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The aim of this study was to examine the social relationships between children and librarians
during reference interviews. Using qualitative interviews with five children’s librarians I
illustrate attitudes and behaviours during a reference situation which take place in
psychological, social and even in pedagogical contexts. The literature review comprises
studies of the reference interview with children and youth, a description of interpersonal
communication and finally social interaction and dialog between teachers and pupils.
The main result of this study was the demonstration of a dichotomy in modes of interpersonal
communication. In one mode, the social frame is emphasized. The librarians work actively and
mobile to elicit questions and to create social relationships. They try to form an atmosphere of
trust by confirming the child and showing approachability. In the other mode of interaction
more traditional roles are played out. The social dimension of the reference interview is not
stressed and the main goal is to find the ”right” source or book and the process which the
children go through is not engaged. These two contradictory modes form a model of two
interaction styles; ”the active and outgoing” and ”the dominate behaviour”.

Nyckelord: referenssamtal, referensintervju, barnbibliotekarier, barnbibliotek, dialog,
kommunikation, kroppsspråk,
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Jag har under min utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås kommit att intressera
mig för referensarbetet och då i synnerhet referenssamtalet. Jag anser att själva
referenssamtalet intar en central plats i informationssökningsprocessen. Vi har i olika
sammanhang berört problematiken att som informationsförmedlare försöka ringa in
användarnas informationsbehov för att kunna gå vidare i informationssöknings-
processen. Svårigheterna kan bero på ett antal olika faktorer såsom missförstånd,
felsägningar, att ord kan betyda olika i skilda sociala sammanhang med mera. Dessa
tankar har lett in mig på bibliotekets referensarbete för barn och ungdomar och en
undran över hur referenssamtalet med dessa går till. Barn och vuxna befinner sig på
olika nivåer både intellektuellt och socialt. Barn utrycker sig och agerar utifrån sina
erfarenheter och kunskapsnivåer. Hur upplever bibliotekarierna detta och uppfattar de
detta som ett problem? Vad har bibliotekarierna för kunskaper i bland annat
kommunikation och samtalsteknik för att kunna handskas med detta?

Mitt intryck av bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet är, efter att tagit del av
bland annat några av de handböcker i barnbiblioteksarbete som getts ut, ����������
��������������	
��� … ? (Skoglund red.1982) och ��������� (1994), att denna
verksamhet under de senaste decennierna dominerats av uppsökande och läsfrämjande
aktiviteter. Själva mötet med det enskilda barnet har inte fått samma uppmärksamhet.
Referenssamtalet med barn har inte haft någon framträdande position inom biblioteks-
och informationsvetenskapen och i synnerhet inte referenssamtalet ur en psykosocial
synvinkel.

Jag menar att referenssamtalet inte bara konkret handlar om att komma fram till rätt
svar eller att tolka barnets fråga rätt, utan det handlar i allra högsta grad om
bemötande. Hur pass viktigt är det sociala sammanhang där mötet utspelar sig? Frågor
som kommunikativ kompetens är intressanta i detta sammanhang liksom aspekter som
rör verbal och ickeverbal kommunikation. Sammantaget har ovanstående frågor och
funderingar lett fram till en önskan att få en djupare förståelse för hur bibliotekarierna
själva upplever referensintervjun med barn och hur de upplever sin roll som samtals-
partner och hur viktigt samspelet mellan barn och bibliotekarie är.

����%8��	�

Syftet med denna uppsats är att belysa den sociala sidan av ett referenssamtal och lyfta
fram psykosociala faktorer som kan berika och stödja referenssamtalet. Genom
kvalitativa intervjuer med barnbibliotekarier vill jag få en bild av samspelet mellan
barn och bibliotekarie i en referenssituation. Framförallt är det bibliotekariernas
förhållningssätt och bemötande som jag vill belysa.

Mina frågeställningar är följande:

- hur beskriver bibliotekarierna möten med barn och ungdomar i en referenssituation?
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- vilka styrkor respektive svagheter upplever bibliotekarierna sig ha i samband med
referenssamtalet med barn och ungdomar och vilka faktorer lyfts fram som
betydelsefulla?

- vilken roll spelar den ickeverbala kommunikationen i en referenssituation?

- kan jag utifrån bibliotekariernas berättelser och beskrivningar finna olika sätt att
förhålla sig till barn i en referenssituation?

��#�&	��	99�:���6	��
���:
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Begreppet referensintervju är den vanligaste termen inom litteraturen i biblioteks- och
informationsvetenskap för benämning på det samtal som sker mellan användare och
informationsförmedlare. Eftersom en stor del av litteraturen är engelskspråkig har det
varit naturligt att använda ordet intervju från engelskans ”reference interview”. Jag
själv föredrar ordet referenssamtal eftersom ordet intervju har en mer negativ klang för
mig än begreppet samtal. Annika Lantz förklarar begreppen i sin bok ������������
	�:
”I en intervju är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och processen
har en i förväg bestämd riktning. I samtalet finns inte denna bestämda riktning och de
medverkande har ett mer jämställt förhållande.” (1993, s 12) Referenssamtalet sker
mellan två parter med olika förutsättningar men ändå är deras delaktighet och vad de
tillför samtalet lika viktiga. Referenssamtalet kan dock ha ett inslag av viss styrning
och likaså kan parterna ha ett gemensamt mål med samtalet.

I denna uppsats använder jag mig av ordet referenssamtal utom i de fall jag refererar
till en författare som använder sig av ordet referensintervju.

Jag har också använt mig av begreppet referenssituation som jag också vill klargöra
för. I initialskedet av uppsatsarbetet och i insamlandet av litteratur utgick jag från
själva referenssamtalet. Jag var bland annat intresserad av hur referenssamtalet
utspelar sig mellan barn och bibliotekarie och vad som utmärker referenssamtalet med
barn i jämförelse med biblioteksbesökare. Denna kunskap skulle vara en bra grund för
mig inför intervjuerna med barnbibliotekarierna. Eftersom jag från början var inriktad
mot den interpersonella kommunikationen kom referenssamtalet att innefatta något
mer än enbart olika typer av intervjutekniker, något ytterligare än bara en
frågesituation. I denna uppsats innefattar begreppet referenssituation dels en
frågesituation, dels ett socialt möte mellan en vuxen och ett barn. Jag vill se referens-
samtalet som ett socialt samspel som har stor inverkan på barnens upplevelse av
biblioteksbesöket. Referenssituationen, som jag uppfattar den, infattar ett
referenssamtal som utspelar sig i ett socialt, psykologiskt och även i ett pedagogiskt
sammanhang.

��	���������

���������	���

Begreppet interpersonell kommunikation och ickeverbal kommunikation används
otaliga gånger i denna uppsats och i kapitel 4 ges en redogörelse kring detta.
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Jag skall här göra en kort beskrivning av Kuhlthaus (1993) modell av
informationssökningsprocessen eftersom begreppet används i uppsatsen. Modellen
utgår från gymnasister och collegestudenters informationssökning och är intressant ur
den synvinkeln att den innefattar känslor och tankar som informationssökaren
upplever under processens gång och har därmed viss anknytning till uppsatsens
ämnesområde. I avsnitt 5.2 behandlas Kuhlthaus teori om bibliotekariens roll i
informationssökningsprocessen.

Modellen visar sex stadier som informationssökaren genomgår och vid varje stadium
belyser Khulthau elevens/användarens känslor, tankar och handlingar under
sökprocessen.

