
många grundskolor har haft eftersatta skolbibliotek. Därför använder sig många skolor
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av det kommunala folkbiblioteket. En ökning har också skett av de integrerade folk- och
skolbiblioteken.

Barnbibliotekariernas arbetsfält har breddats men deras resurser har minskat. I slutänden
är det barnen som drabbas. Än så länge har dock statistik över biblioteksbesök och
utlåning varit relativt oförändrad. Barn är fortfarande den grupp som använder
biblioteken mest. Barnen besöker regelbundet biblioteken genom skolan. Eftersom alla
skolbibliotek inte är tillfredsställande måste samarbetet med skolan vara ett av
folkbibliotekens viktigaste arbetsområde eftersom de där når alla barn. Även om
besöks- och utlånesiffrorna fortfarande är höga har varningsrop hörts om att barnen
läser mindre. Störst minskning har skett bland de yngsta barnen. Detta kan jag tänka
mig beror på att föräldrarna inte har tid eller ork att läsa för barnen.

Att medieutvecklingen exploderat under 1990-talet torde knappast vara någon överdrift.
Hur har detta påverkat biblioteken? Biblioteken har tagit in nya medier. Dessa används
både av personal och låntagare. Biblioteksarbetet har påverkats genom att nya
arbetsuppgifter tillkommit och gamla arbetsuppgifter görs på nya sätt.
Barnavdelningarna stod dock länge utanför den här utvecklingen. Orsakerna sägs vara
att barnbibliotekarierna inte haft tid, intresse eller kunskap. En annan orsak kan vara att
barnbibliotekarierna inte sett informationsförsörjning som sin stora arbetsuppgift utan
istället haft som främsta mål att förstärka läsningen bland barnen och att förmedla
tryckta källor för att stimulera barnens fantasi. Idag har dock de flesta barnavdelningar
CD-ROM-program för användning på biblioteket eller för hemlån.
Internetanvändningen har ökat på senare år. Nya medier och nya arbetssituationer har
skapat andra förhållanden på biblioteken. Hur barnbibliotekarierna har påverkats av
detta hoppas jag kunna ge svar på i följande kapitel.

Sveriges befolkning består idag av en blandning av många kulturer och folkslag. Under
1990-talet har förtryck och krig i världen lett till att Sverige tagit emot flyktingar. Dessa
människor ska försöka finna sin plats i ett för dem nytt samhälle. För att människor från
olika kulturer ska förstå varandra måste vi skaffa oss en slags förförståelse. Emin
Tengström hävdar att denna förförståelse kan fås med hjälp av konst och litteratur. Han
anser att det är en uppgift för folkbildningens representanter. Till dem kan väl
biblioteken räknas. En av bibliotekens grundtankar har sedan gammalt varit att bilda
folket.

Antalet barnbibliotekarier har minskat under 1990-talet. Samtidigt har medieutveckling,
nya arbetssätt i skolan och ett mer mångkulturellt samhälle lett till att kulturutbudet
blivit alltmer omfattande och viktigt. Hur har detta påverkat barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter? Vilka nya kunskaper behöver barnbibliotekarierna? Har de tid att
skaffa sig nya kunskaper?
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5. Empirisk undersökning

I det här kapitlet redovisas intervjuundersökningen. Redovisningen är uppdelad i fem
olika teman. De teman som innehåller flera olika diskussionsområden har försetts med
underrubriker för att skapa en bättre struktur. I slutet av varje tema återfinns en kort
sammanfattning. Tematiseringen av materialet bygger på mina intervjufrågor och mina
frågeställningar. Första temat beskriver hur barnbibliotekariernas arbetssituation ser ut
idag. Nästa tema behandlar de mest betydelsefulla faktorer som mitt intervjumaterial
visat har påverkat barnbibliotekariernas arbete och kvalifikationsbehov. I det tredje
temat övergår jag till att se på hur barnbibliotekariernas arbetsuppgifter ser ut idag.
Fjärde temat handlar om barnbibliotekariernas olika kompetenser. I det femte och
avslutande temat kommer jag in på barnbibliotekariernas fortbildningsbehov och hur
detta tillgodoses. I min intervjuredovisning har jag försökt utgå från likheter och
skillnader i intervjupersonernas svar. Det medvetna valet av intervjupersoner från olika
yrkeskategorier är en annan aspekt jag haft med då jag analyserat mitt material. Jag har
ställt mig frågan om olikheter i åsikter kan bero på vilken yrkeskategori
intervjupersonen i fråga tillhör. Först ges här en kort presentation av mina
intervjupersoner:

Jag har valt att ge intervjupersonerna fiktiva namn. För att underlätta för läsaren har jag
låtit konsulenternas namn börja på K: Kerstin, Kristina och Kajsa. Barnbibliotekariernas
namn börjar på B: Barbro och Britta. Cheferna kallas: Cecilia och Conny. Vidare har jag
gett SABs representant namnet Sara och högskolans representant kallas här Hanna.

Av de tre konsulenterna tog två bibliotekarieexamen i slutet av 1960-talet. Den tredje
tog examen i slutet av 1970-talet. Arbetet som konsulent har de haft i 20, 10 respektive
5 år. Gemensamt för de tre konsulenterna är att de alla någon gång i sitt yrkesliv arbetat
som barnbibliotekarie. Två konsulenter är verksamma i ett stort län med ett
invandrarantal som ligger något över genomsnittet. Den tredje arbetar i ett mindre län
som har en låg andel invandrare.

De två cheferna valdes utifrån storleken på kommunen där de arbetar. Det minsta
biblioteket ligger i en kommun med knappt 10 000 invånare. Kommunen där det största
biblioteket ligger har en folkmängd på drygt 50 000. Andelen invandrare i den lilla
kommunen är låg, i den stora kommunen är siffran något högre än genomsnittet.
Invandrargrupperna ser också olika ut. I den lilla kommunen kommer ungefär hälften av
invånarna som inte är födda i Sverige från de nordiska länderna. I den stora kommunen
utgör andelen invandrare från norden ungefär en fjärdedel. Erfarenheter från arbetet som
bibliotekschef visade sig variera från drygt 25 års arbetslivserfarenhet till 5 år. Ingen av
de båda cheferna hade själva arbetat som barnbibliotekarie.

Barnbibliotekarierna tog bibliotekarieexamen i början av 1970-talet respektive 1990-
talet. Både Britta och Barbro hade arbetat några år som kanslister innan de gick
utbildningen. Anställningen som barnbibliotekarier har de haft i 20 respektive ett år,
även om Barbro tidigare arbetat en del som skolbibliotekarie och bokpratat mycket.
Båda arbetar i invandrartäta områden.
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Sara utbildade sig till bibliotekarie på 1980-talet. Sedan dess har hon bl a arbetat som
barnbibliotekarie. Medlem i SAB har hon varit till och från sedan hon blev utbildad
bibliotekarie. Idag ingår hon i SABs barn- och ungdomskommitté.

Hanna är den enda som tagit magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
av mina intervjupersoner. Hon utbildade sig under 1990-talet. Sedan dess har hon bl a
arbetat på skolbibliotek.

5.1 Hur ser barnbibliotekariernas arbetssituation ut idag?

Hur ser arbetssituationen ut för barnbibliotekarier idag? Är barnbibliotekarierna
fortfarande lika specialiserade på barnverksamheten som tidigare?

De flesta av intervjupersonerna hade arbetat länge på bibliotek och kunde se tillbaka
långt i backspegeln. 1970-talet beskrevs som en tid då det var fullt med aktiviteter ute
på biblioteken såsom skivlyssning, dockteater och eget skapande. Barnbibliotekarierna
packade sina väskor med böcker och åkte ut och bokpratade i förskolor och på skolor.
Idag har den uppsökande verksamheten minskat. Barnbibliotekarierna arbetar mer inne
på biblioteken.

Barnbiblioteksverksamheten har blivit mer grundläggande.
(Kristina)

Hon menade att den väldiga aktivitet som fanns på 1970-talet avstannat. Detta såg hon
dock inte enbart som negativt. Hon menade att tiden tar olika vändningar och att det är
viktigt att hänga med där. Idag arbetar istället barnbibliotekarierna mer med boken och
information och kontakt utåt omkring barns möte med litteraturen.

Intervjupersonerna talade mycket om den stress de uppfattade att barnbibliotekarierna
drabbats av. Både chefer och konsulenter vittnade om ett tuffare arbetsklimat under
1990-talet. Det handlar om att barnbibliotekarierna fått ta över arbetsuppgifter som
ligger utanför barnverksamheten. Dessutom har arbetsuppgifterna inom
barnverksamheten ökat. Många nya frågor och arbetsuppgifter har lagts på dem
samtidigt som de gamla arbetsuppgifterna finns kvar.

Många av intervjupersonerna talade om den förändring de ansåg hade skett beträffande
barnbibliotekariernas yrkesroll. De menade att det är få barnbibliotekarier idag som är
renodlade barnbibliotekarier, d v s som enbart arbetar med barnbiblioteksverksamhet.
De finns egentligen bara på de stora biblioteken. På de mindre biblioteken arbetar
barnbibliotekarierna ofta med t ex bokbussen eller service till sjukhem. Dessutom är det
på mindre och medelstora bibliotek ovanligt med särskilda informationsdiskar för barn.
Barnbibliotekarierna får då ha pass i den vanliga informationsdisken där många frågor
kommer från vuxna. Två av konsulenterna gav konkreta exempel på hur
barnbibliotekarietjänster drabbats av nedskärningar. Kajsa berättade att det inom hennes
län försvunnit informationsdiskar för barn på ett par orter. Av mina intervjuade
barnbibliotekarier arbetade Barbro enbart med barnverksamheten medan Britta ägnade
ungefär hälften av tiden till upplysningstjänst i den kombinerade barn- och
vuxendisken.
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Cecilia ansåg att biblioteken måste ta in fler yrkeskategorier på biblioteken som
komplement till bibliotekarierna:

Vi får inte tro längre att vi är till för allting. Utan jag tror vi
måste profilera oss mer så att bibliotekarier är mer
bibliotekarier. De ska inte stå och klistra och klippa […]utan då
tar man in ett proffs på den biten. (Cecilia)

Hon ansåg att det är viktigt att bli mer professionell i det var och en gör, att man inte
splittrar upp sig så mycket. Som exempel tog hon författare och illustratörer som hon
tyckte borde anlitas då det är aktuellt med skrivarläger. Hon tyckte också att biblioteken
borde ta in marknadsförare, scenografer och musik- och dramapedagoger. Av helt annan
uppfattning var Kajsa. Hon hoppades på att barnbibliotekarierna i framtiden skulle
kunna erbjuda skrivarkurser där barnbibliotekarierna själva leder kursen.

Sammanfattning: Enligt mina intervjupersoner är många barnbibliotekarier idag
stressade p g a att det tillkommit fler arbetsuppgifter samtidigt som de gamla
arbetsuppgifterna finns kvar. Många har fått arbetsuppgifter som ligger utanför
barnverksamheten och deras tid till denna verksamhet har minskat. För att minska
stressen menade en av intervjupersonerna att man skulle kunna ta in fler yrkeskategorier
på biblioteken.

5.2 Vilka faktorer har påverkat barnbibliotekariernas arbete och
kvalifikationsbehov?

De tre mest betydelsefulla faktorer jag kan utläsa att mina intervjupersoner ansåg hade
förändrat barnbibliotekariernas arbete och behov av nya kvalifikationer var: IT,
ekonomiska nedskärningar och skolans situation, däribland den nya läroplanen som
förändrat arbetet i skolorna. Därför kommer jag i följande redovisning utgå ifrån dessa
tre områden då jag ska redovisa förändringar av barnbibliotekariernas arbete och
kvalifikationsbehov. Att Sverige blivit alltmer mångkulturellt trodde jag var en faktor
som förändrat arbetet på biblioteken då jag började med uppsatsen. Men mina
intervjupersoner ansåg inte det hade förändrat barnbibliotekariernas arbete särskilt
mycket. Jag kommer ändå ta upp denna faktor eftersom det är en stor förändring som
skett i samhället och många av intervjupersonerna ansåg att omvärldskunskap var
viktigt.

5.2.1 Hur har IT påverkat barnbibliotekariernas arbete och kvalifikationsbehov?

Den största förändringen på biblioteken under 1990-talet är införandet av datorer enligt
mina intervjuer. I stort sett alla intervjupersoner tog upp det. Biblioteken har satsat
mycket tid och pengar på att lära all sin personal datahantering. En av cheferna talade
om datorn som en stressorsak. Visserligen har datorerna underlättat arbetet mycket men
hon tyckte att de också stressat till tillvaron rejält. Datorerna har blivit ett moment till
för personalen att lära sig och hålla sig à jour med. Dessutom ska barnbibliotekarierna i
sin tur lära och visa barnen tillrätta vid datorerna. De båda cheferna talade om vissa
skillnader bland personalen. Conny sa att de som arbetat några år ute på biblioteken
generellt sett har större behov av utbildning när det gäller IT eftersom de inte hade det i
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sin utbildning. Yngre är däremot ofta sämre beträffande referenslitteratur. Att det till
viss del är åldersrelaterat tog även Cecilia upp. Hon sa att biblioteken fått lägga ner
mycket tid på IT-utbildningar delvis beroende på att de flesta bland personalen är äldre.
Hon sa att de behövt utbildning från grunden, hur man trycker på knappar o s v. Just nu
handlar det mycket om Internet och CD-ROM på biblioteken. Idag står det datorer med
CD-ROM på de flesta barnavdelningar. Införandet av Internet tycks inte ha kommit lika
långt. Många bibliotek har fortfarande åldersgräns för sökning på Internet.

Allting som är nytt, så har det kanske alltid varit, men det finns
ett motstånd, man måste förbereda sig själv innan man vågar ta
till sig det. (Kajsa)

Just nu är det Internet som är lite besvärligt enligt henne. Men så fort hon ser att något
bibliotek har åldersgräns resonerar hon med bibliotekarierna om detta och ofta ändrar de
uppfattning och sänker eller tar bort åldersgränsen.

Vilka nya arbetsuppgifter har införandet av datorer medfört? Mina intervjupersoner
berättade att från början handlade det om administrativa uppgifter och
litteratursökningar. Inom biblioteken funderades det mycket på hur gränssnitten skulle
kunna anpassas till barnen. Idag ställs det krav på barnbibliotekarierna att bedöma CD-
ROM-program. Barnbibliotekarierna har fått lära sig söka på Internet och många lägger
själva ut information om bibliotekets verksamhet där. Ett par intervjupersoner trodde att
det kommer bli allt viktigare att kunna göra egna hemsidor. Dessutom krävs det att
barnbibliotekarierna kan vägleda barn och ungdomar vid datorerna. Själva
låntagarundervisningen trodde Kajsa hade förändrats sedan datorernas intåg på
biblioteken. Hon trodde barnbibliotekarierna blivit tvungna att arbeta med mindre
grupper eftersom barnbibliotekarien många gånger måste sätta sig ner vid datorn och
vägleda barnen. Förr kunde de dela ut en lapp med uppgifter och så kunde barnen själva
springa runt i biblioteket och lära sig hitta med hjälp av kortkatalogen.

I och med Internet tyckte Sara att vi har ett mer komplext samhälle med det enorma
informationsflödet som finns idag. Hon sa att det idag inte bara finns ett svar på en fråga
utan många. Cecilia tyckte att låntagarna ställer mycket högre krav på
bibliotekspersonalen idag och att frågorna i informationsdisken är av en annan kvalitet
än tidigare. Arbetet i informationsdisken har blivit mer komplext.

Förut hade du bara så att säga det rent fysiska biblioteket men
nu har du datorer, Internet och allt möjligt. […] vi behöver
egentligen mycket träning i informationsdisken för att kunna
svara korrekt. (Cecilia)

Hon trodde att barnbibliotekarierna ibland känner att de har för lite tjänstgöring i
informationsdisken. De behöver mer träning i informationssökning. Här bör nämnas att
barnbibliotekarierna på detta bibliotek har pass i en informationsdisk för både barn och
vuxna. Barnbibliotekarierna har dessutom färre pass i informationsdisken än övriga
bibliotekarier.

Sammanfattning: IT är den faktor enligt mitt intervjumaterial som tycks ha förändrat
barnbibliotekariernas arbete mest. På de flesta bibliotek finns idag CD-ROM-program
för användning på biblioteket eller för hemlån. Internet tycks dock enligt konsulenter



36

haft svårare att komma in på bibliotekens barnavdelningar. Fortfarande har många
bibliotek åldersgräns. Genom Internet har arbetet i informationsdiskarna blivit mer
komplext anser flera intervjupersoner. Personalen har fått mycket datautbildning men
både chefer och barnbibliotekarier anser att barnbibliotekarierna, framför allt de äldre,
behöver mer träning.

5.2.2 Hur har ekonomiska nedskärningar påverkat barnbibliotekariernas arbete
och kvalifikationsbehov?

Kerstin ansåg att orsaken till att barnbibliotekarierna inte kan ägna sig helhjärtat åt
barnbiblioteksverksamheten är att det varit nedskärningar på personalsidan. Hon kunde
själv berätta om ett bibliotek i länet som fått sådana sparkrav att det ledde till att
barnbibliotekarietjänsten försvann.

Den uppsökande verksamheten med bokprat trodde Kristina hade stagnerat lite
beroende på de nedskärningar som varit. Barnbibliotekarierna har tappat orken. Hon
hoppades dock att det ska förändras nu när det börjat gå bra för Sverige ekonomiskt.

Även Kerstin ansåg att den uppsökande verksamheten minskat. Men förutom att
bokpraten minskat tyckte hon barnbibliotekariernas arbetsmetoder var sig lika. Hon sa
att barnbibliotekarierna arbetar med förskola, föräldragrupper och delar ut böcker i vissa
åldrar så som de alltid gjort.

Det är samma saker som kommer igen, även om de inte gör
likadant överallt så är det sig likt. Det är beprövade metoder som
man återvänder till. (Kerstin)

Hon trodde inte att det behövdes nya metoder utan att barnbibliotekarierna istället ska
arbeta vidare med de metoder de har. Det viktiga är att hela tiden möta barnen och inte
släppa taget eftersom barnen är nya hela tiden. De är på barnavdelningen en kort tid
sedan försvinner de därifrån och det kommer nya barn.

Kajsa däremot ansåg att de nedskärningar som drabbat biblioteken gjort att
barnbibliotekarierna tvingats koncentrera sig och hitta nya metoder. De kan inte arbeta
på samma sätt som förut. Hon talade bl a om minskning av bokprat och användning av
Internet för att få fram information. Hon sa att för det mesta är nedskärningar av ondo
men att de ibland kan föra goda saker med sig. Det handlar om att se över sin
verksamhet. Barnbibliotekarierna måste ställa sig frågorna: Vad är det jag gör? Vad är
det som är viktigt för mig? Är det här arbetet viktigt för barnen att jag fortsätter göra?

Flera intervjupersoner berättade om olika projekt som deras bibliotek haft de senaste
åren. Det var bl a skrivarprojekt och olika lässtimulerande projekt. Jag fick en
uppfattning om att det har funnits relativt mycket projektpengar att söka och att
barnbibliotekarierna har utnyttjat det. Däremot framkom flera uppgifter om att
programverksamhet såsom teater och sagostunder minskat. Britta ansåg att minskningen
beror på att biblioteken har mindre pengar idag.

När vi fick nedskärningar så strök vi det för vi tyckte att vi
skulle hålla kvar vid kärnan och det är böckerna och numera har
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det blivit datorerna också men det är ju information då som vi
menar att man får genom datorerna. (Britta)

Sammanfattning: Enligt mina intervjupersoner har ekonomiska nedskärningar på
biblioteken lett till att barnbibliotekarierna fått fler arbetsuppgifter utanför
barnverksamheten. Programverksamheten och bokprat har därför minskat enligt dem.
Barnbibliotekarierna har blivit tvungna att se över sin verksamhet och fundera på vilka
delar som är viktiga att behålla.

5.2.3 Hur har situationen i skolan påverkat barnbibliotekariernas arbete och
kvalifikationsbehov?

Ett par chefer och konsulenter talade om att skolan börjat återupptäcka bibliotekens roll
i undervisningen. Intresset har blivit större och större. En anledning till det ökade
intresset menade de är den nya läroplanen i vilken stat och regering poängterar vikten av
att använda sig av biblioteken i undervisningen. I skolorna har arbetssättet förändrats till
att bli allt mer undersökande och med ett sådant arbetssätt förstärks bibliotekens roll.
Detta är positivt men det ställer också större krav på biblioteken enligt Cecilia. Hon
ställde sig frågande till om barnbibliotekarierna kommer räcka till eller om också andra
bibliotekarier får hjälpa till med det arbetet. Flera av intervjupersonerna såg dock
tendenser till att fler och fler skolbibliotekarier anställs. Det tycks också som om
skolbibliotekarierna kommit in på skolorna på ett annat sätt. De har blivit integrerade i
skolans värld och arbetar aktivt och medvetet för sin sak. Att skolbibliotekariernas antal
ökat såg Kajsa som positivt för barnbibliotekarierna. På så sätt minskas arbetsbördan
något för dem för då behöver inte barnbibliotekarierna åka ut och bokprata på skolorna.

Britta ansåg att samarbetet med skolan minskat. Hon berättade att deras bibliotek
tidigare varit involverat mer i skolans olika arbeten. Hon trodde minskningen berodde
på att skolan har mindre pengar idag. Dessutom har skolan på orten där hon arbetar
byggt upp ett bra skolbibliotek och behöver därför kanske inte utnyttja folkbiblioteket
lika mycket.

Av Kajsa fick jag uppfattningen att läroplanen ändå betytt mest för skolbiblioteken. På
skolbiblioteken arbetar skolbibliotekarien med att lära eleverna Internet och att lära dem
hitta i biblioteket. Kajsa ansåg att skolbibliotekarierna fått en ny roll. De blir pedagoger.
Detta arbetssätt trodde hon var svårare att arbeta med på barnavdelningarna då
barnbibliotekarierna inte har samma nära kontakt med barnen där.

Bokprat ville många intervjupersoner diskutera när jag ställde frågor om
barnbibliotekariernas arbetsmetoder. De intervjuade barnbibliotekarierna tyckte det var
den bästa metoden att nå barn. Britta tyckte att även om boktips på tv är bra så missar
man den personliga presentationen som hon ansåg är så viktig.

Jag vet att det är många som inte tycker att bokprat är en bra
metod, men för mig har det varit det. […]det här personliga
mötet, den personliga presentationen är väldigt viktig. […]Det
kanske inte är så rationellt. Det är mer rationellt att se på tv, för
alla barn ser på tv eller hör på radio. (Britta)
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Både Barbro och Britta önskade få bokprata mer för lärarna. På så vis skulle de nå fler.
Som det är idag räcker inte barnbibliotekarierna till. Om lärarna börjar bokprata skulle
dessutom bokpratet kunna följas upp på ett annat sätt än vad en barnbibliotekarie kan
göra. Lärarna skulle kunna följa upp barnens önskemål och tankar när de läser. Orsaken
till att det inte blir så mycket bokprat för lärarna ansåg Britta beror på att lärarna inte
hinner. Barbro framkastade också förslaget om att lärarna skulle bokprata men hon var
inte helt säker på att det var rätt metod. Men hon ansåg att man i framtiden är tvungen
att vara öppen för nya samarbetsformer. Sara tyckte sig dock se en förskjutning från att
barnbibliotekarierna bokpratade till barnen till att de vände sig till förmedlare såsom
lärare och personal på barnavårdscentraler. Hon sa att detta leder till att
barnbibliotekarierna behöver lära sig mer pedagogik.

Samarbetet med förskolan tyckte Britta inte var så stort numera för hennes del. Hon
trodde det berodde på att också förskolan haft för lite tid. Förskollärarna hinner inte
komma så ofta med barnen. Hon sa att dessutom hade hon själv inte varit så aktiv de
senaste åren vad gäller att ta kontakt med förskolan.

Sammanfattning: Den nya läroplanen ansåg flera intervjupersoner hade betytt mycket
för biblioteken, men kanske främst skolbiblioteken där konsulenterna såg tendenser till
att fler bibliotekarier anställs. En barnbibliotekarie tyckte dock att samarbetet med
skolan minskat. Detta trodde hon berodde på att skolan har mindre pengar idag. Kanske
beror det också på att skolan fått ett nytt fungerande skolbibliotek. Den bästa metoden
tyckte barnbibliotekarierna var bokprat. De ville bokprata mer än de gjorde idag och
gärna mer för lärarna. Att det inte blir så mycket bokprat för lärarna ansåg en
barnbibliotekarie berodde på att lärarna inte har tid.

5.2.4 Hur har invandringen påverkat barnbibliotekariernas arbete och
kvalifikationsbehov?

Vårt samhälle består idag av en stor del invandrare och jag trodde det skulle ha påverkat
biblioteken något. Jag hade förväntat mig att åtminstone någon av intervjupersonerna
skulle säga något om invandrarna. Det var endast Barbro som pratade om det men det
var oundvikligt eftersom hennes arbetsuppgift för tillfället till största delen handlar om
lässtimulans till små invandrarbarn. Hon tyckte det var viktigt att hitta något som är
gemensamt för alla barnen trots deras olika ursprung. Ett problem i sammanhanget
ansåg hon språkförbistringen är, inte minst med föräldrarna.

Eftersom ingen av de andra intervjupersonerna tog upp ämnet invandrare frågade jag
sist i intervjuerna om det faktum att Sverige idag är mångkulturellt hade påverkat
barnbibliotekariernas arbete. Det var endast en som svarade ja med bestämdhet. Cecilia
sa att det naturligtvis påverkade biblioteket. Biblioteket hon arbetar på ligger i ett
samhälle med många invandrare. Hon sa att det ofta är invandrarbarnen som inte har
datorer hemma och därför söker de sig till biblioteket. Många invandrarbarn går också
dit för att få hjälp med läxor. De har kanske föräldrar som inte kan svenska så bra.
Cecilia tyckte det var ambitiöst och bra av barnen men påpekade att det tar ytterligare
tid i informationsdisken att hjälpa barnen med läxor. Biblioteket hade under en period
en invandrare som var med på visningar för invandrargrupper och det föll väl ut. Nu
arbetar biblioteket för att få in en person med invandrarbakgrund på biblioteket. Hon
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berättade att länsbiblioteket haft en hel del föreläsningar om biblioteksverksamhet för
invandrare och hon tyckte de tagit sitt utbildningsansvar.

Flera av konsulenterna tyckte inte biblioteken påverkats i så stor utsträckning av
invandringen. Kajsa trodde att de som påverkats är bibliotek som ligger i invandrartäta
områden i storstäderna. Hon ansåg att biblioteken alltid varit bra på att jobba med
invandrargrupper. Kristina tyckte inte biblioteken påverkats i den utsträckning de borde
gjort. De har enligt henne inte gjort något särskilt för invandrarbarnen. Det borde gjorts
mer och biblioteken borde ha talat med lärarna om det här. Varför har det inte skett?

Om vi hade fått in fler nya i verksamheten så tror jag att det
hade kunnat hända mer. Som hade haft pejl på hur läget är i
samhället. (Kristina)

Hon tyckte dagens barnbibliotekarier var väldigt duktiga men att de kanske inte har den
kunskapen. Hon saknade lite mer mod hos barnbibliotekarierna och trodde att det
kanske finns hos de yngre nyutbildade studenterna. Därför önskade hon att dessa
studenter vill satsa på barnbibliotekarieyrket.

De som diskuterade invandringen berättade att det även påverkat bibliotekens bestånd.
Biblioteket Cecilia arbetar på har satsat mycket på lättlästa böcker och bok och band där
läsaren både kan höra texten läsas och själv följa med i texten. Historiska böcker är inte
så gångbara på Brittas bibliotek där en stor del av invånarna är invandrare. Och när
böcker handlar om invandrare så känner hon ofta att hon inte kan gå ut med dem i en
klass med invandrarbarn för det är ofta skildrat "vi och dom".

Sammanfattning: Att Sverige idag är mångkulturellt tycktes inte ha påverkat mitt urval
av bibliotek så mycket. En konsulent ansåg att biblioteken alltid varit bra på att arbeta
med invandrare. En annan ansåg att det borde gjorts mer. Bland de som såg påverkan på
biblioteken talades det främst om den påverkan på beståndet som invandrarna haft. Det
framkom också från ett bibliotek att invandrarbarnen går till biblioteken för att få hjälp
med läxor.

5.3 Hur ser barnbibliotekariernas arbetsuppgifter ut idag?

För att få veta hur barnbibliotekariernas arbetsuppgifter ser ut idag frågade jag bl a
vilken uppgift barnbibliotekarierna anser att de har gentemot barnen. På vilket sätt
bemöts barnen på biblioteken? Vilka krav har barnen på barnbibliotekarierna? Här ger
även övriga intervjupersoner sin syn på barnbibliotekariernas arbetsuppgifter.

Huruvida barnbibliotekarieyrket skiljer sig från andra bibliotekariers arbete är en
intressant fråga som det råder delade meningar om. Eftersom jag inte har valt att
jämföra barnbibliotekarierna med andra bibliotekarier så frågade jag inte mina
intervjupersoner om de ansåg det fanns skillnader mellan de olika grupperna. Men
barnbibliotekarierna tog själva upp detta. Eftersom det ger en beskrivning av hur
barnbibliotekarierna arbetar har jag valt att ta med detta.

Varken Britta eller Barbro tyckte det var så stora skillnader mellan att vara barn- eller
vuxenbibliotekarie. Britta tyckte skillnaden låg i arbetsmetoder. Barnbibliotekarien
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arbetar oftast mer med utåtriktad verksamhet än vad övriga bibliotekarier gör. Hon
trodde dock att det håller på att förändras på vuxensidan, att man där börjat använda sig
mer av denna arbetsmetod.

Det finns ingen utbildning som gör att man blir barnbibliotekarie. Barnbibliotekarie blir
man genom att man anställs som detta. Att det kan vara svårt att definiera sin yrkesroll
talade två intervjupersoner om. Kajsa tyckte att barnbibliotekarierna måste hitta det som
bara de gör. Själv ansåg hon det var uppgiften att sprida budskapet om att det är roligt
att läsa. Hon tyckte att nyttoaspekten av läsandet blivit så allenarådande för barnens del.
Hon ansåg att det var skolans sak. Barnbibliotekarierna måste våga stå för att det är
upplevelsen som är det viktiga och att det är roligt att läsa. Barbro talade också om
vikten av att sprida läsglädje. Hon påpekade också skillnaden mellan barnbibliotekarier
och pedagoger när det gäller synen på läsning:

Vi har ett annat anarkistiskt perspektiv på något sätt, att det ska
vara roligt. Det är viktigt för oss. […]det behöver inte vara
nyttigt i något speciellt syfte. (Barbro)

Sara talade däremot om att barnbibliotekets grund måste vara att lära alla barn läsa. Hon
pekade på de siffror idag som visar att många elever går ut skolan utan att kunna läsa.
Hon ansåg att barnbibliotekarierna måste stå på barrikaderna och tala om hur viktigt
läsning är. Att man som barnbibliotekarie talar för barnverksamheten och går ut och
bokpratar med barn, föräldrar och barnavårdscentralens personal.

Vilket bemötande får då barnen på biblioteket? Kajsa talade om respekten för barns
integritet. Det är viktigt att man som barnbibliotekarie känner när man ställer fel frågor
och inte frågar ut barnet om sådant det inte vill svara på. Både Barbro och Britta ansåg
att det är viktigt att respektera barnen. Britta ansåg att hon som vuxen måste vara en god
förebild och att hon måste kunna visa på vad som är ett gott beteende och inte.
Samtidigt sa hon att det gäller att ha balans,  barnbibliotekarien får varken vara för
intolerant eller för slapphänt.

Britta sa att när barnen kommer in på biblioteket idag är det ofta för att använda
datorerna. Biblioteket hon arbetar på har åldersgräns på Internet. Barnen måste gå i
årskurs fyra. Hon berättade att bibliotekets policy var att datorerna skulle användas till
sådant de kan stå för som biblioteksverksamhet. Hon tyckte de hade stramat upp
riktlinjerna bra men medgav att mycket av tiden vid datorerna fortfarande går till att
maila. Hon sa så här om mailandet:

Från början tyckte vi inte det skulle användas till det likväl som
vi inte bjuder på telefonsamtal så skulle vi inte bjuda på det,
men det går inte. Man lär sig väl en del på det också - att skriva.
(Britta)

CD-ROM-program har biblioteket Britta arbetar på endast till utlån. Britta tyckte själv
att det mesta var präktigt och pedagogiskt:

Vi har sträckt oss till Pettson och Pingu. Det ska vara något
pedagogiskt med det. Vi köper inte actionspel och sådant.
(Britta)
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Ett par intervjupersoner talade om barnbibliotekarien som en slags ordningspolis.
Trängseln vid datorerna är ofta stor och det blir ibland högljutt och bråkigt. Många barn
har ingenstans att ta vägen och då kommer de till biblioteket. Cecilia sa att det gett en
ny dimension till barnverksamheten på biblioteken - barnpassning. Hon tyckte det börjat
likna 1970-talet som hon ansåg också hade inneburit mycket barnpassning på
biblioteken. Kajsa såg ordningsfrågan från en annan synvinkel. Hon tyckte
barnbibliotekarierna lade ner onödigt mycket tid på att hålla reda på köordningen vid
datorerna. Men hon hade förhoppningar om att det kommer lugna ner sig allt eftersom
tekniken blir mer stabil och människor blir vana vid att arbeta med den. Nya medier och
hjälpmedel som kommer in på biblioteken kräver mycket tid innan de blir helt
införlivade i verksamheten. Personalen får fundera på vad de ska ha de nya medierna
till, vad syftet är och hur det används på bästa sätt enligt Kajsa.

Britta trodde en av kärnorna i hennes sätt att förhålla sig till barnbiblioteksverksamheten
var hennes tro på bokens påverkan på människan. Hon menade att en person läser en
bok och sedan tar till sig det som finns i boken och att detta i sin tur påverkar den här
personen. Därför tyckte hon det var så viktigt vad biblioteken förmedlar. Detta har
förändrats med åren. Hon ansåg att barnbibliotekarierna är mer liberala nu än på 1970-
talet. Det var striktare på den tiden. Hon tyckte inte att det var helt rätt det heller men
hon sa att hon hade en del "sådana åsikter" kvar. Hon lämnade inte ut vad som helst till
ett barn, som vuxen har man ett ansvar.

När jag frågade Barbro hur hon såg på sig själv gentemot barnen svarade hon:

Bibliotekarien är inte en mamma, inte en lärare, inte en…utan
en klok och god vuxen som lyssnar, hjälper till, samtalar,
inspirerar - och som har läst en massa böcker! (Barbro)

Britta trodde barnen hade stort förtroende för biblioteket och personalen där. Barnen
litar på att de kan hjälpa dem. Barnens krav tyckte Barbro ofta var konkreta. De vill att
hon läser en bok eller hjälper dem med dataspel. Förutom att göra det barnen ber om
tyckte hon det hörde till arbetet att själv se och upptäcka barnens oformulerade behov.

Barnen själva säger knappast: 'Jag vill ha kvalitetslitteratur och
dansföreställningar'. (Barbro)

Även Kajsa som talat om att barnbiblioteket ska stå för att det är roligt att läsa och att
allt inte behöver göras i syfte att det ska vara nyttigt ansåg att det är barnbibliotekariens
uppgift att även visa på det som barnen inte själva frågar efter.

Jag tycker det är viktigt att man utgår från det barn frågar. Sedan
får man ju lägga till det man tycker att de ska fråga om. Det låter
fånigt men man vill ju gärna visa på det de inte har upptäckt
också. En balans däremellan. (Kajsa)

Att den privata situationen kan påverka yrkesrollen framkom vid några tillfällen. Ett
exempel är åldern. Britta tyckte själv att hon började känna sig lite för gammal:
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Jag känner ibland när jag går ut bland tonåringarna att här
kommer mormor och berättar. […] När det gäller de små barnen
går det bra med att mormor berättar. De yngre. Jag vet inte. Man
skulle behöva någon från det svarta folket eller så lite grand,
som komplement till mig. (Britta)

Britta menade med detta uttalande att det vore bra att ha någon mer anställd, någon som
är lite ungdomligare både i framtoning och tankesätt. Samtidigt ansåg Britta att det är
viktigt att även visa fram att den äldre generationen har ett värde. Hon såg fördelar med
att hon hade en annan syn på saker och ting p g a sin ålder. Men hon var kluven till det
hela och visste inte riktigt hur hon skulle tackla det. Det var en fråga hon funderat
väldigt mycket på.