De första tre stadierna kännetecknas av osäkerhet, förvirring och tvivel. Under det
första stadiet (Task Initiation) introduceras ett ämne eller skoluppgift. Nästa stadium
(Topic Selection) sker en identifiering och val av huvudämne. Tredje fasen (Prefocus
Exploration) beskrivs som den mest kritiska och kan upplevas som mycket
frustrerande. För att överbygga dessa känslor av förvirring och komma vidare till nästa
fas krävs en fokusering eller avgränsning av ämnet (Focus Formulation). I denna fas
infinner sig en känsla av optimism och innebär en vändpunkt  i sökprocessen. I fas fem
(Information Collection) sker en insamling av informationen relaterad till det fokus
som valts. Ett ökat intresse för ämnet och en känsla av tillförsikt uppträder samt en
förmåga att mer specifikt fokusera och formulera relevanta frågor till bibliotekarien
/söksystemet. I sista stadiet av informationssökningsprocessen (Search Closure)
upplevs en känsla av lättnad och tillfredsställelse. Men även känslor av besvikelse kan
uppkomma beroende på hur sökningen har gått (Kuhlthau 1993, s 41-53).

Utifrån sin modell av informationssökningsprocessen utvecklar Kuhlthau en teori som
hon benämner ”the uncertainty principles” som tar hänsyn till elevens/användarens
känslor och upplevelser av sökningen under processens gång; från osäkerhet och
frustration till säkerhet och klarhet. Hon förklarar det på följande sätt:

Uncertainty is a cognitive state that commonly causes affective symptoms of anxiety
and lack of confidence. Uncertainty and anxiety can be expected in the early stages
of the Information Search Process. The affective symptoms of uncertainty,
confusion, and frustration are associated with vague, unclear thoughts about a topic
or question. As knowledge states shift to more clearly focused thoughts, a parallel
shift occurs in feelings of increased confidence. Uncertainty due to lack of
understanding, a gap in meaning, or a limited construct initiates the process of
information seeking. (ibid., s 111)

��'�*99����	
��6��9:����:


Uppsatsen börjar med syfte, frågeställningar och definitioner av begrepp som jag
använder i uppsatsen. Metodval och metoddiskussion tas upp i kapitel 2. Därefter
följer kapitel 3 där en översikt ges över den litteratur som specifikt behandlar
referenssamtalet med barn och ungdomar för att ge en grund för uppsatsen
ämnesområde. I kapitel 4 beskriver jag grunderna för interpersonell kommunikation
inom kommunikationspsykologin som har en central roll i uppsatsen. I samma kapitel
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beskrivs även litteratur inom biblioteks- och informationsvetenskapen som tar upp
referenssamtalet i ett kommunikationspsykologiskt perspektiv. I kapitel 5 behandlas
dialogens betydelse, framförallt i pedagogiska sammanhang. Därefter, i kapitel 6,
följer resultatredovisningen där intervjuundersökningen presenteras uppdelat i olika
temaområden. Diskussion och slutsats återfinns i kapitel 7 och hela uppsatsen avlutas
med en sammanfattning i kapitel 8.
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Mitt metodval föll sig ganska naturligt på kvalitativ intervjumetod eftersom jag vill
spegla bibliotekariernas egna upplevelser av sitt arbete, få en djupare förståelse för och
inblick i referenssamtalet med barn. Uppsatsen skall inte utgöra någon översikt av
tillvägagångssätt vid referenssamtal för att kunna göra generaliseringar över hu barn-
bibliotekarier arbetar.

I början av uppsatsarbetet hade jag funderingar kring att komplettera intervjuerna med
någon form av observation för att göra beskrivningen och analysen mer berikande eller
fördjupande. Jag valde dock bort denna metod av olika skäl. För det första gjorde jag
den bedömningen att jag hade tillräckligt med insamlat material från intervjuerna för
att arbeta vidare med uppsatsen. För det andra var jag också osäker på observationen
som metod. Det krävs mycket noggranna förberedelser precis som inför en intervju-
undersökning. I boken �����
���	����	���������	�������
	� skriver författaren att valet
av en observationsstudie ” … innebär en svår väg” (Bell1993, s 111) och enligt Holme
och Solvang ” … ställer observationsformen stora krav på forskaren” (Holme &
Solvang 1997, s 110). Jag ansåg att det skulle bli för övermäktigt att använda mig av
två kvalitativa metoder inför denna uppsats. När jag resonerade kring observation som
metod ställde jag mig också frågan �	��� jag skulle observera. Att göra en observation
av de fem intervjupersonerna ansåg jag som uteslutet. Jag ville inte att en eventuell
observationsstudie skulle ha någon kontrollfunktion; stämmer deras utsagor med det
jag har observerat? Som jag redovisar nedan hade jag tankegångar i början hur jag
genom intervjuerna skulle få fram hur informanterna verkligen arbetade, som om jag
skulle kunna finna ett sätt att objektivt få fram hur de gick tillväga. Skulle jag genom
observation få fram den ”sanna” bilden? Det var det subjektiva jag ville utgå ifrån,
vilket gjorde att en observationsstudie framstod då för mig som en metod som jag helst
ville undvika. Nu i efterhand ser jag något annorlunda på det hela. En observations-
studie i kombination med intervjuer kunde ha bidragit till en mer nyansrik tolkning
och analys. Men jag känner mig fortfarande osäker över vilken form av observations-
metod jag skulle ha föredragit och hur studien skulle ha lagts upp. En
videoobservation skulle vara intressant att genomföra men naturligtvis inte helt
oproblematisk.

����);�������;��
�	�;=7

En viktig fråga vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är att få en så naturlig och
avslappnad intervjusituation som möjligt och att intervjupersonerna känner förtroende
för den som genomför intervjuerna. Med bandspelare och med frågor som kanske mer
upplevs som kontrollerande än undersökande bör man ställa sig frågan hur ärliga och
uppriktiga svar man får. Frågeställningarna handlar indirekt om bibliotekariernas
yrkesroll, yrkesidentitet och skulle kunna uppfattas som frågor om hur väl de kan
genomföra sitt arbete eller hur skicklig man utför ett visst arbetsmoment och därmed
ge upphov till mindre sanningsenliga svar. Skulle någon kunna medge att arbetsupp-
giften eller företeelsen är något man inte riktigt behärskar eller upplever som svår?
Dessa funderingar och liknande hade jag i början av uppsatsarbetet och ställde mig
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frågan hur jag genom en intervjusituation skulle få fram hur de faktiskt i praktiken
arbetar. Genom att studera litteratur i intervjumetodik kunde mina farhågor kring dessa
frågeställningar skingras.

Kan det förekomma skillnader i vad en intervjuperson berättar om sitt beteende och
vad hon faktiskt gör? Den frågan ställs i Annika Lantz bok om intervjumetodik.
Givetvis är det en skillnad men det handlar snarare om två skilda utgångspunkter,
menar författaren, där det krävs olika undersökningsmetoder. Diskussioner har förts
hur denna skillnad kan ses som en brist i intervjumetodens tillförlitlighet, men en
sådan inställning tyder mera på en syn inom forskningen där endast det sanna eller
objektiva har ett värde, konstaterar Lantz (1993, s 15f). ”En professionell intervju
innebär i detta sammanhang en systematisk undersökning av det subjektiva…”, menar
författaren (ibid., s 16). För att återknyta till resonemanget i ovanstående avsnitt om
observation som metod, framhåller Lantz, att personers subjektiva utsagor och deras
observerbara beteenden beskriver olika sammanhang och att det inte går att jämställa
observationsdata med intervjudata (ibid., s 16).