Sammanfattning: Att definiera barnbibliotekariernas yrkesroll är svårt bl a för att man
inte utexamineras till barnbibliotekarie utan blir det genom anställning. De flesta tyckte
att barnbibliotekariernas viktigaste arbetsuppgift var att sprida läsglädje. Men
barnbibliotekarierna ansåg också att deras uppgift var att visa barnen sådant de inte
själva frågade efter. Skillnaden mellan barn- och vuxenbibliotekarier tycktes vara att
barnbibliotekarierna arbetar mer med utåtriktad verksamhet. Intervjupersonerna
uppfattar att barnen har stort förtroende för biblioteken och dess personal.

5.4 Vilka är barnbibliotekariernas kompetenser?

För att försöka få fram vilka barnbibliotekariernas kompetenser är frågade jag mina
intervjupersoner vilka kunskaper de ansåg är viktiga att en barnbibliotekarie har. Jag
förväntade mig mer eller mindre en lista på lämpliga ämnen där en student med
funderingar på barnbibliotekarieyrket kunde få tips. Det visade sig vara svårt att få
förslag på rena kunskapsämnen. Jag trodde personligheten kunde vara en viktig del för
barnbibliotekarierna och frågade därför om mina intervjupersoner ansåg att
barnbibliotekarierna behöver några särskilda egenskaper. Jag ställde frågan om
kunskaper först men fick oftast egenskaper som svar från chefer och konsulenter.
Barnbibliotekarierna själva ansåg dock inte att det krävdes några särskilda egenskaper.

5.4.1 Vilka egenskaper bör en barnbibliotekarie ha?

Barnbibliotekarierna ansåg alltså inte att de som barnbibliotekarier behöver ha några
särskilda personliga egenskaper. Barbro påpekade att tålamod, entusiasm och social
kompetens krävs oavsett om det är barn eller vuxna man vänder sig till. Hon återkom
flera gånger till hur viktigt det är att respektera barnen.

Barn är små människor och sedan blir de en större människa.
(Barbro)

Barnbibliotekarierna beskrevs som aktiva människor av samtliga chefer och
konsulenter. Arbetar man som barnbibliotekarie duger det inte att sitta still bakom
disken och vänta på att människor ska komma. Barnbibliotekarierna måste arbeta aktivt.
Det gör de också enligt mina intervjupersoner. Barnbibliotekarierna beskrevs som
påhittiga och duktiga. Här är några citat som visar det:
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De kanske är öppnare och jag tycker nog att det är mer fart i
dem än vissa andra. (Kerstin)

Utan att generalisera så tycker jag att barnbibliotekarierna är
nyfiknare, öppnare för nya saker. (Sara)

Samtliga konsulenter och chefer beskrev barnbibliotekarierna som mycket sociala
människor. Med det menade de att en barnbibliotekarie måste vara utåtriktad och kunna
prata med andra människor eftersom en stor del av arbetet handlar om kontakt och
samarbete med andra människor och förmedling av sitt eget kunnande och av läsglädje.
Först och främst är det barnen de arbetar mot. Det kan vara arrangerade bokprat på en
förskola eller skola men oftare mer informella samtal om böcker inne på biblioteket. För
att nå barnen har barnbibliotekarierna kontakt med föräldrar och personal på förskolor,
skolor och barnavårdscentraler. Ofta handlar det om att prata inför en hel grupp med
människor och därför är det viktigt att man som barnbibliotekarie inte har några
problem med att stå upp inför en grupp och tala.

Kristina ansåg att det är viktigt att barnbibliotekarien är lyhörd och har många idéer
kring hur de tillsammans med andra kan bearbeta en bok. Det gäller för
barnbibliotekarien att skapa ett otvunget möte.

Man ska vara en god samtalspartner, man ska lära sig det goda
samtalets konst. (Kristina)

Sammanfattning: Konsulenter och chefer talade mycket om personliga egenskaper
som en barnbibliotekarie borde ha. De skulle framförallt vara utåtriktade, aktiva och ha
lätt för att prata inför grupp eftersom mycket av barnbibliotekariernas arbete består av
utåtriktad verksamhet. Barnbibliotekarierna själva ansåg dock inte de behövde några
särskilda personliga egenskaper. De påpekade att tålamod, entusiasm och social
kompetens krävs oavsett var på biblioteket man arbetar.

5.4.2 Vilka kunskaper bör en barnbibliotekarie ha?

Chefer och konsulenter talade i första hand om personliga egenskaper hos
barnbibliotekarierna. Jag uppfattade det som om de tyckte att personliga egenskaper var
viktigare än fackkunskaper. Jag var dock envis och försökte få intervjupersonerna att
tala om kunskaper också. Flera av intervjupersonerna talade då om kunskaper om
barnlitteratur och barnkultur.

Att hålla sig informerad om barnboksutgivningen och ha intresse för barnlitteratur
tyckte samtliga intervjupersoner var viktigt. Däremot hade de lite olika åsikter huruvida
barnbibliotekarien var tvungen att ha studerat barnlitteratur eller inte. De tre
konsulenterna tyckte det var mycket bra att ha den kunskapen med sig som
barnbibliotekarie. Att veta hur barnlitteraturen vuxit fram, kunna barnboksförfattare och
titlar. Att tycka det är roligt med barnlitteratur och ha ett intresse för det ansåg Cecilia
var det viktigaste eftersom det handlar om att smitta av sig en läsglädje. Tycker inte
barnbibliotekarien det är roligt med barnlitteratur får hon/han svårt att förmedla någon
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läsglädje. Men samtidigt påpekade hon att eftersom mycket av barnbibliotekariearbetet
handlar om att bokprata så måste barnbibliotekarien ha läst mycket barnlitteratur. Men
hon tyckte det var svårt att ha sådana krav idag när nya barnbibliotekarier ska rekryteras
eftersom det i princip varit anställningsstopp under hela 1990-talet:

Då har ju inte folk kunnat komma in och lära sig. Men nu börjar
vi nyrekrytera. Då är det inte rätt att kräva […] man måste också
kunna lära upp sig inom systemet. Jag önskar att vi hade något
slags traineesystem där man fick komma och lära upp sig. För
jag tycker att det är en fullständig nackdel i dagens utbildning att
icke ha någon praktik. Jag kan inte anställa någon som kommer
direkt från BHS utan praktik. (Cecilia)

Det viktigaste tyckte hon ändå var att personen har ett intresse och en fallenhet för att
stå inför människor och prata. Bokkännedomen får barnbibliotekarien lära sig efter
hand.

De tillfrågade barnbibliotekarierna satte bokkunskap i första hand. Barbro trodde att
barnbibliotekariernas kompetens är bokkunskapen, att kunna plocka fram det barn,
föräldrar och lärare frågar efter. Det är en kunskap som hon tyckte barnbibliotekarierna
skulle vara rädda om. Förutom bokkunskapen tyckte Barbro att basen i hennes
kompetens i grunden var kulturvetarlinjen hon gått. Den hade gett henne en orientering i
kommunalt kulturliv. Men ännu viktigare tyckte hon en berättarkurs varit. Det var en
kurs hon åkte på på sin fritid för att arbetsgivaren inte förstod hur bra den var. På den
kursen lärde hon sig hur viktigt det är att barnet själv får formulera en berättelse och att
någon lyssnar på det barnet berättar. Barbro tyckte alltså att bokkunskapen var det
viktigaste.

Kunskaper om böcker naturligtvis. Sedan kan man fundera på
kunskaper om barn, om vi ska ha den själva eller om vi ska lita
till andra kollegor i samarbetet. (Barbro)

Hon pekade på t ex förskollärares kunskaper om barns utveckling. Hon tyckte
visserligen inte det var fel att barnbibliotekarierna hade vissa kunskaper om barns
utveckling och framförallt barns språkutveckling som hon själv tyckte hon saknade.
Men hon sa:

Det kanske är så att det kan vara deras kompetens och min
kompetens är något annat. (Barbro)

Hon spann vidare på de här tankarna och funderade på om inte ett större bibliotek borde
anställa en förskollärare till barnavdelningen. En person med kunskap om barnet, som
kan se vad barnet behöver, kan och tycker om. Den här personen skulle ingå i ett
arbetslag tillsammans med bibliotekarierna. Kajsa tyckte däremot det är viktigt att
barnbibliotekarierna har kunskaper om barns utveckling. Som barnbibliotekarie bör man
enligt henne ha läst pedagogik eller psykologi. Detta för att kunna bemöta barn på rätt
sätt. Sara hade förflutet som förskollärare då hon började arbeta på bibliotek och hon
hade märkt att hon hade nytta av pedagogiken som hon fått i den tidigare utbildningen.
Barnbibliotekarierna arbetar mycket med grupper och då är det bra med kunskaper om
hur man samlar en grupp och får arbetet att flyta i gruppen.
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Två av konsulenterna talade om kunskaper om barnkultur i stort eftersom många
barnbibliotekarier arbetar ganska brett med barnkultur. Det kan handla om att ordna
barnteater, filmvisningar, utställningar och att arrangera författarbesök. Då måste
barnbibliotekarierna dels veta vart de kan vända sig för att få tag på en
teateruppsättning, dels veta hur de ska bedöma t ex en teaterföreställning.

Att det är viktigt att hänga med i tiden framkom från flera håll. Kristina tyckte det var
viktigt att barnbibliotekarierna följer med i tv och tidningar om vad som händer i
samhället. Det är viktigt med kunskaper om barns levnadsförhållanden. Hon sa att det
krävs en ständig förnyelse. Conny talade också om omvärldskunskap. Han tyckte det
var viktigt att se till helheten så att det inte bara blir delar.

Man kan inte tro att man är världens centrum för det är man inte.
Biblioteket är en del av många sådana här centra som ska
byggas samman. Därför är det viktigt att se till barns behov.
(Conny)

Conny tyckte inte han kunde ge något svar på vad en blivande barnbibliotekarie förutom
biblioteks- och informationsvetenskap borde läsa. Han trodde det skulle kunna vara vad
som helst och gav som exempel statskunskap, som han tyckte var bra kunskap. Det
viktigaste ansåg han var att se till helheten. Han förklarade det med att parallellt med
vår kunskapsdel måste det finnas en personlig del, en personlig utveckling. Det är
viktigt att arbeta även med denna del för att få ett bra arbetsresultat. Personlig
utveckling kan t ex vara att öka sin självkännedom. Han ansåg att det har negligerats
både inom biblioteksvärlden och på andra arbetsplatser. Det beror förmodligen på att
det är enklare att utbilda människor i t ex data men svårare att få dem att öka sin
självkännedom. En IT-kurs vet alla vad det är men en kurs i ökad självkännedom känner
inte alla till och den kan därför upplevas skrämmande.

Sammanfattning: Att få chefer och konsulenter att tala om fackkunskaper var ganska
svårt. De här yrkesgrupperna talade i första hand om personliga egenskaper. Efter lite
press talade de dock om bokkunskap, både att kunna litteraturen och att kunna ställa rätt
frågor till barnen. Barnkultur, pedagogik och omvärldskunskap var andra exempel på
områden de ansåg barnbibliotekarierna borde vara insatta i.

5.5 Hur tillgodoses fortbildningsbehovet?

Att länsbiblioteket är en viktig instans då det gäller fortbildning ansåg samtliga
intervjupersoner. Kommunbiblioteken ansåg att de har möjlighet att påverka utbudet av
fortbildningar i hög grad. Det är inte bara barnbibliotekarierna själva som tillfrågas om
utbildningar utan cheferna har också möjlighet att framföra vad de tycker deras
barnbibliotekarier behöver för utbildning.

På länsbiblioteken har konsulenterna en regelbunden kontakt med barnbibliotekarierna.
Konsulenterna berättade att de träffar barnbibliotekarierna ett par gånger per år och då
diskuterar de bl a fortbildning. Mellan mötena ringer, faxar och mailar de varandra.
Konsulenterna tyckte de fått mer kontakt med barnbibliotekarierna sedan de börjat
använda e-post. De tyckte e-post var enkelt och effektivt. Det har underlättat arbetet och
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kontakterna mycket. Istället för att vänta på att göra ett utskick eller insändare i
personaltidningen så skickas det små korta rapporter så fort konsulenten har något att
informera om, berättade Kajsa.

Kontakterna med barnbibliotekarierna resulterar i en slags lista över efterfrågade
utbildningar. Sedan är det konsulenternas sak att göra en avvägning av vad de hinner
med och vad som är mest akut. En del saker får de avstå från. Vissa saker behöver
kanske alla i länet och andra saker kanske behövs i en eller två kommuner.

Trots att barnbibliotekarierna har möjlighet att kontakta konsulenten och framföra
önskemål så tyckte Kerstin att det ändå var hon som fick ta mest initiativ.

Och så hoppas man att de också hör av sig om det är någonting,
och det gör de ju ibland men man får ligga på, det får man göra.
(Kerstin)

Men hon påpekade att det ingår i rollen som konsulent att vara den som tar initiativ eller
påpekar vissa saker. Hon hade förståelse för att barnbibliotekarierna inte tar så mycket
kontakt eftersom de är så upptagna av sin vardag. Barnbibliotekarierna hinner inte läsa
artiklar eller surfa runt på nätet på samma sätt som konsulenterna. Konsulenterna
beskrevs av flera intervjupersoner som en slags spindlar i nätet. Det är konsulenterna
som ska omvärldsbevaka och ligga lite före och sedan informera barnbibliotekarierna.

Många av länsbibliotekens fortbildningar är enstaka utbildningsdagar. Det handlar
många gånger om att lägga en bas för att sedan fortsätta arbeta med det utbildningen
handlat om när de kommer tillbaka till arbetsplatsen. Men konsulenterna vill gärna att
utbildningen ska sträcka sig över tid så att deltagarna får möjlighet att arbeta praktiskt
med det de lär sig mellan träffarna.

Flera konsulenter kände krav på sig att ordna utbildning i pedagogik. Det var många
barnbibliotekarier som hade frågat efter sådan utbildning. Kristina önskade att en sådan
utbildning skulle ges tillsammans med lärarutbildningen. Hon trodde det skulle vara bra
om barnbibliotekarierna tog till sig lärarnas tänkesätt när det gäller lärande. På ett av de
andra länsbiblioteken hade länsbibliotek och högskola haft fortbildning för
skolbibliotekarier och lärare men den utbildningen hade inte innehållit så mycket
pedagogik. För större fortbildningssatsningar samarbetar flera länsbibliotek. Kerstin
hade haft uppe förslag om fortbildning i pedagogik i samarbetsgruppen för
gemensamma fortbildningsarrangemang på de olika länsbiblioteken men hon hade inte
fått så stort gensvar. Hon trodde det berodde på fortbildningen för barnbibliotekarier
som startade hösten 1999 i Borås.

Man kan inte satsa överallt på allting, det måste komma rätt i
tiden. (Kerstin)

Det är inte bara länsbiblioteken som är viktiga fortbildningsanordnare. Genom Kerstin
och Britta fick jag även veta att kommuner och stadsdelsnämnder var engagerade när
det gällde datautbildning. Biblioteken skräddarsyr också egna utbildningar. Conny sa att
man inte ska negligera den fortbildning som sker på eget initiativ där personalen själv
står för att söka kunskaper i böcker eller genom samtal med andra. Det är också en
viktig del.
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Sara berättade att SAB inte har i uppdrag att ordna fortbildning. De ska bevaka och
påverka utbudet. Tidigare arrangerade SAB endagsseminarier för barnbibliotekarierna
men det gör de inte längre. Däremot har SAB regionala träffar för barn- och
skolbibliotekarier. Ibland är det någon föreläsare med men inte alltid. Sara ansåg att
enbart det faktum att barnbibliotekarierna träffar varandra fyller en funktion.

Sammanfattning: Länsbiblioteken och deras konsulenter är mycket viktiga för
barnbibliotekarierna. Konsulenterna beskrevs som de som omvärldsbevakar och håller
barnbibliotekarierna informerade. Konsulenter och barnbibliotekarier har en
regelbunden kontakt och både barnbibliotekarier och chefer har möjlighet att påverka
länsbibliotekens utbud av fortbildning. Det är inte enbart länsbiblioteken som ordnar
fortbildning. Även kommunerna och stadsdelsnämnderna bidrar. Biblioteken utformar
även egna utbildningar. Förutom organiserad fortbildning sker utbildning på eget
initiativ genom att personalen läser litteratur och diskuterar med arbetskamrater.

5.5.1 Vilka fortbildningsbehov har barnbibliotekarierna?

Under den här rubriken utgår jag från följande frågor: Vilka behov av fortbildning har
barnbibliotekarierna idag? Vilka fortbildningsområden satsar biblioteken på? Vad
trodde mina intervjupersoner barnbibliotekarierna skulle behöva för fortbildning
framöver?

Jag fick många olika svar på frågan vilka fortbildningsbehov barnbibliotekarierna har
idag. Men det var två ämnen som dominerade: IT och pedagogik.

Många bibliotek har satsat mycket tid och pengar på datautbildningar. Det har varit
utbildningar både på länsnivå, kommunal nivå och interna utbildningar på biblioteken.
Det har varit möjligt att skräddarsy utbildningar efter personalens behov. Vissa
bibliotek har satsat mycket på sådana här individuella utbildningar. Länsbibliotekens
IT-utbildningar har varit mycket populära och de har repeterat vissa kurser många
gånger, bl a kurser i Internet som varit väldigt populärt. Kerstin sa dock att det idag inte
är någon barnbibliotekarie som frågar efter utbildningar om IT i hennes län. Hon trodde
det kunde bero på att de hade en länsomfattande datautbildning 1995/1996. Därefter har
länsbiblioteket haft kortare utbildningar några gånger. Dessutom har varje kommun haft
egna fortbildningar så länsbiblioteket har inte behövt ta hela ansvaret för den
utbildningen.

Britta som utbildade sig till bibliotekarie i början av 1970-talet hade ett ljumt
förhållande till datorer. Hon berättade att hon för fem år sedan varit väldig motståndare
till datorer. Men idag ser hon möjligheter och låter dessa ta överhand, även om hon
fortfarande ser många faror med Internet. Britta sa att datorer var ett område hon borde
lära sig mer om. Eftersom hon själv känner sig osäker på Internet tyckte hon det var
svårt att använda det i arbetet med ungdomarna.

Jag gör tafatta försök. (Britta)

Det hon saknade var kompetens att lägga upp en bra arbetsform. För även om hon inte
ansåg att hon skulle stå över barnen och peka på vad de skulle göra så tyckte hon att hon
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på något sätt skulle styra sökningarna. Hon sa att problemet inte var att hon inte fått gå
på kurser utan att få tiden efteråt, att sitta i lugn och ro och testa. Kunskaper man får på
utbildningar måste sjunka in lite och sedan användas för att inte falla i glömska. Men
samtidigt trodde hon att hon skulle behöva gå någon mer kurs.

De flesta intervjupersoner nämnde IT som den stora förändringen när det gäller
barnbibliotekariernas kompetensbehov. Men det var inte alla som tog upp det. Kerstin
talade istället om efterfrågan av pedagogik. Och då var det inte i syfte att
barnbibliotekarierna behöver det för att bli bra undervisare vid datorerna utan för att få
ut budskapet om boken. Hon menade att barnbibliotekarierna blir något av pedagoger då
det gäller att övertyga någon annan om hur viktigt det är med läsning. Därför är det
viktigt med pedagogiska kunskaper. Pedagogik togs för övrigt upp i samtliga
yrkeskategorier.

På Cecilias bibliotek satsar man lite extra på ett område varje år. Förra året handlade det
om hur biblioteket skulle hantera våld och hot.

Även här blir det ju våldsammare precis som det blir i samhället.
Och då måste vi också lära oss att hantera det. Psykiatrireformen
har ju också inneburit att väldigt många ensamma människor är
ute idag som är störda och de kommer till biblioteken. (Cecilia)

Hon menade att det skapar en osäkerhet hur personalen ska hantera det. Mycket rädsla
kan födas i onödan. Hon trodde att om den här samhällsutvecklingen fortsätter så
kommer bibliotekspersonalen behöva mer utbildning i hur de ska hantera barn och
vuxna med psykiska besvär. Hon ansåg att biblioteken måste ingå i nätverk tillsammans
med andra delar av kommunen.

Fortbildningar med flest deltagare tycks Internetutbildningar, författarbesök och dagar
när skolbiblioteksverksamheten diskuteras ha.

Att konferenser om skolbibliotek lockar många beror enligt Kerstin på att många
barnbibliotekarier har dubbla roller och även ansvarar för skolbiblioteksverksamheten.
Idag är området högaktuellt. (Se redovisningsfråga "Hur har situationen i skolan
påverkat barnbibliotekariernas arbete och kvalifikationsbehov ", sidan 37.) Kerstin
tyckte att det är viktigt att satsa på fortbildning som kan leda till
skolbiblioteksutvecklingen. Därför samarbetar tre länsbibliotek sedan flera år tillbaka
med att anordna sådan fortbildning.

Författarbesök är arrangemang som lockar många deltagare. Någon intervjuperson
ställde sig frågande till om det verkligen är fortbildning. Men helt klart har de en viktig
funktion. Författardagarna beskrevs av flera intervjupersoner som lustfyllda kickar som
gör att personalen orkar arbeta vidare.

I samband med den ekonomiska krisen i Sverige larmade barnbibliotekarierna i
Jönköpings län om indragna bokprat, färre besök från förskolorna, minskade inköp av
barnlitteratur och att barnbibliotekarierna fick arbeta allt mer med uppgifter utanför
barnverksamheten. Samtidigt gav Statens Kulturråd ut Barnbokens ställning - inom
biblioteksväsendet och inom barnomsorgen. Denna skrift redovisade samma dystra
tendenser som Jönköpings län. Statens Kulturråd sökte därför samarbete med
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länsbiblioteket i Jönköping. Projektet som kom att kallas Lingonbarn var tänkt att drivas
under 1997-1999. En av målsättningarna var att vidareutbilda barnbibliotekarierna så att
de skulle kunna möta framtidens behov. Utgångspunkten skulle vara det enskilda
barnets behov i ett föränderligt samhälle (Fäldt 1998, s. 43 f).

Bibliotekshögskolan i Borås fick uppdraget att ordna fortbildning för
barnbibliotekarierna i Jönköpings län. Jag pratade med Hanna som varit med i
planeringen på högskolan. Hanna uppfattade satsningen på fortbildning för
barnbibliotekarier som ett led i att stärka barnbibliotekariernas roll, dels i biblioteken
och dels i samhället. Både att tala för sin verksamhet men också tala för barnen. En
anledning till att Lingonbarnprojektet innefattade en fortbildning för barnbibliotekarier
trodde hon var dagens syn på den lärande människan i samhället. Det här att människan
genom hela livet är mer eller mindre tvungen att fortsätta lära sig nya saker, det s k
livslånga lärandet. Dessutom trodde hon kraven på fortbildning ökar inom de flesta
områden i samhället. Hanna tyckte fortbildningen låg rätt i tiden eftersom
barnbibliotekariernas arbetssituation förändrats mycket, barnbibliotekarierna har fått
andra arbetsuppgifter och allt mindre tid till barnverksamheten. De måste kunna
argumentera för att barnverksamheten är viktig och att den måste få ta tid. Men kanske
ännu viktigare är att barns och ungas villkor förändrats mycket under 1990-talet. Det är
sådana förändringar som att kärnfamiljen inte är lika vanlig längre. Det har skett en
internationalisering - världen krymper och det är lätt för barnen att kommunicera med
människor i andra delar av världen. P g a oroligheter i andra delar av världen har
Sverige tagit emot många flyktingar. Sverige har på så sätt blivit mångkulturellt.

Hon sa att många förutsätter att barn har det ungefär på samma sätt som de själva hade
det som barn eftersom det är den referensram de har:

Barnbibliotekarierna har ofta barn själva och där kan man få en
idé om hur det är att vara barn genom sina egna barn. Men det är
inte så säkert att de kunskaperna gäller andra barn i andra
områden eller med andra familjeförhållanden. (Hanna)

Barndomen har i själva verket förändrats mycket. Därför tar den här fortbildningen
avstamp i hur barn har det idag. Innehållet i fortbildningen har lärare vid BHS,
barnbibliotekarier, chefer och konsulenter i Jönköpings län gemensamt arbetat fram.
Kurserna syftar bl a till att kursdeltagarna ska utveckla kunskaper om hur barns och
ungas livsvillkor förändras i och med omvärldsförändringar såsom synsätt på kunskap
och lärande, förändringar inom familj och skola, massmedieutvecklingen, IT-
utvecklingen samt internationaliseringen. Med utgångspunkt i kulturella förändringar i
samhället och Konventionen om barnets rättigheter ska kursdeltagarna utveckla
kunskaper om barns behov av information, kultur och kommunikation. Deltagarna ska
också utveckla kunskap om hur barn och unga använder massmedier och vilken
betydelse dessa har för dem. I den sista delkursen studeras barnbiblioteksverksamheten
ur ett samhällsperspektiv och barnbibliotekarierollen jämförs med andra närstående
yrken.

Samtliga intervjupersoner ansåg att det var viktigt med fortbildning. Britta sa att även
om hon inte använder sig av det utbildningen gällde direkt när hon kommer tillbaka så
var det ändå ett sätt att hålla sig à jour. Hon såg positivt på fortbildning och hade genom
åren deltagit i många olika utbildningar. Hon uttryckte sig så här:



50

Jag är ingen superbibliotekarie för det, men hur hade jag varit
om jag inte varit på kurserna? (Britta)

Sammanfattning: Att fortbildning är viktigt råder ingen tvekan om enligt intervjuerna
jag gjort. Fortbildning som lockat flest deltagare tycks Internet, författarbesök och dagar
som handlat om skolbiblioteken ha haft. IT-utbildningar har det satsats mycket på av
både kommun och länsbibliotek. Idag tycks det finnas ett behov av fortbildning om
pedagogik.

5.5.2 Hur ser fortbildningsutbudet ut för barnbibliotekarierna?

Det stod snart klart för mig att det inte är någon brist på fortbildning för
barnbibliotekarierna.

Just nu är det så mycket kurser och konferenser för barn- och
ungdomsbibliotekarier så jag har aldrig varit med om maken.
Varje vecka är det något. (Cecilia)

Samtliga intervjupersoner berättade om det stora utbudet av utbildningar för
barnbibliotekarier både på regional nivå och riksnivå. Några framförde lite försiktigt att
barnbibliotekarierna borde prioritera lite bättre eftersom de har så mycket att göra och
inte kan gå på allt.

Man måste veta vad man behöver. Det är inte alla som så
medvetet väljer fortbildning och studiedagar. […] Man måste
tänka 'Vilken fortbildning behöver jag?' Det är inte alla som har
gjort det. (Kajsa)

Barnbibliotekarierna beskrevs av chefer och konsulenter som en grupp som under alla år
sett till att de fått sitt utbildningsbehov tillgodosett. De har mer än övrig personal tagit
för sig. Utbudet för den övriga personalen har varit sämre jämfört med det för
barnbibliotekarierna. Cecilia sa att varje stad med självaktning ordnar barntribunaler.
Det är bra program så hon förstod att barnbibliotekarierna ville åka men hon tyckte det
hade gått lite överstyr och menade att de knappt hinner med sitt arbete. Cecilias
bibliotek har under en period fått relativt mycket utbildningspengar och detta har lett till
att personalen inte behövt välja så kritiskt utan deltagit i många fortbildningar. Cecilia
berättade att barnbibliotekarierna varit vana vid att få tre gånger så mycket
utbildningspengar som övrig personal. Men framöver kommer biblioteket bli tvunget att
sänka utbildningspengen. Cecilia funderade på hur hon skulle kunna fördela rättvist.
Förmodligen kommer hon ge var och en varsin utbildningsslant. Men hon var tveksam
till om barnbibliotekarierna kommer gå med på detta. Hon sa att barnbibliotekarierna
anser att de behöver få in så mycket kunskap för att de ger ut så mycket, bl a i den
uppsökande verksamheten. En annan orsak till att barnbibliotekarierna tycker att
fortbildning är så viktig kan vara att det ofta bara finns en barnbibliotekarie på varje
bibliotek. Då behöver de träffa andra barnbibliotekarier ibland för att diskutera och
bolla idéer med varandra. Cecilia beskrev barnbibliotekarierna så här:
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Jag tror aldrig de får nog av information om olika saker. De vill
ha information om allting. De är ett väldigt nyfiket släkte,
barnbibliotekarierna. För det handlar ju om det också, att man är
nyfiken på olika saker. (Cecilia)

Hanna berättade att fortbildningskursen för barnbibliotekarier från början var tänkt att
vara en kurs på 20 poäng för barnbibliotekarierna i Jönköpings län som Kulturrådet
skulle stå för. Men detta ändrades då ansökningarna till kursen var för få. Istället valde
de att dela upp fortbildningen i fyra 5-poängskurser. Den första 5-poängskursen är vad
det blev av det uppdrag BHS fick av Jönköping och Statens kulturråd. De tre följande 5-
poängskurserna står BHS för.

Förutom det i föregående temafråga diskuterade behovet av pedagogik tycktes det inte
vara några utbildningar som intervjupersonerna saknade. Det tycktes som om BHS
fortbildningskurs för barnbibliotekarier som började hösten 1999 hade uppfyllt tidigare
önskningar om en längre fortbildning för barnbibliotekarier.

Sammanfattning: Det finns ett stort utbud av fortbildning för barnbibliotekarier.
Barnbibliotekarierna beskrevs av chefer och konsulenter som en grupp som alltid
deltagit mycket i fortbildning. En chef och en konsulent tyckte att barnbibliotekarierna
ibland borde prioritera lite bättre i sitt val av fortbildning. Den enda fortbildning mina
intervjupersoner saknade var pedagogik.

5.5.3 Finns det några hinder för kompetensutveckling?

Som ett led för att få veta om fortbildningsbehovet tillgodoses frågade jag mina
intervjupersonerna om de ansåg att det finns några hinder för kompetensutveckling eller
inte.

Både chefer och konsulenter var ganska eniga om att det inte finns några hinder för
kompetensutveckling, åtminstone inte så stora enligt dem själva. De hinder de tog upp
var framförallt ekonomiska hinder och att barnbibliotekarierna inte har tid eftersom de
har så fullt upp i sin vardag. Det sistnämnda talade flest intervjupersoner om.
Barnbibliotekarierna själva talade om ekonomiska hinder, även om det inte alltid gällde
dem själva.

På frågan om det finns några hinder för kompetensutveckling svarade Kajsa:

Nej det gör det inte. Inte mer än att de har så fruktansvärt
mycket att göra men det är ju en prioriteringsfråga som cheferna
måste engagera sig i då. (Kajsa)

Att barnbibliotekarierna nekas fortbildning är inte vanligt enligt de båda cheferna.
Cecilia talade om att hennes bibliotek haft det lite bättre ställt ekonomiskt de senaste
tre-fyra åren. Under den tiden hade i princip ingen nekats utbildning av ekonomiska
skäl. Dessförinnan hände det ganska ofta att hon och filialcheferna fått säga nej. Hon sa
att de goda tiderna var över nu och att biblioteket skulle få det kärvare. Därför skulle de
bli tvungna att begränsa deltagandet i fortbildningar.
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Vi har börjat ta upp diskussionen, filialcheferna och jag,
eftersom det är ett sådant enormt kursutbud och de vill åka på så
mycket, det ska ärligen sägas. Vi måste börja begränsa. Du ska
ju hinna vara här och jobba också. Nästan så krasst är det.
(Cecilia)

Flera intervjupersoner sa att när det gäller längre fortbildningar är det svårt för
barnbibliotekarierna att komma iväg och att ge sig tid till det. För en längre fortbildning
är inte bara de dagar det är föreläsningar utan det krävs mycket arbete mellan
föreläsningstillfällena. Just den tiden är väldigt svår att få. Många barnbibliotekarier får
ta av sin fritid till detta arbete. Det förekommer också att barnbibliotekarierna tar
tjänstledigt för att fortbilda sig. I de fallen blir det också en privat kostnadsfråga.
Utbildningar är inte gratis, tjänstledighet och resor kostar också pengar. Orsaken till att
personal inte får gå på fortbildning på arbetstid kan bl a bero på vilken organisation som
är arbetsgivare, t ex barnomsorg eller kulturförvaltning. Barbro berättade att hon läste
en 20-poängskurs på halvfart. För att hinna med det hade hon gått ner i arbetstid. Hon
påpekade dock att hon inte tjatat för att gå på arbetstid. Hade hon stått på sig lite mer
kanske hon hade fått gå på arbetstid.

Britta tog upp den personliga situationen som en begränsning. Hon tyckte privatlivet
kunde vara begränsande i olika skeden i livet. Hon talade bl a om den period i livet då
man har småbarn. Det är viktigt att veta att man under de åren inte kan göra allt som de
som inga barn har kan göra. Det är svårare att åka iväg på kurser t ex. Vidare tyckte hon
att hon märkt att åldern spelade in på viljan att utbilda sig:

Det är trist att erkänna det men i yngre dagar så orkade man
mer. Då sprang man ut på kvällarna och gick en liten kurs. Men
det är segare nu faktiskt. (Britta)

Ett problem som Kajsa tog upp var att det kunde vara svårt att hitta kompetenta
människor som kan utbilda dagens barnbibliotekarier. Många barnbibliotekarier har
arbetat länge och hon tyckte de var väldigt duktiga:

De är så fruktansvärt duktiga många av dem så att det finns
liksom ingen högre kompetens. (Kajsa)

Sara tyckte det borde vara mer samarbete mellan högskolan och biblioteken. Hon tyckte
BHS skärmat av sig och inte hade så bra dialog med biblioteken. Hon ansåg att det är
viktigt att BHS har regelbundna kurser för barnbibliotekarierna. Det är också viktigt
med distanskurser för att alla ska ha möjlighet att delta. Detta är något som SAB arbetar
för.

Hon tyckte att det är för lite barnbiblioteksforskning i Sverige. I väntan på mer
forskning kring barnlitteratur och barnbiblioteksverksamhet föreslog hon att man skulle
plocka kunskaper från andra områden, t ex det etnologiska.

Conny ville inte tala om hinder. Han tyckte att vi i dagens samhälle är alldeles för
invanda med att se svårigheter istället för möjligheter. På hans bibliotek arbetar de
utifrån möjligheter och inte problem.
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Det är lättare att lösa problem om man utgått från en positiv
infallsvinkel. I de flesta fall så reder det sig i slutändan. Inte
minst genom att man som person eller organisation har en öppen
inställning med olika delar inom t ex kommuner så kan man
faktiskt samarbeta ganska mycket. (Conny)

Han exemplifierade det med en utbildning som biblioteket initierat men som
kommunens personalavdelning betalat eftersom den var bra för andra delar i kommunen
också. Det handlar om att biblioteken måste öppna sina dörrar utåt och samarbeta med
det övriga samhället. Det tyckte han biblioteken varit dåliga på.

Är det något biblioteken är dåliga på så är det att samexistera
och utveckla det vi har. Man har alldeles för mycket trott att
man är världens centrum. (Conny)

Sammanfattning: När jag ställde frågan om hinder för kompetensutveckling svarade
nästan samtliga nej först för att i nästa ögonblick ge exempel såsom ekonomiska hinder
och privata orsaker. De hinder som flest angav var barnbibliotekariernas stressiga
vardag. Cheferna anser att det inte är ofta de nekar någon fortbildning. Samtidigt
framkommer det från andra håll att fortbildning ibland sker på fritiden och till och med
att barnbibliotekarier minskar sin arbetstid för att ha möjlighet att delta i utbildning.
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6. Diskussion

Resultatet av intervjuerna analyseras i detta kapitel med utgångspunkt i litteratur som
främst handlar om samhällsförändringar under 1990-talet. Då jag har analyserat mitt
intervjumaterial har jag i första hand försökt hitta ett mönster i intervjumaterialet. Vad
finns det för likheter och skillnader i svaren? I andra hand har jag tittat på vem som sagt
något. Finns det skillnader i svaren beroende på vilken yrkeskategori intervjupersonen
tillhör?