Det är bibliotekariernas upplevelser och attityder kring denna fråga som är föremål för
undersökningen. Det är deras tankar och värderingar som jag vill få belysta. Det är just
genom deras subjektiva berättelser och beskrivningar som jag försöker hitta
beteendemönster för att få en bild av hur de arbetar i en referenssituation och utifrån
detta dra eventuella slutsatser.

Frågan om huruvida jag som intervjuare har påverkat informanternas svar är en
intressant fråga och här finns en stor skillnad mellan den kvalitativa och den
kvantitativa intervjun. Vid genomförandet av en kvantitativ intervju är strävan att
minimera intervjuarens inflytande på informanterna stor det vill säga ett standardiserat
intervjuförfarande är önskvärt till skillnad mot en kvalitativ intervjumetod där
intervjuaren mer fungerar som en medskapare av intervjun (Svensson & Renck 1996, s
56f). Man skall också vara medveten om, menar Lantz, att det ” … krävs också en full
och emotionell förståelse av att man som intervjuare både påverkar och påverkas, d v s
en insikt i hur intervjuarens person och sätt att vara påverkar växelspelet” (Lantz 1993,
s 14).

Enligt Jan Trost skall man helst inte ha färdigformulerade intervjufrågor i samband
med kvalitativa intervjuer utan man skall låta intervjupersonerna styra samtalet så
mycket som möjligt, men man bör dock ha fastställda frågeområden (Trost 1997, s
47f). Jag har både vid utformningen av intervjuformulär och under intervjuerna strävat
efter så lite styrning som möjligt, men har ändå försökt att inhämta information inom
ett antal teman (se bilaga). I boken ����	���	������
	���	�����	����������	� skriver
författarna att inför den kvalitativa intervjun utgår intervjuaren ifrån att man inte på
förhand kan veta vilka frågor som är viktiga utan detta är något som växer fram under
intervjun beroende på själva intervjusituationen (Svensson & Renck 1996, s 56). Jag
anser att det ställer högre krav på intervjuaren under själva intervjusituationen än om
man har ett antal färdigformulerade frågor. Framförallt bör man vara ordentligt
förberedd och väl insatt i ämnet i fråga för att kunna ställa lämpliga följdfrågor.

Jag ville att frågeområdena skulle täcka ett brett spektrum av ämnesområden för att
bibliotekarierna skulle ha möjlighet att ge en så rik berättelse som möjligt. Jag har
även spekulerat i om jag eventuellt kunde ha missat viktig information genom att inte
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ställa exakt samma frågor till alla. Men med tanke på att intervjuerna pågick mer än en
timme är jag ändå relativt övertygad om att de fick möjlighet att ge sin berättelse och
fick uttrycka vad de ansåg viktigt med referenssamtalet. Frågor som direkt berörde den
ickeverbala kommunikationen var få, mycket på grund av att jag inte ville styra eller
ställa alltför ledande frågor.

Steinar Kvale skriver i boken ��������	���	���������	���	���������att man som
intervjuare även skall vara uppmärksam på det som 	��� sägs under en intervju. Det
som inte sägs kan också ge viss information. Jag kände mig något osäker över en av
intervjupersonerna under analys/tolkning eftersom jag saknade vissa uttalanden från
henne i vissa frågor. Till exempel berörde hon inte alls psykologiska och sociala
faktorer i mötet mellan barn och bibliotekarie och jag fick just genom det outtalade dra
vissa slutsatser (Kvale 1997, s 164).

Jag hade inför intervjuerna förberett ett antal exempel på referensfrågor hämtade ur
Lena Lundgrens undersökning (1997) och hade även tänkt att informanterna själva
skulle kunna exemplifiera med referensfrågor och utgå från dessa för att jag lättare
skulle kunna förstå och få en bild av hur de gick tillväga. Men det var svårare än jag
trodde att utgå från dessa exempel och intervjupersonerna hade svårt för att själva
komma med egna exempel.

Slutligen några kommentarer om anonymiseringen. I början av uppsatsarbete såg jag
inga som helst problem med intervjupersonerna och deras anonymitet. Självklart valde
jag fingerade namn och avslöjade inte heller var de arbetade. Men därutöver tänkte jag
presentera personerna så nära verkligheten som möjligt. Det visade sig inte vara så
enkelt utan jag anar att vissa av mina uppgifter eller slutsatser, kan upplevas som
känsliga för intervjupersonerna och jag har därför valt att anonymisera i så hög grad
som möjligt.

��#�*�;��

Enligt Holme och Solvang skiljer sig tillvägagångssättet vid urvalet av undersöknings-
enheter markant åt mellan kvalitativa studier och kvantitativa studier. Vid kvalitativa
studier är man inte intresserad av att urvalet skall vara representativt i statistisk
synpunkt utan undersökningen syfte är att få en djupare och mer heltäckande bild av
problemet. Urvalet kan göras utifrån olika kriterier; ett varierat urval för att få fram så
brett material som möjligt och/eller att man försäkrar sig om att informanterna har så
stor kunskap som möjligt om det man skall undersöka (Holme & Solvang 1997, s
101ff). Jag har använt mig av den senaste urvalsprincipen och haft som kriterium att
informanterna skall ha arbetat som barnbibliotekarie i minst fem år.

Intervjuerna ägde rum vid fem folkbibliotek i två kommuner. Tre av dessa bibliotek
fungerar även som skolbibliotek. Informanterna kontaktades per telefon där jag
redogjorde kortfattat för uppsatsen syfte, att intervjuerna spelades in på band samt att
anonymitet garanterades. Intervjupersonerna valdes utifrån ett geografiskt urval. Tre
av intervjupersonerna arbetar på bibliotek i relativt centrala delar och tre av dem
tjänstgör på bibliotek i förortsområden.
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Vad gäller antalet intervjupersoner menar Trost i sin bok ����	���	���	��������� att
antalet intervjupersoner är relativt oväsentligt, det viktigaste är inte kvantiteten utan
kvaliteten. Det kan vara tillräckligt med ett fåtal intervjuer och därefter vid behov
komplettera med flera. För många intervjuer kan göra materialet oöverskådligt och
behöver inte tillföra undersökningen något mer (Trost 1997, s 110). Efter fem
genomförda intervjuer bedömde jag det insamlade materialet vara tillräckligt
omfattande för att arbeta vidare med.

Vid fyra av de fem biblioteken där jag genomfört intervjuerna finns en gemensam
informationsdisk för både vuxen- och barnavdelning. Detta innebär att man arbetar
gentemot båda grupperna och det kan ur min synpunkt vara positivt då informanterna
kan göra en jämförelse mellan mötet med barn respektive vuxna. En av
bibliotekarierna arbetar på en separat barn- och ungdomsavdelning med egen
informationsdisk, men hon har också under många år arbetat på bibliotek med
kombinerad disk.

��'��
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Intervjuerna genomfördes mellan 30/9—22/11 1999 och tog cirka en och en halv
timme per intervju. Jag träffade bibliotekarierna på sina respektive arbetsplatser och vi
försökte hitta en ostörd plats för intervjun, oftast blev det i ett arbetsrum.

Intervjuerna spelades in på band. Under intervjun med Karin fick jag problem med
bandspelaren och endast en liten del av intervjun är inspelad. Eftersom jag hann
upptäcka detta under intervjuns gång förde jag anteckningar och försökte noggrant
direkt efter intervjun skriva rent anteckningarna, mina intryck och annat som jag ansåg
vara väsentligt.

Det skall tilläggas att jag efter varje intervju skrev ner mina spontana intryck och
kommentarer eftersom jag anser att de intryck jag fick av intervjupersonerna kan
påverka bearbetningen av intervjumaterialet. Trost menar att bandinspelningar eller
anteckningar inte helt kan ersätta de intryck man får (1997, s 51).

Till de två första informanterna, Lena och Birgitta, delade jag ut en intervjuguide över
de frågeområden vi skulle samtala kring. Vid de resterande intervjuerna valde jag dock
inte detta förfaringssätt delvis på grund av de reaktioner jag fick från den första
intervjupersonen, Lena. Hon fick intervjumanualen innan intervjun för att få en inblick
i frågeområdena och sa i början av intervjun att hon upplevde frågorna som svåra men
efter intervjun sa hon: ”jag tänkte när jag såg detta, hur i all sin dar ska vi kunna ha ett
samtal, vad handlar det egentligen om, men det har löpt väldigt bra”. De övriga tre
intervjupersonerna fick relativt lite information i förväg om vad intervjun skulle
behandla.

Det finns förmodligen både nackdelar och fördelar med att förbereda intervjupersoner
på de frågor som skall ställas. Spontana svar och reaktioner känns värdefulla och
svaren blir inte tillrättalagda men nackdelen kan vara att informanterna inte ges
möjlighet att fundera över frågeställningarna.
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Jag tyckte att intervjuerna förlöpte bra, det var en lättsam stämning och en avspänd
intervjusituation. Trots de relativt långa intervjuerna hade jag dock efter varje intervju
en känsla av att jag skulle behövt mer tid, vissa frågor blev inte ställda och jag följde
inte upp frågorna i den utsträckning jag hade önskat.

Om jag kritiskt skall granska mig som intervjuare upptäcker jag många nybörjarfel då
jag lyssnar till de bandade intervjuerna; att prata för mycket, att avbryta intervju-
personen och kanske det allvarligaste felet att inte följa upp eller fördjupa
intervjusvaren. Det var hela tiden en avvägning mellan att säga för mycket, att inte
ställa allför ledande frågor eller att inte få någon information alls. Anledningen till
detta kan ha flera orsaker. Man är för rädd att inte hinna med allt som skall behandlas
eller också märker man på intervjupersonen att det var en fråga som inte engagerade.

Ska man återkomma till informanten och be att få komplettera vissa frågor? är något
som jag har funderat över. Kan man då få spontana och inte tillrättalagda svar?
Speciellt med tanke på att jag är ute efter uppfattningar, attityder, känslor och inte
faktafrågor som det skulle vara lättare att komplettera med. Vad kan jag få för svar om
jag plockar ut en enskild fråga ur sitt sammanhang? Jag beslutade mig för att inte
återkomma med kompletterande frågor, ej heller har informanterna fått läsa igenom de
utskrivna intervjuerna.

Hur förhöll jag mig själv till intervjupersonerna? Eftersom intervjun är ett samspel
mellan två personer och båda är medskapare till intervjuns resultat är det inte helt
oväsentligt att redogöra för vilken position eller förhållningssätt jag själv intog under
intervjuerna.

För det första försökte jag vara väl påläst om det aktuella ämnesområdet, men hade
ändock en känsla av otillräcklighet då jag själv saknar praktisk erfarenhet och intog en
mer eller minde ödmjuk hållning; att som ”amatör” intervjua ”proffs”. Jag var mycket
mån om att det skulle vare en trevlig stämning, att det inte skulle upplevas som någon
utfrågning av deras kunskaper och försökte inte framhålla mina kunskaper alltför
mycket dels för att jag inte ville ge ledande frågor, dels för att inte verka mästrande.
Detta förhållningssätt kan ha inverkat på mig som intervjuare att inte ha följt upp
frågor i tillräcklig utsträckning, att inte våga tvinga fram ett svar när jag kände att de
blev osäkra eller utryckte sig något motsägelsefullt.

Min kännedom om ämnesområdet, att biblioteksmiljön inte är främmande för mig
efter att ha arbetat som biblioteksassistent i ett antal år samt att jag har egna barn och
har därigenom insyn i barnets värld och i barnlitteraturen som gjorde att jag kände en
styrka som intervjuare som också säkert intervjupersonerna kände av.

��"��
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Efter varje intervju gjordes en utskrift av banden ordagrant. Eftersom den skrivna
texten, avskriften av en intervju, inte ger samma  känsla, har jag vid ett flertal gånger
lyssnat igenom banden.
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Den första etappen av bearbetningen av intervjuerna var att försöka finna ett antal
lämpliga kategorier för att kunna göra en grovsortering av materialet. Dessa kategorier
är i princip de samma som förekommer i resultatredovisningen, kapitel 6.

En av frågställningarna var att undersöka om jag kunde finna olika förhållningssätt hos
informanterna i sitt möte med barnen. Efter otaliga omläsningar av intervjutexterna
kunde jag urskilja vissa mönster hos respektive informant. I det första skedet av
textbearbetningen är man mer fokuserad på delarna av en text och har svårt att
överblicka helheten. Efterhand framträder en mer entydig bild. Jag kan inte påstå att
jag utgick från en hermeneutisk analysmetod utan det är något som jag under arbetes
gång funnit vissa likheter med. Till exempel Kvale förklarar den så kallade
hermeneutiska cirkeln: ”Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de
enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening … hermeneutisk
texttolkning är i princip en oändlig process, men upphör i praktiken när man kommit
fram till en rimlig mening ... ” (Kvale 1997, s 50).

Analysen av intervjutexterna har framförallt gjorts utifrån ett kommunikations-
psykologiskt perspektiv. Teorierna inom interpersonell kommunikation, verbal och
ickeverbal kommunikation, ansåg jag vara lämpliga för att kunna bedöma och få en
bild av det sociala samspelet.

Under arbetets gång har jag även tagit del av pedagogisk litteratur och fann vissa
gemensamma drag mellan kommunikationspsykologin och pedagogiken. De
pedagogiska texterna har också i viss mån bidragit till att finna bakomliggande orsaker
eller förklaringar till det förhållningssätt som intas gentemot barn.

��.�����	���7�

Jag har gjort min litteratursökning huvudsakligen i databaser som LISA, Library
Litterature & Information Science, Nordiskt BDI-index samt Libris. Men en stor del
av litteraturen har jag funnit genom så kallade kedjesökningar, det vill säga utifrån
referenser och litteraturförteckningar i den litteratur jag läst vilket har gett en bra
överblick över litteraturen i ämnet.

Enormt mycket är skrivet om referensarbetet på biblioteket, där självklart
referensintervjun ingår som en del. Svårigheten för mig har varit att det har skrivits
och gjorts förhållandevis få underökningar som är fokuserade på barn och
referenssamtal. Rent allmänt kan jag konstatera att den litteratur som behandlar
referenssamtalet med barn huvudsakligen härstammar från de anglosaxiska länderna
med få undantag som jag senare kommer att redovisa.

Jag har i min uppsats gjort en koppling mellan referenssamtalet och interpersonell
kommunikation. Denna koppling har jag också funnit inom den information- och
biblioteksvetenskapliga litteraturen. Här är det också författare från de anglosaxiska
länderna som dominerar. Svenska undersökningar i detta ämne eller med denna
vinkling lyser med sin frånvaro.