6.1 Vilka är barnbibliotekariernas kompetenser?

En tydlig skillnad mellan de olika yrkesgrupperna bland intervjupersonerna märktes då
jag ställde frågor om vilka kunskaper och egenskaper en barnbibliotekarie bör ha. Så
gott som alla chefer och konsulenter räknade upp egenskaper då jag ställde frågan om
kunskaper. Jag uppfattade det som om de ansåg att entusiasm, påhittighet och social
kompetens var det viktigaste för att bli en bra barnbibliotekarie. Barnbibliotekarierna
själva däremot ansåg att kunskaper om barnlitteratur och barnboksutgivning var det
viktigaste. Några särskilda egenskaper ansåg de inte att barnbibliotekarier behövde.

Om vi tittar på vad Anna Birgitta Eriksson (jmf s. 16) räknade upp för arbetsuppgifter
som enbart eller nästan enbart förekommer på bibliotekens barnavdelningar finner vi att
de flesta kan klassas som utåtriktad verksamhet. Tyngdpunkten ligger på
gruppverksamhet. Sagostunder, bokprat, läsprogram och tävlingar riktar sig till grupper.
Bok- och biblioteksinformation till vuxna förmedlare kan ske både i grupp eller
individuellt i en mindre formell situation. Detta är förmodligen en orsak till att
barnbibliotekariernas sociala kompetens och pedagogiska kunskap ses som viktig av
mina intervjuade chefer och konsulenter.

Per-Erik Ellströms definition av kompetens är att det är en individs potentiella
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext.
Handlingsförmågan delar han upp i fem olika faktorer såsom manuella och
intellektuella färdigheter, känslomässiga handlingsförutsättningar, personlighetsdrag
som är relaterade till handlingsförutsättningar och olika sociala färdigheter (Ellström
1992, s. 21). Då jag delar in de svar jag fått på frågorna om kunskaper och egenskaper
finner jag att de fördelar sig övervägande på intellektuella och sociala färdigheter. Inget
svar placeras under manuella färdigheter. Tittar jag närmare på fördelningen ser jag
uppenbara skillnader mellan de olika yrkeskategorierna bland mina intervjupersoner.
Barnbibliotekariernas svar hamnar huvudsakligen inom gruppen med intellektuella
färdigheter. Barnbibliotekarierna har inte gett något svar som hamnar bland de
personliga handlingsförutsättningarna eller de sociala färdigheterna. Cheferna däremot
gav flest svar inom gruppen med sociala färdigheter. Konsulenterna angav flest svar
inom intellektuella färdigheter och därefter sociala färdigheter. Det är dock viktigt att
komma ihåg att vid intervjutillfällena talade de flesta chefer och konsulenter i första
hand om egenskaper, d v s de gav svar som hamnade bland sociala färdigheter och
känslomässiga förutsättningar och förutsättningar som är kopplade till personligheten.
Många av de svar som hamnade bland de intellektuella färdigheterna gavs först efter att
jag upprepat frågan om kunskaper och gjort dem uppmärksamma på att de svar de gett
mer var att betrakta som egenskaper. Bland de intellektuella färdigheterna nämns
bokkunskap av samtliga utom en av intervjupersonerna. Andra frekventa svar är
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kunskaper om barns utveckling och goda kunskaper om referenssamtal. De sociala
färdigheter chefer och konsulenter nämner är samstämmiga, de anser att
barnbibliotekarien måste vara utåtriktad, ha god kommunikationsförmåga och
samarbetsförmåga. Värt att notera är att enbart en intervjuperson nämnt Internet. Trots
att de flesta tycker att datorerna är den främsta orsaken till förändringar i
barnbibliotekariernas arbete och att IT är det område barnbibliotekarierna behöver mest
utbildning i så är det bara en av dem som nämner det som en kunskap en
barnbibliotekarie behöver. Förklaringen till detta tror jag ligger i barnbibliotekets
identitet. Detta vidareutvecklar jag i avsnitt 6.2.

Många definitioner av kompetens innefattar enbart manuella och intellektuella
färdigheter men Ellström anser att känslomässiga, personlighetsrelaterade och sociala
faktorer också krävs för att undvika ett anpassningsperspektiv. Ett
anpassningsperspektiv innebär att man ser till vilken kompetens som krävs av individen
för att denne ska kunna utföra bestämda arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter,
arbetsorganisation och teknik är med andra ord i stort sett givna och inget arbetsgivaren
önskar att individen ska försöka förändra eller utveckla. Ett utvecklingsperspektiv
däremot vill förmå individen att påverka och förändra sina arbets- och livsvillkor
(Ellström 1992, s. 27).

Ser jag de känslomässiga, personlighetsrelaterade och sociala färdigheterna som en
grupp och jämför med svaren under intellektuella (och i teorin) de manuella
färdigheterna finner jag en övervikt på den första gruppen. Att mina intervjupersoners
svar till stor del fördelade sig på känslomässiga, personlighetsrelaterade och sociala
faktorer skulle kunna vara ett tecken på att arbetsgivarna står för ett
utvecklingsperspektiv som gärna ser att personalen är med och påverkar och utvecklar
sina arbetsuppgifter. Detta är också den bild jag har fått genom mina intervjuer.
Barnbibliotekarierna beskrivs som nyfikna och ständigt villiga att förkovra sig och
cheferna är positiva till fortbildning. Detta kommer jag närmare in på i avsnitt 6.6.

6.2 Barnbibliotekets identitet

Vid mina intervjuer framkom det att det fanns svårigheter att definiera sin yrkesroll bl a
beroende på att det inte finns någon utbildning till barnbibliotekarie utan att det är en
titel man får genom en anställning. Men det jag tror är viktigare är att
barnbibliotekarierna kanske är osäkra på barnbibliotekets identitet och med det vilken
roll de som barnbibliotekarier har. I och med att nya medier kommit in på biblioteket
har den frågan aktualiserats ytterligare. Ska barnen kunna utveckla sin
medieanvändning på biblioteken och ska dessa medier i så fall syfta till kunskap eller
underhållning? Den målsättning SAB utformade för barnbiblioteken5 har drygt 25 år på
nacken. Barnbibliotekets mål sägs där vara att nå ut till alla barn genom samarbete med
vuxna som arbetar med barn. Barnbibliotekets uppgift är bl a: att medverka till språklig
utveckling och att barnen blir kritiskt tänkande och får ett rikt fantasi- och känsloliv, att
ge barnen möjlighet att söka kunskaper och tillgång till olika medier, att planera den
allmänkulturella verksamheten i samarbete med andra institutioner i kommunen (Rydsjö
1994, s. 16).

                                                          
5 Se bilaga 1.
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1991 skrev Louise Limberg och Gunilla Borén en artikel med rubriken "Att väcka
läslust - något om bibliotekets kreativa roll" i Svensk biblioteksforskning. De hävdar att
som en röd tråd i allt barnbiblioteksarbete går uppgiften att väcka barns läslust.
Författarna gjorde 1989 intervjuer med barnbibliotekarier om deras uppgifter som
litteraturförmedlare. Dessa svarade att mötet med barnen var det viktiga. De ville
inspirera barnen till läsning och det viktigaste arbete de hade var att väcka barnens
läslust. De poängterade att deras roll inte var att vara lärare (Borén och Limberg 1991, s.
35 f).

Också flera av mina intervjupersoner ansåg tio år senare att barnbibliotekariernas
främsta uppgift är att sprida läsglädje. Nyttan med läsningen tyckte dessa personer
hörde till skolans uppgift. Men samtidigt som de talade om att det är barnens önskningar
som ska råda så ville samma personer förse barnen med sådant barnen inte själva
uttryckte ett behov av eller förmedla det som barnbibliotekarierna själva anser är bra
t ex när det gäller litteratur. Denna delade inställning ger även Uno Nilsson uttryck för i
en artikel i Biblioteksbladet. Han vill profilera barnbibliotekarien som en lustens lakej.
Bibliotekens barnavdelningar ska vara utan krav. Samtidigt talar han om
barnbibliotekarierna som aktiva förmedlare som skapar efterfrågan (Nilsson 1991, s.
278 f). Så som jag uppfattar det är nyttoaspekten fortfarande viktig på bibliotekens
barnavdelningar trots uttalanden om att barnbibliotekariernas uppgift är att sprida
läsglädje och entusiasmera sina låntagare. Anna Birgitta Eriksson anser också att
bibliotekets barnavdelning ligger närmare folkbildningen än vad vuxenavdelningen gör.
Vuxenavdelningen är mer serviceinriktad (Eriksson 1994a, s. 37).

Redan 1977 skrev  Kerstin Ullander att barnbibliotekariernas arbete skilde sig från annat
biblioteksarbete genom att det var mer pedagogiskt. Hon pekade på att
barnbibliotekariernas uppgifter var att lära barnen hur man använder och uppträder i
biblioteket och hur böckerna ska behandlas. Dessutom att de försöker stimulera barns
läsintresse (Ullander 1977, s. 36).

Barnbibliotekariernas syn på biblioteksverksamheten präglas av att syftet med
verksamheten delvis är att barnen ska lära sig något. Detta framkom särskilt tydligt i
diskussionen om datorer i allmänhet och Internet och CD-ROM i synnerhet. Britta
försvarade barnens mailande med att de förmodligen lärde sig skriva genom det. De
CD-ROM-program biblioteket hade tyckte hon själv var präktiga och pedagogiska,
något hon ansåg var ett gott kriterium för att köpa in CD-ROM-program. Detta hävdar
jag är ett tydligt exempel på att barnbibliotekariernas arbetsuppgifter är mer
nyttoinriktade än serviceinriktade. Med detta menar jag att barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter är mer inriktade på att barnen ska lära sig något än att barnens egna
önskningar ska uppfyllas. För att göra en jämförelse med vuxenavdelningen så tror jag
ingen motiverar de vuxnas mailande med att de utvecklar sitt skrivande utan att det ses
som en service- och demokratifråga - alla medborgare ska ha tillgång till Internet och
dess möjligheter. Men på bibliotekens barnavdelningar är det tydligen annorlunda.

Kerstin Rydsjö ställer i Barnbibliotek och informationsteknik frågan om barnbiblioteket
är för pedagogiserat. Hon menar att barnbibliotekariens uppgift är att sprida läsglädje,
inte att lära barnen läsa. Folkbiblioteken borde vara en plats där barnen kan utveckla
sina fritidsintressen, däribland intresset för de nya medierna men hittills har
barnbibliotekarierna varit inriktade på litteratur och läs- och språkstimulans. En
anledning till att barnbiblioteket är så pedagogiserat anser Rydsjö beror på att
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barnbibliotekets historiskt sett knyter an till skolan och en pedagogisk uppgift (Rydsjö
1997, s. 36 ff). Att detta fortfarande är rådande kan jag se i mitt empiriska material där
läroplan och lärarnas situation påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter. Ett
dilemma i sammanhanget anser jag är det faktum att många folkbibliotek är integrerade
med skolan. På dessa bibliotek kan barnbibliotekarierna inte inrikta sig på att, med Uno
Nilssons ord, enbart vara "lustens lakejer".

För att nå ut med budskapet om läsning och böcker arbetar barnbibliotekarierna med
bokprat. De har främst vänt sig direkt till förskolebarn och elever. Barnbibliotekarierna
själva har tyckt det varit den bästa metoden. En av de konsulenter jag intervjuade
berättade att hon under alla år hon arbetat försökt få barnbibliotekarierna att bokprata
för lärarna istället. Bokprat för lärarna skulle innebära att barnbibliotekarierna skulle nå
fler och att bokpratet skulle kunna följas upp. Om barnbibliotekarierna bokpratade för
lärarna skulle de bli mer pedagoger hävdar Limberg och Borén. Det handlar om att
yrkesrollen för barnbibliotekarierna förändras. När barnbibliotekarierna bokpratar för
barnen handlar det om att förmedla läslust. När barnbibliotekarierna istället riktar sig till
lärare blir de informatörer/pedagoger (Borén och Limberg 1991, s. 37). De två
barnbibliotekarier jag intervjuade var positiva till att bokprata för lärare men de ansåg
att orsaken till att det inte gjordes berodde på att lärarna inte hade tid. En annan
anledning kan vara, precis som flera intervjuundersökningar visat i litteraturen, att
barnbibliotekarierna anser att deras viktigaste uppgift är att väcka läslust. Att bokprata
för förmedlare skulle innebära att den uppgiften delvis tas ifrån dem. Det är kanske inte
alla som vill att yrkesrollen förändras från inspiratör till informatör.

6.3 Barnbibliotekariernas arbetsuppgifter

Barnbibliotekariens kulturförmedlande och pedagogiska arbetsuppgifter är de som är
mest synliga i litteraturen. Barnbibliotekariernas arbete med informationsförmedling tas
upp i betydligt mindre omfattning. I Passa upp, passa, passa vidare från 1982 tas
upplysningsarbetet upp på knappt en sida. I Barnspåret från 1994 skrivs det fortfarande
mest om den uppsökande verksamheten och olika arrangemang på biblioteken. Här tas
dock informationsarbetet och datorerna upp i ett gemensamt kapitel på drygt tio sidor.

Jag har i nedanstående avsnitt delat upp barnbibliotekariernas arbetsuppgifter utifrån de
uppgifter jag tyckte mig se i mitt intervjumaterial. Jag börjar med att titta på
barnbibliotekariens kulturförmedlande arbetsuppgifter. Därefter följer uppgiften som
informationsförmedlare.

6.3.1 Barnbibliotekariernas kulturförmedlande arbetsuppgifter

Uno Nilsson räknar i en artikel i Biblioteksbladet upp en rad arbetsuppgifter som
barnbibliotekarierna har varav de flesta handlar om kulturförmedling:

Barnbibliotekarierna bokpratar och håller föredrag, samtalar
med nyblivna eller blivande föräldrar på barnavårdscentraler och
mottagningar, ordnar utställningar och teaterföreställningar, är
lekpedagoger och sagoberättare, litteraturpedagoger och läs-
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inspiratörer. Barnbibliotekarierna lär skolornas elever att arbeta
undersökande i skol- och folkbibliotek. (Nilsson 1991, s. 278)

De kompetenser jag genom mitt intervjumaterial fann betydelsefulla var kunskaper om
böcker och barnkultur. Litteraturförmedling har varit en av grundpelarna i
barnbiblioteksverksamheten. I detta arbete har barnbibliotekarierna använt sig av
förmedlare för att nå ut till alla barn, precis som SAB förespråkade i sin målsättning. I
mindre kommuner har ofta barnbibliotekarien haft hand om barnkulturen och varit den
som hållit i teaterarrangemang och liknande.

Den största förändringen när det gäller barnbibliotekariernas yrkesroll under 1990-talet
tycks vara hur mycket tid barnbibliotekarierna har till barnverksamheten. Under 1980-
talet var barnbibliotekarierna mer specialiserade på arbetet med barnen men idag har
arbetsuppgifter utanför barnverksamheten lagts på dem. Tiden de kan ägna åt barnen har
därmed minskat. Samtidigt har även nya arbetsuppgifter inom barnverksamheten
tillkommit. I och med att barnbibliotekarierna fått mindre tid att arbeta med barnen så
har deras arbetsmetoder förändrats något. Samtliga konsulenter ansåg att
barnbibliotekarierna under 1990-talet dragit ner på bokpraten för att istället arbeta mer
inne på biblioteken.

Jag tror inte besparingskraven är enda orsaken till att bokpraten minskat utan att det kan
härledas till flera förändringar under 1990-talet, t ex förändringar inom skolan. Enligt
konsulenter som har överblick över läget i länet och Ann Wiklund på Skolverket har
fler skolbibliotekarier anställts under senare år. Satsningen på skolbiblioteken har därför
troligtvis påverkat de kommunala biblioteken på så sätt att arbetsbördan för
barnbibliotekarierna lättas något. Barnbibliotekarierna behöver inte åka ut och bokprata
på de skolor där det finns skolbibliotekarier anställda. Ett tecken på det fick jag i
intervjun med Britta. Hon ansåg att samarbetet med skolan minskat. Själv trodde hon
det berodde på att skolan hade mindre pengar idag men hon påpekade även att skolan
fått nytt bibliotek och kanske inte behövde utnyttja kommunbiblioteket lika mycket. I
Barns villkor i förändringstider påpekas att vissa bibliotekstjänster inte längre är gratis
vilket lett till att efterfrågan på dessa tjänster minskat. Tar biblioteken ut avgifter för
bokprat i skolor och barnomsorg kan en minskning även bero på detta.

Britta tyckte också samarbetet med förskolan minskat. Detta trots att det bland de nya
riktlinjer som personalen på förskolan ska rätta sig efter finns en punkt som talar om att
ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och bekanta sig med det lokala
kulturlivet (Läroplan för förskolan 1998, s. 14). Men förskolan har som så många andra
verksamheter i kommunerna drabbats av besparingar. Under 1990-talet har antalet barn
per årsarbetare i förskola/daghem ökat kraftigt. 1999 minskade dock barntätheten för
första gången sedan 1980-talet (Barnomsorg och skola: jämförelsetal för huvudmän. Del
1. 2000, s. 12 f). Eftersom barnbibliotekarierna är så beroende av samarbete med olika
förmedlare så påverkar naturligtvis dessa förmedlares situation samarbetet. Då både
lärare och förskolepersonal drabbats av besparingar så kan detta ha påverkat deras
möjligheter att ta emot den kunskap barnbibliotekarierna skulle kunna erbjuda.
Dessutom kan samarbetet mellan barnbibliotekarierna och förmedlare ha försvårats
genom omorganisationer i kommunerna. Under 1990-talet decentraliserades
kommunerna. Varje kommun ska nu skriva en handlingsplan för barn- och
ungdomskulturen men då det under 1990-talet försvann många kulturnämnder kan
planeringen ha försvårats. Det var ingen av mina intervjupersoner som nämnde
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omorganisationer i kommunen men det behöver inte betyda att sådana inte har skett. Då
Britta anser att samarbetet med både skola och förskola minskat skulle orsaken kunna
vara att planeringen försämrats genom omorganisation.

De kulturförmedlande arbetsuppgifterna innebär inte bara utåtriktad verksamhet utan
också aktiviteter såsom teater och sagostunder. Dessa har minskat på bibliotekens
barnavdelningar p g a ekonomiska nedskärningar enligt mitt intervjumaterial.
Barnbibliotekarierna har tvingats till prioriteringar och då är det litteratur- och
informationsförmedling som man på biblioteken uppfattar som det viktigaste. På ett av
biblioteken hade dock intresset för sagostunderna ökat så pass att biblioteket dubblerat
sagostunderna.