Jag har även sökt litteratur inom ämnet kommunikationspsykologi och pedagogik i
Gunda (Göteborgs universitetsbiblioteks katalog) och Libris.
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I följande avsnitt redovisas den litteratur inom ämnet biblioteks- och informations-
vetenskap som specifikt behandlar referenssamtalet med barn. Så vitt jag kan bedöma
av min litteraturgenomgång finns inte mycket skrivet med utgångspunkt
referenssamtal med barn och detta faktum bekräftas av flera författare som jag
hänvisar till i detta avsnitt.

Två nordiska undersökningar har dock genomförts med utgångspunkt i barns
referensfrågor, ur vilka jag har hämtat en del idéer och inspiration från. Framförallt har
jag fått förslag på litteratur i ämnet. En av undersökningarna, en magisteruppsats vid
Bibliotekshögskolan i Borås, behandlar författaren Lena Lundgren referensarbetet för
barn och ungdomar genom att studera barn referensfrågor; vilka ämnen de frågar om,
hur de uttrycker sig, hur de blir bemötta samt vilken hjälp de får. Ett av syftet med
Lundgrens underökning var att titta på hur barnen bemöts på biblioteket och vilken
betydelse själva samspelet har mellan barn och bibliotekarie (1997a, s 50). Lundgren
placerar i sin undersökning referensarbete med barn i ett utvecklingspsykologiskt och
pedagogiskt sammanhang där biblioteket spelar en betydelsefull roll i barns fria
kunskapssökande (ibid., s 5). Denna undersökning har även använts som utgångspunkt
till två projekt för utveckling av referensarbete för barn och ungdomar i Täby och
Flemingsberg. Dessa två projekt redovisas i boken �����������������	��	������
���������������������������� ��������������
����. I ett kapitel i boken ger Kerstin
Rydsjö, lärare vid Bibliotekshögskolan i Borås, en översikt av den litteratur som
behandlar referensarbete för barn på folkbibliotek under de senaste åren och
referenssamtalet med barn intar en central plats i hennes litteraturgenomgång (Barn
frågar- kan biblioteket svara 2000, s 15-33).

Den andra studien är en dansk undersökning och är genomförd av Birgit Wanting
(1984, 1986) dåvarande lärare vid Ålborgs biblioteksskola. Syftet med studien var att
undersöka referensfrågor från barn och ungdomar och med bakgrund av ålder och kön
kategorisera ett stort antal insamlade referensfrågor för att kunna dra slutsatser om vad
de frågar om, hur de formulerar sig samt bibliotekskatalogernas användbarhet i
relation till barnens frågor.

Av de standardverk som behandlar referensarbetet och referensintervjun är det endast,
så vitt jag kan bedöma, i boken !�����������
���������	���"���	��� som man  speciellt
behandlar referensarbete för barn och ungdomar och där författarna Ellen D Sutton,
Frances F Jacobson och Leslie Edmond Holt (1995) tar upp referensintervjun som en
aspekt. Elena och Edward Jennerich (1997) har i andra upplagan av boken !��������
������	�#������$����	���%�� utökats med ett kapitel som behandlar referensintervjun
med barn och ungdomar.

#���/�6�7�<>��	���	�	�	
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   Barns sätt att uttrycka sig och formulera frågor skiljer sig markant från vuxna och detta
        medför en del komplikationer under referenssamtalet. Detta förhållande behandlas i all
       den litteratur som beskriver referenssamtalet med barn och ungdomar.
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I en artikel i &�����$����	���'	����	�� uttrycker Melvin K Burton svårigheten att
kommunicera med barn på följande och något skämtsamma sätt: ”…we could very
well ask what planet we are on and what planet the child is on as we experience
interview with children” (Burton 1998, s 110). Barn befinner sig i en stark
utvecklingsperiod, utvecklas både intellektuellt, emotionellt och socialt och detta får
till följd att barnet och bibliotekarien befinner sig på olika mentala nivåer under
referenssamtalet och detta orsakar oklarheter i kommunikationen. Sättet att använda
ord, ords betydelser i olika sammanhang, inkorrekt uttal, otydligt tal är också några av
anledningarna till att det uppstår missförstånd, menar Burton. Han påpekar också det
faktum att en sjuåring har ett ordförråd på tre till fyra tusen ord vid 16-17 års ålder har
ordförrådet vuxit till 10-30 tusen ord (ibid., s 112). Det är inte förrän under de senaste
åren som referensintervjun med barn börjat uppmärksammas och olika strategier har
föreslagits för att lyckas med detta på bästa sätt. Missförstånd och oklarheter
förekommer i alla referensintervjuer men är dock vanligare i samband med barn. Det
är viktigt att man inom biblioteksvärlden blir medveten om vilka skillnaderna är
mellan referensintervju med barn respektive vuxna (ibid., s 111).

Sutton et al. menar att referensintervjun är en viktig del i mötet med barn för att
komma fram till vad deras informationsbehov är. Barn står på en annan
erfarenhetsmässig och språklig nivå och det innebär att själva samtalet måste anpassas
efter detta. Beroende på vilket utvecklingsstadium ett barn befinner sig på utvecklas
dialogen mellan barn och bibliotekarie, skriver författarna (Sutton et al. 1995 s 274).

Barns sätt att formulera en referensfråga nämns på ett flertal ställen i litteraturen. Till
exempel Linda Ward Callaghan, barnbibliotekarie vid Chicago Public Library, skriver
i en artikel 	�(���!���������'	����	�� att många barn antingen formulerar sina frågor
allför generellt eller för brett eftersom de är rädda att bli missförstådda eller alldeles
för smalt i ett försök att komma så nära svaret som möjligt. Men i takt med att barnet
blir äldre utvecklar de förmågan att mer precist formulera frågor och ämnen, menar
Callaghan (1983, s 58f).

Lundgren konstaterar också att barn uttrycker sig oklart, många gånger för att de
saknar de rätta begreppen, till exempel har de mindre barnen ingen kännedom om
skillnad mellan skön- eller facklitteratur (1997b, s 11).

Wanting redovisar i sin undersökning att barns frågor, i åldersgruppen tre till sju år,
ofta är formulerade utifrån visuella intryck från boken och/eller utifrån namn eller
andra kännetecken från personer, djur eller annat. Det ställer stora krav på
bibliotekarien som dels behöver vara väl insatt i beståndet dels ha en god kännedom
och kunskap om barns begreppsbildning och perception. Från åtta år och uppåt är
titelfrågor vanliga men skapar ofta problem och missförstånd då de inte alltid är
korrekt återgivna (Wanting1986, s 97f).

Kathleen T Horning tar upp i en artikel i den amerikanska tidskriften "��#���
'	����	�� vad som skiljer referenssamtalet med barn från referenssamtal med vuxna.
Hon påstår att en vuxenbibliotekarie koncentrerar sig i referenssituationen på vad som
skall hända ����� att frågan ställs till skillnad från barnbibliotekarien som ”… still
trying to find out what the question is”� (Horning 1994a, s 12), det vill säga en
fokusering på vad som föranlett frågan, vad frågan härstammar ifrån. Denna skillnad,
hävdar Horning, bottnar i barns ofta oprecisa sätt att formulera en referensfråga.
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Barnet uttrycker sig utifrån den utvecklingsnivå han/hon befinner sig på och
författaren menar att det kan vara värdefullt att ha kännedom om de utvecklings-
psykologiska stadierna barnen går igenom för att förbättra kommunikationen under
referensintervjun (Horning 1994a, s 12f).