Trots att mer kontinuerliga aktiviteter minskat så tycks det som om det satsats ganska
mycket på olika projekt. Vid intervjuerna talade flera intervjupersoner om
skrivarprojekt och lässtimulerande projekt. I kulturpropositionen framhålls vikten av att
satsa på läsning bland barnen. Regeringen skriver:

Det finns ingen motsättning mellan boken och den nya tekniken.
Läskunnighet och läsförståelse är däremot en förutsättning för
att barnen skall kunna tillgodogöra sig de nya medierna och den
nya tekniken. (Regeringens proposition 1996/97:3, s. 53).

Regeringen föreslog 1997 att fem miljoner kronor skulle anslås till läsfrämjande
verksamhet för barn och unga i samband med att ett nytt statligt stöd på 25 miljoner för
inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek hade införts. Syftet med bidraget på 25
miljoner var att förbättra tillgången på litteratur vid folk- och skolbibliotek. Därmed
hoppades regeringen på att intresset för läsning och litteratur skulle öka. Orsaken till
förslaget var den minskning av läsande som skett bland barn och ungdomar. Även
försäljning och utlåning av barn- och ungdomsböcker hade minskat. Bidraget på fem
miljoner skulle gå till läs- och skrivfrämjande projekt och aktiviteter såsom
litteraturläger (ibid, s. 53). Stödet till läsfrämjande insatser permanentades genom ett
beslut 1998 och förordningen trädde i kraft 1 januari 1999 (SFS 1998:1386, 1998, s.
2858). För att ha chans att få de här projektpengarna var biblioteken tvungna att lämna
in en plan för vad pengarna skulle användas till. Även om biblioteket inte fick bidraget
var det många som ändå försökte genomföra sina planer, berättade Kajsa. På så sätt gav
det statliga bidraget inte bara positiva effekter på de bibliotek som erhållit bidraget utan
även till en del av de bibliotek som sökt men inte erhållit bidrag genom att de sporrades
att ändå försöka genomföra sina planer, om än kanske i något mindre omfattning. Detta
kan alltså vara en anledning till de många projekt som barnbiblioteksavdelningarna haft
trots försämrade förutsättningar såsom personalminskning och ekonomiska
nedskärningar under 1990-talet. Dessutom har läs- och skrivarprojekt en starkare prägel
av att vara nyttoinriktade än t ex teater och kan därför kanske uppfattas som mer
motiverade av barnbibliotekarierna. Barnbibliotekarierna har ju också regeringens stöd i
dessa satsningar.

6.3.2 Barnbibliotekariernas informationsförmedlande arbetsuppgifter

Som tidigare nämnts är bilden av barnbibliotekarien som informationsförmedlare
förhållandevis osynlig i litteraturen. I första skedet uppfattade jag att förhållandet var
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likadant i mitt empiriska material. Intervjupersonerna talade inte så mycket om
referensarbete och informationssökning. Men vid ett närmare studerande finner jag att
intervjupersonerna visst talar en del om informationsförmedling, eller kanske snarare
informationshandledning. Detta nämns i samband med läroplanen men benämns ofta
som pedagogiska arbetsuppgifter.

Under intervjuerna framkom det vid flera olika tillfällen åsikter om att
barnbibliotekariernas arbete blivit mer inriktat på pedagogik. Orsakerna som lett till mer
pedagogiska arbetsuppgifter under 1990-talet fann intervjupersonerna i den nya
läroplanen och i IT-utvecklingen. Att läroplanen är betydelsefull för biblioteken har
framkommit i litteraturen. På 1980-talet talade man om Lgr 80 och dess betydelse för
intresset av skönlitteratur i skolan. Med Lpo 94 riktas fokus mot informationssökning.

Flera konsulenter och chefer talade om läroplanens betydelse för biblioteken. De ansåg
att intresset för biblioteken ökat efter att den nya läroplanen tillkommit. I skolorna
arbetar man idag på ett mer undersökande sätt, barnen "forskar". I den aktuella
läroplanen från 1998 står det att eleven ska inhämta kunskaper. För bibliotekarierna
innebär det att deras yrkesroll förändras till att de blir mer handledare än förmedlare. De
ska nu ge eleverna råd i deras informationssökning. De verktyg som eleverna tar hjälp
av kan vara tryckta uppslagsverk, böcker, tidningar och tidskrifter men också Internet
och uppslagsverk på CD-ROM. IT-utvecklingen ansåg flera intervjupersoner också
bidragit till att barnbibliotekariernas roll som pedagog förstärkts genom att
barnbibliotekarierna får vägleda barnen vid datorerna. Många bibliotek anordnar också
användarundervisning i grupp. Då Britta talar om att hon tycker det är svårt att lägga
upp en bra arbetsform är det pedagogiska kunskaper i arbetet med datorerna hon saknar.

Ett av de fortbildningsområden flest intervjupersoner talade om vid intervjuerna var
pedagogik. Konsulenterna jag talade med var medvetna om behovet och talade om att
de framöver skulle försöka anordna sådan fortbildning. En av konsulenterna hade tagit
upp förslaget om en kurs i pedagogik med andra länsbibliotek i regionen men hon hade
inte fått något gensvar. Detta trodde hon berodde på att en längre fortbildning för
barnbibliotekarier då var planerad i Borås. Hon menade att det inte fanns underlag för
någon mer kurs på samma gång. Fortbildningskursen för barnbibliotekarier som började
i Borås hösten 1999 innehöll en del pedagogik, bl a diskuterade man synen på kunskap
och lärande. Under de senaste två åren har flera kurser i pedagogik för bibliotekarier
hållits i landet. Vårterminen 2001 gavs för andra gången 10-poängskursen "Pedagogik
för bibliotekarier" vid Högskolan i Borås. Även vid andra högskolor i landet har det
funnits kurser som handlat om pedagogik på bibliotek. Uppsala universitet har t ex vid
två tillfällen haft en kurs i pedagogik och metodik för barn- och skolbibliotekarier.

Den pedagogiska kompetens Britta behöver skaffa sig bygger delvis på faktakunskaper
och metoder. Dessa kunskaper är möjliga att erhålla i formella inlärningssituationer
enligt Kerstin Keen. Att det finns möjligheter att fortbilda sig inom pedagogik genom
olika kurser har vi sett här ovan. Men Keen hävdar att det också krävs färdigheter och
erfarenheter och att dessa färdigheter och erfarenheter fås genom övning (Keen 1998, s.
8). Det är främst detta Britta anser hon saknar, möjlighet att öva. Fortbildning i IT har
hon deltagit i flera gånger. Jag drar slutsatsen att barnbibliotekariernas möjligheter att
utveckla sin kompetens försvåras om de inte genom övning ges möjlighet att testa de
kunskaper de fått i en formell fortbildning. Det krävs med andra ord tid efter
fortbildningen då barnbibliotekarierna kan testa sina nya kunskaper i praktiken. Denna
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tid måste barnbibliotekarierna kunna få på arbetet. Men då barnbibliotekarierna fått fler
arbetsuppgifter och mindre tid till barnverksamheten tycks det vara svårt.

6.4 Barnbiblioteken och IT-utvecklingen

IT-utvecklingen på de svenska folkbiblioteken började på 1980-talet men det riktiga
genombrottet skedde på 1990-talet.

IT-utvecklingen på biblioteken ansåg mina intervjupersoner var den förändring som
påverkat barnbibliotekariernas arbete mest under 1990-talet. Nya arbetsuppgifter har
tillkommit. Barnen behöver mycket hjälp med CD-ROM och Internet, både handledning
i sökprocessen och mer praktisk hjälp. Att lägga ut information på bibliotekets hemsida
är en helt ny uppgift för barnbibliotekarierna. Dessutom används Internet i
informationssökningsarbetet. Gamla arbetsuppgifter görs ibland på nya sätt, däribland
litteratursökning och låntagarundervisning.

Genom litteraturstudier fann jag bilden av barnbibliotekarien som den som tvekade
inför IT-utvecklingen. Lena Lundgren var en av dem som i slutet av 1980-talet hade
märkt att barnbibliotekarierna stod utanför planeringen av IT-utvecklingen.
Barnbibliotekarierna själva skyllde bristen på engagemang bl a på att de var mer
intresserade av den uppsökande verksamheten, vilken också gjorde att de inte hade tid
att engagera sig i IT-utvecklingen samt att de inte hade tillräckliga kunskaper (Lundgren
1995, s. 3).

Hur ser barnbibliotekarier på IT-utvecklingen i slutet av 1990-talet? Det var ingen av
mina intervjupersoner som rakt ut sa att barnbibliotekarierna skulle vara emot IT-
utvecklingen och de nya medierna. Men samtidigt framkom det genom konsulenter att
en del barnbibliotekarier fortfarande var restriktiva när det gällde tillträde till Internet
och CD-ROM för barn. (Se kapitel 5.3.) De båda barnbibliotekarierna jag intervjuade
uttryckte heller inte någon entusiasm inför de nya medierna. Framförallt den äldre
barnbibliotekarien såg faror med att låta barnen surfa fritt på Internet, även om hon var
mer öppen för Internets möjligheter idag jämfört med för några år sedan.

Enligt en undersökning som studenter på BHS gjorde 1996 tycktes många
barnbibliotekarier vara tveksamma till medieutvecklingen. Kerstin Rydsjö ger i
Barnbibliotek och informationsteknik tre möjliga förklaringar till varför
barnbibliotekarierna tvekat inför medieutvecklingen. För det första så är det möjligt att
barnbibliotekarierna uppfattar de krympande anslagen till medier som en resurskonflikt.
Böcker och nya medier blir på så vis ställda mot varandra. I det läget verkar det som om
de nya medierna inte fått så stark ställning på biblioteken. När pengarna till inköp
minskar väljer många att satsa på litteraturen istället för datorerna (Rydsjö 1997, s. 36).

Den här så kallade resurskonflikten hänger nära samman med målkonflikten, d v s
barnbibliotekets identitet. Vad är barnbibliotekets uppgift? Rydsjö tror att
barnbibliotekarierna fortfarande ser läsning och språkstimulans som det viktigaste
arbetet. Läsning, litteratur och språkstimulans är på något vis basverksamheten för
barnbibliotekarierna. Trots att IT skulle kunna vara ett medel att arbeta med
språkstimulans så förlitar många barnbibliotekarier sig ändå på de tryckta böckerna
(ibid, s. 36 f).
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När jag talade med mina intervjupersoner fick jag bekräftat att barnbibliotekariernas
främsta uppgift ansågs vara att sprida läsglädje. Jag fick vid intervjuerna intryck av att
barnbibliotekarierna idag inte arbetar så mycket med lässtimulering via
informationsteknik men att biblioteken var öppna för att göra det i framtiden. Arbetet
med detta har förmodligen påbörjats på sina håll men behöver nog mer tid på sig för att
bli etablerat.

Den tredje tänkbara orsaken till barnbibliotekariernas motstånd som Rydsjö tar upp är
kompetenskonflikten. Barnbibliotekarierna är många gånger osäkra på den nya tekniken
som de förväntas behärska för att kunna handleda barn och ungdomar. Arbetstiden
räcker inte till för att barnbibliotekarierna ska hinna skaffa sig datorvana (Rydsjö 1997,
s. 36).

I intervjun med den äldre barnbibliotekarien framkom det att hon kände sig osäker på
det här med datorer, främst Internet. Hon tyckte det var svårt att arbeta med Internet
med ungdomarna. Det hon saknade var framförallt en bra arbetsmetod. Men hon
saknade också den egna erfarenheten och säkerheten att göra bra sökningar. Trots detta
gjorde hon ibland försök med att använda Internet. Precis som Rydsjö hävdar anser
Britta att hon inte har tid att på arbetstid träna sig på sökningar. Det är just den här
träningen hon känner att hon behöver för att känna sig säkrare.

Ellström talar om att införandet av ny teknik i en verksamhet bör vara nära
sammankopplat med frågor om de anställdas yrkeskunnande och möjligheter att
utveckla sitt kunnande. Brister i de anställdas kompetens kan hindra ett optimalt
utnyttjande av den nya tekniken (Ellström 1992, s. 45). Flera uttalanden av konsulenter
och chefer tydde på att mycket resurser hade lagts på IT-utbildningar, delvis beroende
på att många bibliotekarier är äldre. När de utbildade sig på 1960- och 1970-talet fanns
inte datorerna på biblioteken och därför fick de inte den undervisning som dagens
studenter får. Intervjupersonerna berättade att barnbibliotekarierna deltagit i många IT-
utbildningar. Det hade varit stora satsningar på IT-utbildningar under 1990-talet. Det
var inte bara länsbiblioteken som stått för utbildningen utan kommunerna hade också
bidragit. De flesta intervjupersoner ansåg att det var viktigt att fortsätta fortbilda
barnbibliotekarierna inom IT-området eftersom utvecklingen går framåt hela tiden.

Kraven på yrkeskunnande ser enligt Ellström olika ut beroende på om datoriseringen i
verksamheten införts med syfte att främst underlätta arbetsuppgifterna genom
automatisering eller om syftet varit att öka personalens informationsstöd (Ellström
1992, s. 55 ff). Datoriseringens syfte på biblioteken torde i första skedet ha varit att
underlätta arbetsuppgifterna genom att administrativa uppgifter och bibliotekskatalog
sköttes via datorn. Efter hand har datorerna också kommit att användas som
informationsstöd. Som jag uppfattar det så har barnbibliotekarierna accepterat, lärt och
använt sig av den automatiserade delen av datoranvändningen. Det är datoranvändning
som informationsstöd som många barnbibliotekarier inte använt sig av så mycket ännu.
Tittar vi på de faktorer som beskriver yrkeskunnande så menar Ellström att endast en av
de fem faktorerna tycks ha samma krav oavsett teknikinförandets syfte. Detta gäller de
manuella färdigheterna. Ellström säger att kraven i regel minskat frånsett den kunskap
som krävs för att rent manuellt kunna hantera en dator. När det gäller intellektuella och
sociala färdigheter och känslomässiga handlingsförutsättningar ställs det höga krav i en
verksamhet där tekniken införts med huvudsyfte att vara informationsstöd åt personalen
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medan det i verksamheter där tekniken införts med syfte att automatisera ställer låga
krav på dessa tre färdigheter. När det gäller de personlighetsrelaterade
handlingsförutsättningarna är förhållandet omvänt, höga krav vid automatisering och
låga krav vid informationsstöd (ibid, s. 56 ff). Det ställs alltså högre krav på
barnbibliotekariernas kvalifikationer då datorn ska användas som informationsstöd än
då den ska användas för automatisering.

I mitt intervjumaterial framkom det att Internet fortfarande inte blivit riktigt accepterat
på alla barnavdelningar. Ellström hävdar att om en ny teknik ska bli framgångsrik krävs
ett gott samspel mellan teknikens utformning och användning, arbetsorganisationens
utformning samt personalens kompetens. Om det finns brister vid utformningen av den
nya tekniken kan det begränsa personalens möjligheter till kompetensutveckling. Detta
kan i sin tur leda till att tekniken inte kan utnyttjas fullt ut (ibid, s. 45 f). Internet är inte
utformat för att användas av bibliotek vilket kan vara en anledning till att
barnbibliotekarierna tvekat inför införandet. Bibliotekarierna är vana vid system som
går att katalogisera och indexera, Internet ger inte den möjligheten till överskådlighet
och kontroll. Detta gäller bibliotekarier i allmänhet men att barnbibliotekarierna varit
mer reserverade tror jag beror mycket på målkonflikten som Rydsjö beskrivit.
Barnbibliotekariernas mål har varit inriktat på lässtimulering, inte
informationsförmedling. Dessutom tycks det ha handlat mycket om Internets innehåll.
Att t ex Britta var så reserverad gentemot Internet berodde delvis på att hon var tveksam
till innehållet. Som vuxen ansåg hon att hon hade moraliskt ansvar för vad barnen kunde
ta del av på biblioteket.

6.5 Barnbibliotekarien som omvärldsbevakare

Biblioteken är en av många institutioner och organisationer i kommunen. Det som
händer utanför biblioteket påverkar ibland biblioteket direkt eller indirekt.

Flera av mina intervjupersoner ansåg att barnbibliotekarien måste ha kunskaper om
barnens levnadsvillkor. Dagens barn har en helt annan barndom än den som
barnbibliotekarierna själva hade. Detta är viktigt att vara medveten om. Britta som
börjar närma sig pensionsåldern tycker att hennes yrkesroll påverkas av hennes ålder.
Hon känner sig ibland för gammal, inte i bibliotekarieyrket i sig utan i mötet med barn
och ungdomar. Det hon tyckte hon saknade och som hon ansåg var bra att ha som
barnbibliotekarie var en ungdomlig framtoning och tankesätt. Hon hoppades därför att
de som är unga och utbildar sig idag ska vara intresserade av att arbeta med barn och
ungdomar. Det var flera av intervjupersonerna som också ansåg att
barnbibliotekariekåren behövde nya unga krafter med en annan syn på samhället och
barndomen.

Sverige har idag 11 % utrikes födda och 5,6 % utländska medborgare (Statistisk årsbok
för Sverige 2000 1999, s. 78). Antalet grundskoleelever som är berättigade till
modersmålsundervisning har under 1990-talet legat på runt 12 % av samtliga elever. Av
dem har drygt hälften deltagit i undervisningen (Skolan i siffror 1998, s. 32). Då jag
började med uppsatsen trodde jag att detta skulle ha påverkat arbetet på biblioteken och
att barnbibliotekarierna behövde nya kunskaper. Mina intervjupersoner talade dock först
efter förfrågan om invandrare. De flesta tyckte inte invandrarna hade påverkat
biblioteken särskilt mycket. Det var de intervjupersoner som arbetade i invandrartäta
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områden (Cecilia, Britta och Barbro) som ansåg att invandringen hade påverkat deras
arbete till viss del. De talade främst om påverkan på bokbeståndet. Biblioteken satsade
på lättlästa böcker och bok och band.