Vilka gemensamma komponenter finns i referenssamtalet för barn och vuxna?
Horning menar att kategoriseringen av referensfrågor kan göras på samma grunder och
kan dessutom vara värdefullt för att få en insikt i vad man som bibliotekarie faktiskt
gör:

 1. ”Directional”- frågor av karaktären ”Kan jag få låna en penna?”
 2. ”Ready reference”- hit hör frågor som kräver korta enkla svar med hjälp av

referensböcker eller katalog, som exempelvis ”Vem har skrivit Skeppsbrottet?”
 3. ”Informational” eller ”Reference question” dessa frågor kräver en mer komplex

sökning där ett flertal referensverk eller källor kommer till användning: ”Jag
behöver information om …?

4. ”Research question” kräver en omfattande undersökning som kan ta en hel del tid i
anspråk. Många bibliotekarier är av den uppfattningen att barn inte ställer frågor av
denna typ, men så är alltså inte fallet, enligt Horning

  (ibid., s 11f).

Sutton, et al. tar upp förhållandet med tonåringar och menar att det händer att
ungdomar inte blir bemötta med samma respekt som vuxna, att deras frågor inte anses
lika seriösa eller lika viktiga. Eftersom den litteratur/information de eftersöker kan
återfinnas antingen på vuxen- eller barnavdelning krävs det en viss känslighet från
bibliotekariens sida när hänvisning sker mellan avdelningarna (Sutton et al.1995, s
279).

För övrigt behandlas inte ungdomsgruppen nämnvärt i den litteratur jag läst.
Förmodligen beroende på att de befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och
vuxen och ju äldre barnet blir desto mer används vuxna uttryckssätt eller gäller samma
förhållningssätt och kommunikationsstrategier som för de mindre barnen.

��������	��

Samtliga författare i den litteratur jag tagit del av poängterar den skillnad som råder
mellan referenssamtalet med barn respektive vuxna. Orsaken till detta är framförallt
utvecklingsmässiga, barnet befinner sig socialt och intellektuellt på en annan nivå
vilket medför att missförstånd av olika slag uppstår.

I kommunikationen mellan människor uppstår alltid mer eller mindre störningar.
Risken för så kallat brus ökar i en kommunikationshandling mellan en vuxen och ett
barn och särskilt under relativt kortvariga interaktioner, vilket referenssamtalet är i
jämförelse mellan till exempel den kommunikation som sker mellan förälder och barn
(se vidare avsnitt 4.1).

Att ha kunskap om barns och ungdomars psykologiska och mentala utvecklings-
perioder bör underlätta kommunikationen, skriver Horning och Wanting, vilket borde
vara en självklarhet i arbetet som barnbibliotekarie. Kunskap om detta är ju inte bara
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nödvändigt under referenssamtalet utan även vid andra aktiviteter som till exempel vid
urval av litteratur, bokprat, användarutbildning och i barnavdelningens övriga
kulturella verksamhet.

#���/	����:������	;	�����:<<7
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Eftersom barn ofta uttrycker sig oklart blir referensintervjun den viktigaste
komponenten under referensprocessen. Callaghan menar därför att en bra genomförd
referensintervju, kan förhindra att missförstånd uppstår och gör en indelning av
referensintervjun med barn på följande sätt:

1. ”identifying the real subject area”
2. ”determining the amount of information needed”
3. ”the most useful form for information”
4. ”the reading level appropriate for the patron” (Callaghan 1993, s 57).

Robert Taylors analys av informationsprocessen (se vidare avsnitt 4.2) kan även vara
användbar på barn, anser Callaghan. För att kunna fastslå vad det verkliga
informationsbehovet är bör bibliotekarien kunna fastställa på vilken nivå frågan
befinner sig på. Det uttalade behovet finns kanske på ett medvetet plan men blir inte
rätt formulerat. Barnet kanske inte kommer ihåg exakta termer eller begrepp, kommer
inte ihåg exakt titel eller kan inte alltid specificera ämnesområde och gör egna
antaganden om var det kan finnas. Barnens frågor är antingen för allmänt ställda eller
allför specifika, därför krävs det att bibliotekarien under samtalets gång gör
omformuleringar av barnets fråga och själv ställer frågor som både breddar och vidare
definierar frågan. Bibliotekarien behöver använda all sin skicklighet och metoder för
att kunna ringa in det verkliga behovet. En effektiv genomförd referensintervju gör det
möjligt att bättre förstå barnens behov (ibid., s 59f).

Frågor till barnen om vad de skall använda informationen till kan i många fall vara en
bra ledtråd för att fastställa behovet och hitta lämplig källa. Många bibliotekarier
undviker dock att ställa den typen av frågor eftersom det kan uppfattas som ett intrång
i den privata integriteten. Barn är också extra känsliga för frågor som ”Varför behöver
du detta?”. Callaghan menar att man kan få dessa upplysningar av barnen genom att
ställa frågan på ett försiktigt och vänligt sätt. Exempel på en fråga i detta sammanhang
kan vara: ”Are you studying this on your own or is it a school assignment?”(Callaghan
1983, s 62). Dorothy M Broderick nämner i sin bok '	����)�#����������	�
��� konsten
att fastställa den verkliga frågan så att det inte upplevs som något slags förhör, som en
färdighet man lär sig av erfarenhet (1977, s 93).

Horning förvånas över att det finns så lite dokumentation över hur referensintervjun
med barn är utformad och redovisar i sin artikel hennes egen erfarenhet av
referenssamtal med barn. Det förkommer referensfrågor från barn som är två till tre år,
vilka ofta ställer frågor som ”Har du en bok om ...”.  Denna första del av frågan blir
ofta underförstådd viket innebär att det oftast bara blir exempelvis ”Lastbilar?” eller ”
Tigrar?”. Bibliotekarien bör samtala direkt med barnet, inte bara till föräldern, och
gärna använda sig av en frågeteknik som innebär att frågan repeteras tillbaka:
”Lastbilar, du vill ha en bok om lastbilar?”. Problem kan uppstå när vare sig barnet
eller tredje part vet varken titel eller författare eller när barnet försöker minnas boken
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utifrån något speciellt kännetecken, som inte alltid är detsamma som för den vuxne,
skriver Horning (Horning1994a, s 15).

Barn som är mellan fyra till sex år är mer tystlåtna och reserverade och har därför svårt
att inleda en konversation med en främmande person, menar Horning och
rekommenderar en teknik som hon kallar ”twenty questions reference interview”.
Genom att ställa olika slags korta frågor som kanske bara kräver ett ja- eller nej-svar,
försöka få igång ett samtal och samtidigt försöka komma fram till vad barnet är ute
efter (ibid., s 16).

Enligt Horning befinner sig ett barn i sjuårsåldern i en speciell övergångsfas som
påverkar deras sätt att ställa frågor. Barn i denna ålder har just börjat förstå vuxnas
försök att organisera sin omgivning men har inte tillräckligt med erfarenhet för att
förstå vad denna ordning innebär, men försöker imitera detta vilket kan skapa problem
i samtalet. Horning tar upp ett konkret exempel i sin artikel när en sjuårig pojke vänder
sig till referensbibliotekarien med att fråga efter geografiböcker och under samtalets
gång kommer de tillsammans slutligen fram till att det var en bok om valar han var ute
efter. Hon vill med detta beskriva sjuåringens omedvetna, men typiska för denna ålder
att göra en omformulering av frågan för att anpassas till de vuxnas sätt att ställa frågor.
Eftersom de saknar de rätta begreppen blir referensintervjun ett långt samtal. Om en
vuxen frågare hade varit ute efter samma information hade referenssamtalet utgjorts av
kanske högst tre frågor (ibid., s 12f).  En lämplig fråga att ställa när frågan inte är
tydlig kan vara: ”Kan du berätta lite mer om vad boken vi letar efter skall handla om?”
och därefter en bekräftelse att man förstått rätt ” Du menar alltså …?” (ibid., s 16).