Meningarna var delade om biblioteket gjort tillräckligt för invandrarbarnen. En av
konsulenterna ansåg att biblioteket alltid varit bra på att ta hand om invandrarna.
Behövs det särskilda satsningar för invandrarbarnen? Den projektgrupp som i slutet av
1980-talet undersökte invandrarnas användning av bibliotek hävdade att invandrarna
hade samma behov som svenskar och därför inte skulle särbehandlas. Däremot
poängterade de vikten av att ha personal som har ansvar för externa kontakter och för
mediabestånd (Ukotic 1990, s. 222). Några år senare, 1991, byggdes en
invandrarlånecentral upp med ansvar för litteraturförsörjning till landets bibliotek.
Denna satsning tycks ha varit lyckad då utlåningen stadigt ökat.

En annan sida av den etniska mångfalden är i vilken mån vi svenskar får kunskaper om
andra länder och kulturer. Oavsett om vi lever i invandrartäta områden eller ej möter vi
vid många tillfällen människor från andra kulturer. Emin Tengström hävdar att det krävs
en förförståelse för att vi ska kunna förstå en människa från en annan kultur. Tengström
hävdar att ett utmärkt sätt att skaffa denna förförståelse är genom litteratur och konst.
Han tycker det är orätt att låta skolan ensam sköta detta. Istället talar han om
folkbildningens representanter som borde starta studiecirklar kring skönlitteratur. På så
sätt skulle vi bli mer medvetna om hur människor från andra kulturer uppfattar världen.
(Tengström 1998, s. 103 f). Tengström använder termen folkbildningens representanter
och talar om studiecirklar. För vuxna är studieförbund och bibliotek viktiga institutioner
för folkbildningen. Men för barnen är nog ändå skolan viktigast. Här vore det naturligt
att skola och bibliotek utnyttjade det samarbete de under åren byggt upp. Detta
samarbete skulle kunna bestå av att barnbibliotekarierna bjuds in för att tala om böcker
med lämpligt tema. Detta skulle kunna leda till att eleverna sedan utnyttjade biblioteket
som utställningshall för de arbeten de gjort i skolan med anknytning till temat. Men
också personalen på biblioteket behöver skaffa sig den här förförståelsen. Cecilia talade
om olikheter mellan kulturer som uppenbarades på biblioteket. Hon tog som exempel
upp de invandrarmammor som ringer till biblioteket för att kontrollera att deras döttrar
inte träffar några pojkar. Barbro som nästan uteslutande arbetar med invandrarbarn hade
fått gå på fortbildning som handlat om barn i kris och om islam.

För att skaffa sig lite av den här omvärldskunskapen kan barnbibliotekarierna bl a vända
sig till högskolor och universitet. I Göteborgs kurskatalog 2000/2001 finns flera kurser
som bl a riktar sig mot biblioteken. Avdelningen för filmvetenskap har t ex en 10-
poängskurs som heter Barn och ungdom i mediesamhället. Kursen handlar främst om
filmgenrer och TV-program som har ett högt intresse hos barn och ungdom men också
video och dataspel. Kursen syftar till att klargöra skillnader i intresse och
identitetsbildning mellan olika kön, sociala skikt och åldersgrupper. Etnologiska
institutionen ger kursen Barn-samhälle-kultur. Dess syfte är att ge kunskaper om
socialisationsprocessen i ett kulturellt perspektiv. På institutionen för idé- och
lärdomshistoria ges kursen Barn- och ungdomskultur. Denna kan läsas upp till 40
poäng. Den behandlar barns och ungas uppväxtvillkor med betoning på familje-, klass-
och könsrollsmönster (Anmälningsmaterial 2000/2001). Förutsättningarna för att delta i
dessa kurser är naturligtvis att man bor i närheten av Göteborg då det inte är några
distanskurser. Men även på andra högskolor ges kurser som, kanske inte speciellt
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vänder sig till bibliotekarier, men som ändå kan ge barnbibliotekarierna en del av den
omvärldskunskap de behöver i mötet med barn och ungdomar.

6.6  Möjligheter och hinder för fortbildning

Att fortbildning är viktigt råder det ingen tvekan om. För att personalens och
organisationens kompetens både ska bibehållas och utökas i takt med nya kunskaper,
metoder och verktyg är det nödvändigt med fortbildning. Men det kan också behövas
för att kunna försvara sin verksamhet. Den utredning Gunnar Svensson gjort om barn-
och ungdomskulturens villkor visade att förutsättningarna för denna under 1990-talet
förändrats. Möjligheten att öronmärka pengar för olika syften är i stort sett borta, många
kommuner har tvingats till besparingar och nämndstrukturen är förändrad. I och med
decentraliseringen i början av 1990-talet ligger huvudansvaret för kulturfrågorna på
kommunen och då kulturnämnderna försvunnit i många kommuner ställer det
förmodligen större krav på engagemang från bibliotekens sida för att inte glömmas bort
och få mindre resurser. Att hävda sina intressen i en nämnd som inte huvudsakligen
arbetar med kulturfrågor ställer förmodligen stora krav på argumentationsförmågan för
att inte biblioteksfrågorna ska hamna i bakgrunden. Att kunna argumentera för
barnbiblioteksverksamheten ansåg Hanna var viktigt. Genom att deltagarna i
fortbildningskursen för barnbibliotekarier tillägnar sig kunskaper om barns och ungas
villkor i samhället och deras behov och sätt att använda information och massmedier har
de förhoppningsvis skaffat sig fler argument att ta till vid diskussioner med politikerna.

Samtliga intervjupersoner talar om det stora utbudet av fortbildningar för
barnbibliotekarierna. Jag fick genom mina intervjuer uppfattningen att
barnbibliotekarierna i stor utsträckning själva bestämmer vilken fortbildning de ska
delta i, även om det förekommer att bibliotekschefen föreslår kurser han/hon anser är
lämpliga. Detta innebär att barnbibliotekarien aktivt väljer bort fortbildningskurser
eftersom de omöjligt kan delta i allt. Frågan är då på vilka grunder barnbibliotekarierna
väljer respektive väljer bort kurser. Troligen är det det upplevda behovet man försöker
tillfredsställa genom fortbildning. Söderström anser att det upplevda behovet enbart
kopplas till hur det ser ut i dagsläget och inte till möjliga förändringar. För att finna ett
mer framtidsinriktat behov krävs behovsanalyser som inte bara baseras på dagens
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden utan också morgondagens (Söderström 1980, s.
155 ff). Om det är så att det enbart är det upplevda behovet som tillfredsställs så betyder
det att utvecklingsmöjligheterna försämras.

Länsbiblioteket är den viktigaste instansen när det gäller fortbildning på biblioteken
enligt mina intervjupersoner. Konsulenter och barnbibliotekarier har en regelbunden
kontakt. Kontakten mellan länsbibliotek och bibliotek tycks fungera bra. Den överblick
som konsulenterna kan ha över länet är förmodligen en av anledningarna till att
länsbiblioteken betyder så mycket för fortbildningen på biblioteken. En annan anledning
kan vara att avståndet till utbildningsorten är överkomligt och det behöver på så vis inte
bli så dyrt för kommunbiblioteken. Ekonomiska hinder kan annars vara en anledning till
att barnbibliotekarierna inte får ta del av fortbildning. Bland mina intervjupersoner
nämnde samtliga yrkesgrupper detta med pengar som ett eventuellt hinder. Både chefer
och barnbibliotekarier hävdade att det inte drabbat deras bibliotek i någon större
utsträckning. En av konsulenterna hävdade bestämt att det inte fanns några hinder för
barnbibliotekarierna att delta i fortbildning, varken ekonomiska eller andra hinder.
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Att det skulle finnas hinder för kompetensutveckling slog både konsulenter och chefer
över lag ifrån sig först för att i nästa andetag säga att hindren åtminstone inte var så
stora. Det de nämnde var framförallt att barnbibliotekarierna hade så mycket att göra att
de inte hann delta. Detta uttalande strider mot påståendena att barnbibliotekarierna
deltar i många fortbildningar. Men kanske är det så att det är de längre fortbildningarna
med flera föreläsningstillfällen intervjupersonerna syftar på. Sådana utbildningar kräver
arbete mellan träffarna. Kanske är det också därför länsbiblioteken oftast har enstaka
utbildningsdagar trots att konsulenterna säger sig föredra utbildningar som sträcker sig
över tid så att deltagarna har möjlighet att arbeta praktiskt mellan
undervisningstillfällena. Men det är kanske också en kostnadsfråga, längre utbildningar
blir dyrare. Som vi vet hade Jönköpings län problem att bilda en hel klass med
barnbibliotekarier till fortbildningen för barnbibliotekarierna i Borås hösten 1999. Det
faktiska underlaget borde ha räckt till en hel klass men anmälningarna blev för få för att
det skulle vara någon idé att börja utbildningen. Istället tog BHS över utbildningen och
lät utbildningen vara öppen för alla, såväl utbildade bibliotekarier från hela landet som
studenter.

Det tycks som om de hinder som finns för kompetensutveckling inte är så stora. Detta
bekräftades också delvis av flera uttalanden om hur mycket kurser och utbildningar som
fanns för barnbibliotekarierna och att barnbibliotekarierna deltog i väldigt mycket. Det
är dock viktigt att komma ihåg att förhållandena på biblioteken ser olika ut och jag kan
inte genom mitt lilla urval dra några generella slutsatser som skulle gälla alla
barnbibliotekarier.
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7. Slutsatser

7.1 Har barnbibliotekariernas arbetsuppgifter förändrats under 1990-
talet och i så fall hur och varför?

Jämförelser mellan litteratur och empiriskt material visade att barnbibliotekariernas
främsta arbetsuppgift var densamma under 1990-talet som på 1980-talet. Det
barnbibliotekarierna sätter främst är arbetet med att sprida läsglädje hos barnen. Men
deras arbetsmetoder har förändrats under 1990-talet. Tidigare arbetade
barnbibliotekarierna mycket med uppsökande verksamhet, d v s bokprat. Att bokpraten
minskat under 1990-talet framkom både i litteraturen och i mitt empiriska material och
orsakerna härleddes främst till barnbibliotekariernas nya faktiska arbetssituation. Det
framkom att barnbibliotekarierna under 1990-talet fått mindre tid till
barnbiblioteksverksamheten samtidigt som nya arbetsuppgifter inom denna tillkommit.
Andra orsaker mina intervjupersoner tog upp var att skolbibliotekssituationen förbättrats
och man tyckte sig se tendenser till att fler skolbibliotekarier anställdes. Om det är så
behöver barnbibliotekarierna på kommunbiblioteken inte arbeta med bokprat i skolorna
i samma utsträckning. En annan viktig orsak är att de institutioner barnbibliotekarierna
arbetar med har tvingats till besparingar. Då vissa bibliotek tar ut avgifter för bokprat
kan dessa ha minskat p g a att skolorna inte anser sig ha råd. Dessutom har besparingar
lett till att förskolans barngrupper ökat i storlek och det är på så vis inte är lika lätt för
dem att besöka biblioteken. I litteraturen talade man också om att decentraliseringen
under 1990-talet inneburit att det nu ligger på kommunen att skriva handlingsplan för
barn- och ungdomskulturen. Samtidigt har kommunernas omorganisering lett till att
samarbetet mellan olika yrkesgrupper i kommunerna försvårats.

Förutom att bokpraten minskat så har också arbetsuppgifter rörande allmänkulturen
minskat p g a besparingar. Informationsförmedling och litteraturförmedling ansågs
viktigare. Däremot har barnbibliotekarierna arbetat med olika läs- och skrivprojekt. De
har haft regeringens stöd i ryggen för detta både genom ekonomiska bidrag men också
genom att regeringen poängterat behovet och vikten av läskunnighet och läsförståelse.
Genom tidigare forskning och mitt empiriska material tycker jag mig kunna se att
barnbibliotekets identitet främst är förknippat med läs- och språkstimulans.
Barnbibliotekets informationsförmedlande uppgift kommer i andra hand. Detta hävdar
jag är en orsak till att barnbibliotekarierna inte gått i första ledet i arbetet med datorerna.
Datorernas intåg på biblioteken började på 1980-talet men det stora genombrottet,
framförallt för barnbiblioteken, skedde på 1990-talet. Detta har inneburit att vissa
arbetsuppgifter görs på nya sätt men också helt nya arbetsuppgifter såsom
användarundervisning och att lägga ut information på hemsidor. Utsagor från
intervjupersonerna visade att många barnbibliotekarier arbetar med datorerna men att
det fortfarande, i slutet av 1990-talet, finns de som är reserverade vad gäller barnens
möjligheter att ta del av CD-ROM och Internet.

Arbetsuppgifterna med informationsförmedling nämndes främst i samband med
förhållandena i skolan. Bibliotek och skola står nära varandra genom gemensamma
intressen. Nya arbetssätt i skolan påverkar barnbibliotekariernas arbetsuppgifter enligt
mina intervjupersoner.



68

7.2 Vilka nya kunskapsbehov har uppstått för barnbibliotekarierna
under 1990-talet och varför har de förändrade kunskapsbehoven
uppstått?

Den stora förändringen på biblioteken - införandet av datorer - har naturligtvis medfört
nya kunskapsbehov för barnbibliotekarierna. Förutom rena fackkunskaper om de nya
medierna så har arbetet med datorerna medfört att barnbibliotekarierna behöver goda
pedagogiska kunskaper. De pedagogiska kunskaperna krävs då barnbibliotekarierna fått
nya arbetsuppgifter med att visa och lära barnen hur de ska använda Internet och CD-
ROM.

Pedagogiska kunskaper har på 1990-talet också blivit mer aktuellt genom den nya
läroplanen Lpo 94. I denna poängteras att eleverna ska vara aktiva i kunskapsprocessen
och skolorna har under 1990-talet arbetat på ett mer undersökande sätt. Genom ordval
har detta skärpts efter 1998 års revidering av läroplanen. Skolan ska inte längre
förmedla kunskap utan eleven ska stimuleras att inhämta kunskap.

Att arbetet i skolan påverkar de kommunala biblioteken är inte något nytt. Den förra
läroplanen Lgr 80 poängterade vikten av att använda skönlitteratur i skolan. Detta ledde
till att samarbetet mellan skola och bibliotek ökade på 1980-talet. Skola och bibliotek
står nära varandra genom sitt gemensamma intresse för läs- och språkstimulans.

Borén och Limberg hävdar att då barnbibliotekarier bokpratar för förmedlare så
förändras deras yrkesroll från inspiratör till informatör. Detta innebär krav på
pedagogiska kunskaper. Detta talade även en av intervjupersonerna med förflutet som
pedagog om. Hon hade märkt att hon hade stor nytta av dessa kunskaper.

7.3 Vilka behov av fortbildning har barnbibliotekarierna och hur
tillgodoses deras behov?

De kunskapsbehov mina intervjupersoner ansåg var störst var pedagogik och IT vilket
var logiskt med tanke på att det var de kunskapsbehov som uppfattades som nya för
1990-talet.

Ellström hävdar att ny teknik bör vara kopplat till frågor om personalens kunnande och
möjligheter att utveckla detta kunnande. Under 1990-talet har ny teknik införts på
biblioteken i form av IT. Biblioteken har satsat mycket resurser på att utbilda sin
personal. Men utvecklingen går snabbt framåt, dagens teknik blir snart gammal, och
detta är ett skäl till att personalen behöver fortsatt utbildning inom detta område trots att
stora satsningar redan gjorts. Min analys visar att det inte är tillräckligt med formell
fortbildning utan att det krävs färdigheter och erfarenheter också. För detta krävs tid att
på arbetstid få testa sina nyvunna kunskaper. 1990-talets besparingskrav har lett till att
barnbibliotekarierna fått mindre tid till barnbiblioteksverksamheten och det har troligen
påverkat barnbibliotekariernas möjligheter att ta sig den här tiden att träna.

Barnbibliotekarierna har fått en ny roll som handledare under 1990-talet genom att de
ska visa barnen vid datorerna men också i och med skolans nya arbetssätt.
Handledarrollen kräver nya kunskaper i pedagogik. Till skillnad från IT så var
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pedagogik något som vid intervjutillfället låg på planeringsstadiet, det var ett relativt
nyupptäckt behov. Hur det gått med planerna på länsbiblioteken sedan dess vet jag inte
men på högskolorna runt om i landet har det givits flera tillfällen till fortbildning i
pedagogik för bibliotekarier de senaste åren. Ett dilemma när det gäller dessa kurser är
att de inte alltid är på distans och att det endast är de på orten eller på orter i närheten
som har möjlighet att delta. Avståndet torde vara ett skäl till att länsbiblioteken är så
viktiga som fortbildningsinstans för barnbibliotekarierna. Genom förhållandevis korta
avstånd (resor inom länet) så behöver utbildningen inte bli så dyr och tiden
barnbibliotekarien är borta från sitt arbete kan förmodligen bli kortare. Ett annat skäl till
länsbibliotekens betydelse kan vara att de för en dialog med barnbibliotekarier och
bibliotekschefer om fortbildningsbehov, något flera intervjupersoner ansåg saknades
mellan bibliotek och Högskolan i Borås.

Söderström hävdar att det behov man försöker täcka genom fortbildning inte bara bör
vara baserat på dagens arbetsuppgifter och arbetsförhållanden utan också
morgondagens. Genom behovsanalyser kan ett mer framtidsinriktat behov upptäckas
och på så vis ökar möjligheterna till utveckling i organisationen. Några behovsanalyser
talade ingen av intervjupersonerna om, tvärtom fick jag uppfattningen att
barnbibliotekarierna oftast själva bestämmer vilken fortbildning de ska delta i. Av detta
drar jag slutsatsen att det är det för dagen upplevda behovet som barnbibliotekarierna
försöker tillfredsställa genom fortbildning. Detta skulle i så fall enligt Söderström
innebära att organisationens möjligheter till utveckling försämras. Detta vore synd med
tanke på att man ändå satsar mycket på fortbildning.
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8. Sammanfattning

Under 1990-talet kom varningssignaler om att barnbokens ställning och barnkulturens
förutsättningar försämrats. Barnboksförsäljningen hade minskat, barnen läste mindre än
tidigare. Folkbibliotekens filialer och bokbussar hade minskat i antal.
Barnbibliotekarierna blev färre och de som fanns kvar fick ofta kombinera sin tjänst
med biblioteksarbete utanför barnverksamheten.