Vid åtta års ålder är barn relativt bra på att formulera en fråga men kan känna en
osäkerhet inför att ställa en fråga, ibland för att de är för blyga för att avbryta
bibliotekarien vid informationsdisken eller för att de inte vill att bibliotekarien ska veta
vad deras fråga är. Horning betonar att det är viktigt att behandla alla frågor som lika
viktiga och inte behandla barnet nedlåtande. Be barnet hjälpa till, uppmanar hon
bibliotekarier, ofta vet barnet i denna ålder mer om ämnet än vad kanske bibliotekarien
gör. Lämpliga frågor är exempelvis:” Låt oss börja med vad du redan vet !” eller ”Vad
kan du berätta om ...? Författaren menar att det är viktigt att låta barnet delta i
sökprocessen och beskriva och förklara varje steg som tas (ibid., s 18).

Barn fram till omkring tio års ålder har svårt att klara av att självständigt utföra de
olika stegen som krävs i informationssökningen. Uppmaningar att först söka i katalog,
sen på hylla, därefter i innehållsförteckning klarar inte barnen av i denna ålder.
Bibliotekarien bör följa med hela vägen fram, skriver Sutton et al. (1995, s 274).

Callaghan skriver i sin artikel om hur betydelsefullt det är att göra barn delaktiga
genom hela sökprocessen; att söka tillsammans i katalog, ta med barnet till bok-
hyllorna och skapa en ”positive and cooperative impression” (Callaghan1983, s 62).
Det är även viktigt med någon form av uppföljning för att kontrollera att de hittat
användbar information (ibid., s 64).

Burton framhåller användandet av enkla och grundläggande ord men också en
uppmärksamhet på ickeverbala signaler för att undvika oklarheter och missförstånd
(1998,s 112).
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I en artikel i tidskriften %���	����'	����	�� skriver författaren vad som utmärker
samtalet med små barn och refererar till en konferens under namnet ������	�#	��
*��������������
���+	���, Inledningsvis konstaterar artikelförfattaren att vuxna måste
ändra sitt beteende i arbetet med barn och ger i sin artkel råd och tips hur man får små
barn att börja prata och öppna sig för en främmande människa. Det är viktigt med en
välkomnande miljö, gärna med möbler i barnstorlek, leksaker och mjukisdjur. Hon
berättar också det faktum att barn både pratar och lyssnar bättre om de får leka
samtidigt. När bibliotekarien samtalar med barnet är det viktigt att vara i samma
ögonhöjd och att använda enkla ord och meningar eftersom barnets ordförråd inte är
stort. Små barn är i behov av mycket uppmuntran för att de skall prata med en okänd
människa och författaren ger rådet att härma barnet både verbalt och ickeverbalt för att
få igång och upprätthålla konversationen  Eftersom barn i denna ålder befinner sig en
egocentrisk period, vilket innebär att barnet bara kan se saker ur sitt eget perspektiv,
krävs ett stort tålamod från bibliotekarien (Allen 1979, s 926f).

I ett särskilt kapitel i boken (���!���������������	�#������$����	���%�� som behandlar
referensintervjun med barn och ungdomar ger Jennerich och Jennerich en samman-
fattning av vad de anser som viktigast i arbetet med barn och tonåringar:

-  ”ask open-ended questions much as possible”
-  ”paraphrase and restate the question”
-  ”simplify library jargon”
-  ”find out limitations on format or reading level”
-  ”do not presume that each question stems from schoolwork”
-  ”respect the young patron´s individuality and privacy”
-  ”focus on the young user in a third-party interview” (se förklaring nedan, avsnitt
     3.3)
(Jennerich & Jennerich 1997, s 87)

������	��

Ett noga genomfört referenssamtal underlättar givetvis för barnbibliotekarien att
komma fram till den egentliga frågan och att finna passande information/litteratur.
Flertalet av författarna uppehåller sig vid olika former av intervjutekniker som öppna
och slutna frågor, omformulering och sammanfattning under samtalets gång för att få
en bekräftelse att frågan är rätt uppfattad och för att få barnet att prata och berätta.

Men även den ickeverbala kommunikationens betydelse lyfts fram. Burton nämner att
det är viktigt att vara uppmärksam på barnets kroppsspråk. Callaghan talar om att få
till stånd en positiv atmosfär och Allen tar upp hur viktigt det är att ha ögonkontakt
med barnet och ge uppmuntran samt biblioteksmiljöns inverkan.

En viktig aspekt, som Callaghan och Horning nämner, är att göra barnet delaktigt
genom att ställa lämpliga frågor som engagerar och aktiverar, att berätta om varje steg
i sökprocessen och ta med barnet bland bokhyllorna.
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Det som skiljer referenssituationen mellan barn och vuxna är att det vanligen
förekommer en tredje part i samtalet som är närvarande eller på ett eller annat sätt
inverkar på samtalet. Det kan vara en förälder, lärare eller annan vuxen. Horning anser
att det kan vara mycket utmanande med vad hon benämner som ”three-party
interview”, men också mycket komplicerat och menar att ” … the children´s librarian
often walks a fine line between the two parties, negotiating with the two in an attempt
to arrive at an answer that will satisfy both parties” (Horning 1994a, s 13). Att möta en
förälder som för sitt barns räkning söker information upplevs av många bibliotekarier
som ett irritationsmoment. Horning menar att det är ganska lätt att styra över frågan
till barnet och göra barnet delaktig i samtalet (1994b, s 57). Respektera barnet som
likvärdig en vuxen biblioteksanvändare och ” … negotiate with the child rather than
the adult ”, skriver även Burton i sin artikel (1998, s 112).

Både Horning (1994a s 14) och Lundgren (1997a, s 46) nämner att barn ofta kommer i
sällskap med en kamrat, som en tredje part i samtalet, och ställer frågor vid
informationsdisken och barn är mycket beroende av och påverkas av vad kompisen
tycker.

Horning menar att det är så pass vanligt förekommande med ”three-party”
referensintervju i samband med referensarbete med barn att bibliotekarieprofessionen
måste inse att arbete med barn inte bara innehåller ”one-to-one transaction” (1994a, s
14). Referensarbete för barn innebär att man arbetar med alla typer av åldrar påpekar
även Sutton et al. De hävdar att 29% av frågorna i referensdisken för barn ställs av en
vuxen. En vuxen fungerar ofta som en länk mellan barnet och bibliotekarien och kan
hjälpa till att översätta och förklara barnets frågor (Sutton et al. 1995, s 271).