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur barnbibliotekariernas arbetsuppgifter ser
ut efter de förändringar som skett inom och utanför biblioteket sedan 1980-talet. Har
nya kunskapsbehov uppstått och hur tillgodoses barnbibliotekariernas behov av
fortbildning? Jag ställde därför upp följande frågeställningar:

1. Har barnbibliotekariernas arbetsuppgifter förändrats under 1990-talet och i så fall
hur och varför?

2. Vilka nya kunskapsbehov har uppstått under 1990-talet för barnbibliotekarierna och
varför har de uppstått?

3. Vilka behov av fortbildning har barnbibliotekarierna och hur tillgodoses deras
behov?

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod. Nio intervjuer genomfördes. De
personer jag valde att intervjua var barnbibliotekarier, bibliotekschefer,
länsbarnbibliotekskonsulenter, en representant från SABs barn- och ungdomskommitté
och en representant för fortbildningsanordnare.

Hur barnbiblioteket växt fram under 1900-talet kan man läsa om i uppsatsens tredje
kapitel. Här beskrivs också barnbibliotekariernas arbetsuppgifter och deras
utbildningssituation. Eftersom länsbiblioteken spelat en viktig roll för
barnbibliotekarierna har jag valt att ge en kort beskrivning av deras uppgifter. Här kan
man också läsa om SABs barn- och ungdomskommitté.

Det fjärde kapitlet handlar om olika samhällsförändringar i Sverige under 1990-talet.
Barnens villkor och barnkulturens villkor har förändrats under 1990-talet, bl a beroende
på att kommunerna tvingats till neddragningar och besparingar. Vidare har
kulturnämnderna försvunnit i många kommuner. Kulturfrågorna hamnar då i andra
nämndkonstellationer och detta har medfört att kontaktnäten inte fungerar lika bra
längre och att biblioteksfrågorna ofta hamnar i bakgrunden. 1990-talet var det
decennium då informationsteknik och medieutveckling fick starkt genomslag på våra
folkbibliotek. Barnbiblioteksavdelningarna har dock inte varit de som gått i bräschen för
denna utveckling. Sverige har under 1990-talet tagit emot många flyktingar. För att
människor från olika kulturer ska förstå varandra krävs en slags förförståelse. Enligt
Emin Tengström skulle denna förförståelse kunna spridas genom användning av
litteratur och konst.

Intervjuundersökningens resultat redovisas i kapitel fem. Materialet är uppdelat i olika
teman. Jag började med att titta på hur barnbibliotekariernas arbetssituation ser ut år
2000. Mitt intervjumaterial visar att barnbibliotekarierna fått allt mindre tid att ägna sig
åt barnbiblioteksverksamheten p g a ekonomiska nedskärningar.
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Därefter gick jag över till att titta på vilka faktorer som hade påverkat
barnbibliotekariernas arbete och kvalifikationsbehov. De tre mest betydelsefulla
faktorer är enligt intervjumaterialet IT, ekonomiska nedskärningar och ett förändrat
arbetssätt i skolorna.

Efter detta studerades hur barnbibliotekariernas arbetsuppgifter ser ut och vilka deras
kompetenser är. En intressant skillnad i intervjupersonernas svar upptäcktes i samband
med frågor om vilka barnbibliotekariernas kompetenser är. Chefer och konsulenter
svarade i första hand med personliga egenskaper såsom att barnbibliotekarierna ska vara
aktiva och utåtriktade. Barnbibliotekarierna själva tyckte dock inte att de behövde ha
några särskilda personliga egenskaper. Bland de intellektuella kunskaperna var
bokkunskap och kunskaper om barnkultur de mest frekventa svaren.

Därefter riktade jag siktet mot barnbibliotekariernas fortbildningsbehov och deras
möjligheter att delta i fortbildning. IT och pedagogik var de ämnen intervjupersonerna
ansåg att barnbibliotekarierna hade störst behov av fortbildning i. IT-utbildningar hade
biblioteken satsat mycket tid och pengar på. Pedagogik tycktes vara ett relativt
nyupptäckt fortbildningsbehov. Intervjupersonerna talade om ett rikt fortbildningsutbud.
Det förekom vissa hinder för kompetensutveckling såsom ekonomiska hinder och att
barnbibliotekarierna hade mycket att göra. Hindren ansågs dock inte som stora.

Analys och slutsatser visar att barnbibliotekariernas främsta arbetsuppgift är densamma
på 1990-talet som 1980-talet - att entusiasmera och sprida läsglädje bland barnen.
Barnbibliotekarierna arbetade under 1980-talet mycket med bokprat för att sprida
läsglädje men under 1990-talet har bokpraten minskat. Detta beror på flera faktorer:
barnbibliotekarierna har p g a besparingskrav fått mindre tid till barnbibliotekets
verksamhet, skolbibliotekariernas antal har ökat vilket lett till att barnbibliotekarierna på
kommunbiblioteken inte behöver bokprata lika mycket längre, de förmedlare
barnbibliotekarierna samarbetar med har inte tid p g a besparingar inom deras
institutioner, omorganisationer i kommunerna har lett till att planering och samarbete
försvårats. Dessutom har nya arbetsuppgifter tillkommit såsom användarundervisning
vid datorerna och att lägga ut information på hemsidor. Fler arbetsuppgifter på mindre
tid har även lett till att arbetsuppgifter rörande allmänkulturen minskat under 1990-talet.
Att barnbibliotekarierna prioriterat litteraturförmedling framför allmänkulturen hänger
förmodligen ihop med att barnbibliotekets identitet främst förknippats med läs- och
språkstimulans. Detta beror i sin tur delvis på att bibliotek och skola sedan gammalt står
nära varandra. Nya arbetssätt i skolan har därför påverkat barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter. Därför ansågs också informationsförmedling vara viktig och nya
arbetsmetoder rörande detta hade under 1990-talet utvecklats.

Då barnbibliotekets identitet så starkt förknippas med läs- och språkstimulans kommer
de informationsförmedlande arbetsuppgifterna i andra hand. Detta anser jag har
påverkat barnbibliotekariernas inställning till datorerna. Att barnbibliotekarierna varit
reserverade till Internet beror också på dess innehåll som ibland ses som moraliskt
oförsvarbart och svårt att överblicka och kontrollera. Datorerna har dock varit en viktig
faktor när det gäller nya kunskapsbehov hos barnbibliotekarierna eftersom helt nya
arbetsuppgifter tillkommit. Förutom rena fackkunskaper anser intervjupersonerna att
arbetet med datorerna och barnen kräver pedagogiska kunskaper då
barnbibliotekariernas arbetsuppgifter kommit att handla mycket om vägledning.
Pedagogiska kunskaper har också blivit allt viktigare genom 1990-talets nya läroplan.
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Arbetet i skolorna påverkar biblioteken genom deras samarbete och gemensamma
intresse. Då skolorna under 1990-talet arbetat mer undersökande har
barnbibliotekariernas arbetsuppgifter förändrats. I likhet med de nya arbetssätten med
användarundervisning har nu barnbibliotekariernas informationsarbete kommit att
handla mer om handledning än förmedling.

IT och pedagogik var också de fortbildningsområden som biblioteken behövde satsa
mest på enligt intervjumaterialet. Den nya IT-tekniken utvecklas snabbt och är därför ett
område som barnbibliotekarierna behöver fortsatt fortbildning i trots redan stora
satsningar. Enligt min analys är det dock inte säkert att det är fler utbildningar inom IT
som behövs för att barnbibliotekarierna ska känna sig säkrare och arbeta mer med
barnen och datorerna. Formell fortbildning är inte tillräckligt utan färdigheter och
erfarenheter krävs också. Barnbibliotekarierna behöver med andra ord tid att träna,
vilket tycks vara svårt att ta sig då deras arbetsuppgifter ökat samtidigt som arbetstiden
minskat. Pedagogiska kunskaper tycks också vara nödvändiga då barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter mycket handlar om att vägleda barnen. Fortbildning i pedagogik var på
planeringsstadiet vid intervjutillfällena. Barnbibliotekarierna sades delta i mycket
fortbildning och några hinder för att delta i fortbildning ville man inte tala om.
Möjligtvis kunde vissa barnbibliotekarier drabbas p g a att de hade så mycket att göra
eller p g a ekonomiska hinder. Ett annat dilemma var att många kurser vid högskolorna
inte är på distans och därför kan inte alla som vill delta. Men det tycktes som om
länsbiblioteken ändå var den viktigaste institutionen då det gällde att tillgodose
barnbibliotekariernas fortbildningsbehov, dels p g a närheten men också för att det
mellan kommunbibliotek och länsbibliotek förs en dialog om vilka fortbildningsbehov
som finns. Frågan är dock om dessa samtal leder till ett framtidsinriktat behov eller om
det är det för dagen upplevda behovet som leder till fortbildning. Mycket tyder på att
det är det senare då ingen av intervjupersonerna talade om några större behovsanalyser
utan det tycktes ofta vara barnbibliotekarierna själva som bestämde vilka utbildningar
de skulle delta i. Genom detta förfaringssätt kan organisationens möjligheter till
utveckling försämras vilket vore synd eftersom samtliga intervjupersoner ansåg att det
var viktigt med fortbildning och de vittnade om ett stort utbud och att mycket resurser
lades ned på detta.
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Bilaga 1

Barnbibliotekets målsättning

• Barnbibliotekets mål är att nå ut till alla barn.
• Barnbiblioteket ska medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö för alla barn.
• Barnbiblioteket ska medverka till att skapa förutsättningar för en gynnsam språklig

utveckling.
• Barnbiblioteket ska medverka till att skapa självständiga, kritiskt tänkande

människor med ett rikt fantasi- och känsloliv.
• Barnbiblioteket ska medverka till att ge alla barn möjlighet att söka kunskap för att

förbättra sina egna och andras villkor.
• Barnbibliotekets mediautbud bör syfta till att motverka kommersialismens negativa

verkningar och skapa ett alternativt utbud samt söka ändra efterfrågemönstret.
• Barnbiblioteket ska kostnadsfritt ge alla barn tillgång till och information om

böcker, tidningar, tidskrifter, grammofonskivor/kassetter m m på respektive
hemspråk.

• Barnbiblioteket ska aktivt söka upp de barn som av fysiska, psykiska, språkliga eller
sociala skäl inte utnyttjar biblioteket.

• För att förverkliga målsättningen att nå ut till alla barn måste biblioteket aktivt söka
upp och samarbeta med de institutioner, organisationer eller enskilda som arbetar
med barn och sprida information om böcker, läsning och bibliotek.

• Kravet på kvalitet bör också gälla den allmänkulturella verksamheten som bör
kartläggas och planeras i samarbete med andra förvaltningar och institutioner i
kommunen.

• En förutsättning för att målsättningen ska kunna uppfyllas är att barnbibliotekets
personal fått adekvat utbildning samt att möjlighet till fortlöpande utbildning finns.

(Utarbetad av SAB:s specialgrupp för barn- och tonårsverksamhet 1975-76)
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Bilaga 2

Frågor till  barnbibliotekarierna

Bakgrund
1. Vad har du för utbildning?
2. Hur länge har du arbetat på bibliotek?
3. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie?

Arbetsuppgifter
4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
5. Har dina arbetsuppgifter förändrats under åren du arbetat som barnbibliotekarie? På

vilket sätt?
6. Om dina arbetsuppgifter har förändrats, vad beror det på?
7. Har du arbetsuppgifter utanför barnbiblioteksverksamheten?
8. Hur skulle du beskriva barnbiblioteksarbetet?
9. Hur arbetar du för att nå ut till barnen?

Kompetens
10. Vad ser du som viktiga kunskaper hos en barnbibliotekarie?
11. Är det några särskilda egenskaper man bör ha som barnbibliotekarie?
12. Vad är basen i din kompetens?
13. Finns det något du känner att du borde kunna men inte kan?
14. Om ja, hur går du tillväga för att råda bot på det?
15. Finns det något du kan och skulle vilja använda i ditt arbete idag men som du

känner att du inte kan göra? Om ja, vad och varför kan du inte göra detta?
16. Finns det några hinder för kompetensutveckling?

Fortbildning
17. Har du deltagit i någon fortbildning de senaste åren? Om ja, vad lärde du dig då?
18. Tycker du att fortbildningsutbudet är tillräckligt eller saknar du något? Vad saknar

du?
19. Har du någon chans att påverka utbudet av fortbildning?
20. Är det någon fortbildning du skulle vilja delta i nu? Varför?
21. Vad tror du att du kommer behöva få för fortbildning i framtiden? Kan du ge några

exempel?
22. Tycker du att du får tillräckligt med information om olika slags utbildningar?
23. Vad betyder länsbarnbibliotekskonsulenten för dig? Finns det andra

utbildningsanordnare som har en betydande roll för dig?

Avslutning
24. Kan du berätta något mer om det här?
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Bilaga 3

Frågor till bibliotekscheferna

Bakgrund 
1. Vad har du för utbildning?
2. Hur länge har du arbetat på bibliotek?
3. Hur länge har du varit chef?
4. Hur många barnbibliotekarier är anställda här?

Arbetsuppgifter
5. Har din/dina barnbibliotekarier andra arbetsuppgifter än barnbiblioteksverksamhet?

Kompetens/kvalifikation
6. Vilken kompetens tycker du att en barnbibliotekarie ska ha?
7. Tycker du att en barnbibliotekarie bör ha några särskilda egenskaper?
8. Har du, under den tid du arbetat på bibliotek, märkt någon förändring av
kvalifikationsbehoven hos barnbibliotekarier? Om ja, vilken förändring och varför?
9. Vad tror du att barnbibliotekarier är i störst behov av att lära sig mer om i dagens
läge? Varför?
10. Vad tror du morgondagens barnbibliotekarier kommer behöva lära sig mer om?
Varför?
11. Finns det några hinder för kompetensutveckling?

Fortbildning
12. Har din/dina barnbibliotekarier deltagit i någon fortbildning de senaste åren? Om ja,
vad handlade utbildningen om?
13. Tycker du fortbildningsutbudet är tillräckligt eller saknas något? Vad saknas?
Varför önskar du utbildning inom detta?
14. Vilka utbildningsområden satsar ni mest på?
15. Vilka utbildningsbehov är störst idag?
16. Vad tror du morgondagens barnbibliotekarie kommer behöva för utbildning?

Avslutning
17. Kan du berätta något mer om det här?
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Bilaga 4

Frågor till länsbarnbibliotekskonsulenterna

Bakgrund
1. Vad har du för utbildning?
2. Vad har du arbetat med tidigare?
3. Vad har du för arbetsuppgifter?

Arbetsuppgifter
4. Har du sett några förändringar ute på biblioteken när det gäller barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter?
5. Har du sett någon skillnad i deras arbetsmetoder?
Om ja, vad och varför har dessa förändringar skett?
6. Har dessa eventuella förändringar påverkat ditt sätt att arbeta?

Kompetens/kvalifikation
7. Vad ser du som viktiga kunskaper hos en barnbibliotekarie?
8. Tror du att man som barnbibliotekarie bör ha några särskilda egenskaper?
9. Har du märkt någon förändring vad gäller barnbibliotekariernas kvalifikationsbehov
under de år du arbetat som konsulent? Om ja, vilken förändring och varför?
10. Vad tror du barnbibliotekarierna är i störst behov av att lära sig mer om i dagens
läge? Varför?
11. Vad tror du morgondagens barnbibliotekarier kommer behöva lära sig mer om?
Varför?
12. Finns det några hinder för kompetensutveckling?

Fortbildning
13. Hur går ni på länsbiblioteket tillväga för att ta reda på vad barnbibliotekarierna
behöver för utbildning?
14. Vilka utbildningar frågar man idag efter ute på biblioteken?
15. Har ni någon fortbildning för barnbibliotekarier just nu?
16. Vilka utbildningar är populärast idag?
17. Vad tror du att morgondagens barnbibliotekarier kommer behöva för fortbildning?
18. Har ni några planer för kommande utbildningar?

Avslutning
19. Kan du berätta något mer om det här?
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Bilaga 5

Frågor till utbildningsansvarige

Bakgrund
1. Vad har du för utbildning?
2. Hur länge har du arbetat på BHS?
3. Vad arbetar du med?

Fortbildning
4. Hur kommer det sig att just du fick uppdraget att ansvara för den kommande 20-
poängsutbildningen för barnbibliotekarier?
5. Hur kommer det sig att Statens Kulturråd tog initiativ till utbildningen?
6. Är utbildningen riktad enbart till yrkesverksamma barnbibliotekarier?
7. Hur går ni tillväga för att ta reda på vad det är barnbibliotekarierna behöver för
utbildning?
8. Vad kommer utbildningen att innehålla?
9. Vilka direktiv har ni fått från Statens Kulturråd?
10. Hur mycket är Statens Kulturråd med och bestämmer om innehållet i utbildningen?
11. Tror du att det finns några svårigheter eller hinder för kompetensutveckling?

Avslutning
12. Kan du berätta något mer om det här?
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Bilaga 6

Frågor till SABs representant

Bakgrund
1. Vad har du för utbildning?
2. Vad arbetar du med idag?
3. Hur länge har du arbetat på bibliotek?
4. Hur länge har du varit medlem i SAB?
5. Kan du berätta om din uppgift inom SAB?

Kompetens/kvalifikation
6. Vad ser ni som viktiga kunskaper hos en barnbibliotekarie?
7. Tror ni att man som barnbibliotekarie bör ha några särskilda egenskaper?
8. Har ni märkt någon förändring vad gäller barnbibliotekariernas kvalifikationsbehov
under de senaste åren? Om ja, vilken förändring och varför?
9. Vad tror ni barnbibliotekarierna är i störst behov av att lära sig mer om i dagens läge?
Varför?
10. Vad tror ni morgondagens barnbibliotekarier kommer behöva lära sig mer om?
Varför?
11. Tror ni att det finns några hinder för kompetensutveckling? Vad och varför?

Fortbildning
12. Gör ni inom SAB något för barnbibliotekarierna när det gäller fortbildning? Vad?
13. Vilka områden ser ni på SAB som viktiga fortbildningsområden?
14. Vad tror ni att morgondagens barnbibliotekarier kommer behöva för utbildning?
15. Hur går ni tillväga för att ta reda på vad barnbibliotekarierna behöver för utbildning?
16. Vilka utbildningar är mest efterfrågade idag?
17. Har ni några planer på kommande utbildningar?

Avslutning
18. Kan du berätta något mer om det här?