Melissa Gross ger ytterligare en dimension åt den så kallade ”three-party” intervjun i
sin artikel i -����������*�����"���	����	��'	����	�� (Gross 2000) och gör en intressant
distinktion mellan egna frågor och så kallade ”imposed queries”, ålagda frågor.
Bibliotekarieprofessionen måste bli medveten om denna skillnad, menar författaren,
eftersom det kräver skilda tillvägagångssätt under en referensintervju. När det gäller
ålagda frågor finns det ofta en icke närvarande tredje part inblandad som
bibliotekarien måste ta i beaktande. Gross menar att barnet fungerar som en ”agent”,
en mellanhand, mellan en uppdragsgivare, oftast en lärare och en bibliotekarie. De
problem som är förknippade med ålagda frågor är, enligt Gross, att barnet ofta saknar
kringliggande kunskap, förståelse eller ibland motivation inför frågan. Bibliotekarien
kan inte på samma sätt som vid ”egna frågor” sätta in frågan i sitt sammanhang med
hjälp av barnet och få den information av barnet som behövs för att besvara frågan.
Det som ytterligare komplicerar det hela är att barnet och bibliotekarien inte kan få en
direkt respons på huruvida frågan är rätt besvarad eller hur informationen svarar mot
den ställda frågan. Ett närmare samarbete mellan skola och bibliotek vore önskvärt för
att minimera de problem som kan uppstå, enligt författaren (ibid., s 11ff)

En förälder kan också precis på samma sätt som en lärare fungera som en ”imposer”
och vill ha inflytande och ibland helt bestämma vad barnet skall läsa eller låna (ibid., s
12).
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Jag måste medge att jag först ansåg det som förvånande att det, enligt Horning, kan
upplevas som ett irritationsmoment att möta föräldrar och barn tillsammans i en referens-
situation. Man vill gärna se det som en positiv företeelse med föräldrar tillsammans med
barn på biblioteket. Det är naturligtvis viktigt, som också Horning påpekar, att föräldern
verkligen behandlas som en följeslagare och att det är barnet som bemöts som den
faktiske informationssökaren.

Det är betydligt enklare att se och förstå komplexiteten med skolfrågor (se vidare om
skolfrågor i följande avsnitt 3.4) och att det i dessa situationer kan uppstå problem i
kommunikationen. Gross analyserar problemet på ett intressant sätt när hon beskriver
barnet som en slags mellanhand mellan skola och bibliotek och uppmärksammar
komplexiteten med skolfrågor. En mycket frustrerande situation för båda parter kan
uppstå. För barnet som kanske inte riktigt förstår skoluppgiften, inte har de rätta
begreppen för att kunna förklara eller formulera en fråga, att kanske inte bli förstådd, att
bli mött av en utfrågning som känns mer obehaglig än stimulerande. Gross tar också upp
den avsaknad av feedback som gör det ännu mer komplicerat, att som bibliotekarie inte
kunna få bekräftelse på att frågan är rätt uppfattad eller om de är nöjda med det svar eller
information de fått.

Gross efterlyser ett utvidgat samarbete mellan skola och bibliotek och det är så vitt jag
kan bedöma en nödvändighet för att komma tillrätta med de problem som är förknippade
med skolfrågor.

��#�'���
������:��:�����:�����:�

En uppdelning av barnens frågor görs i litteraturen i så kallade egna frågor och
skolfrågor. Egna frågor utmynnar från barns egna intressen och funderingar medan
skolfrågor initieras av skolan. De flesta av barnens frågor är skolrelaterade eller
hämtade från TV, film eller sporthändelser, hävdar Sutton, et al. (1995, s 271). Burton
refererar till en undersökning där det framkom att 90% av barnens frågor var
skolrelaterade (1998, s 112). Lundgren och Wanting kom dock fram till, i sina
respektive undersökningar att majoriteten av frågorna var egna frågor (Lundgren
1997a, s 40;  Wanting 1984 s 16). Lundgren konstaterar angående barns egna frågor
att det ställer höga krav på bibliotekarien, det ” … fordrar kunskaper om barns
allmänna utvecklingsnivåer, språkliga utvecklingsnivåer, uttryckssätt och intressen
och dessutom associationsförmåga och ingående kunskaper om bibliotekets medier
…” (1997b, s12).

Problemet med barns skolfrågor upptog en hel del av litteraturen. I och med ett
förändrat arbetssätt i skolorna, med informationssökning, urval och analys på egen
hand, har behovet ökat på bibliotekariernas service, menar Sutton, et al. (1995, s 271).
Callaghan efterlyser, liksom Gross, ett bättre samarbete mellan bibliotek och skola.
Genom bättre eller mer regelbunden kontakt kan bibliotekarien ha möjlighet att
förbereda sig för dessa frågor på ett annat sätt och samtalet mellan elev och
bibliotekarie kan bli mer givande (Callaghan 1983, s 56; Gross 2000, s 111).
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I Lundgrens undersökning framkom också de problem som är förknippade med
skolfrågor. Barnen hade ofta svårt att avgränsa ämnet och bibliotekarierna ansåg att
barn ofta söker efter ämnen som inte de är mogna för. ”Ofta kan man höra lärarens
formulering i barnens uttryckssätt och det är inte alltid barnen själva förstår vad de
frågar efter”, skriver Lundgren (1997b, s 10). Likaså Burton diskuterar i sin artikel att
det är vanligt att skolbarn inte har full förståelse för sin skoluppgift och att det får till
följd att de saknar begreppsmässiga och erfarenhetsmässiga kunskaper relaterade till
frågorna (Burton 1998, s 112).

Många barn känner en stor osäkerhet inför att be en bibliotekarie om hjälp. Vissa barn
är av den uppfattningen att endast skolfrågor berättigar dem att närma sig
informationsdisken och är mycket tveksamma till att be om hjälp vid ”egna frågor”.
Bibliotekarien skall inte ha för bråttom att tolka vad barnet är ute efter. Det finns en
tendens till att bibliotekarier tyder många av barnens frågor som skolfrågor och då
finns en risk att barnen tolkar egna frågor som mindre viktiga, skriver Callaghan i sin
artikel. Det är därför viktigt att skapa en atmosfär där barnet känner att biblioteket är
till för dem oavsett vad deras informationsbehov är eller vilket ursprung det har.
Barnet måste känna att varje fråga blir behandlad med full respekt (Callaghan 1983, s
56f). ���
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Problemen med skolfrågor, som beskrivs ovan, verkar bottna i det faktum att
referenssamtalet utgörs av en ”three-party”-intervju, som togs upp i föregående
avsnitt. Barn ställer frågor som inte är formulerade av dem själva och saknar kunskap
och relevanta begrepp relaterade till ämnesområdet vilket försvårar kommunikationen
för båda parter.

I en referenssituation bör det vara väsentligt att vara uppmärksam på vilken typ av
referensfråga som ställs, eftersom det krävs olika tillvägagångssätt beroende på om det
är en ”egen fråga” eller en skolfråga.

Vissa av författarna i den anglosaxiska litteraturen uppehåller sig vid det motstånd
barn kan känna för att ställa ”egna frågor”. Vidare konstateras att större delen av
referensfrågorna är skolfrågor. De två nordiska undersökningarna, av Lundgren och
Wanting, ger dock inte samma bild och det framkommer inte några tecken på att barn
drar sig för att ställa frågor som härstammar ur deras eget intresse.

#�"��������
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De egenskaper eller förmågor som nedanstående författare lyfter fram är alla exempel
på samspelets betydelse i en referenssituation och där ett positivt användande av
verbal och ickeverbal kommunikation framhålls.

En bibliotekarie måste visa sig att han/hon är tillgänglig, visa sig tillmötesgående, ha
överblick över barnavdelningen, kunna upptäcka de barn som inte törs gå fram till
disken, skriver Broderick. Hon tar också upp ”mobility” som ett viktig beteende, att
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emellanåt gå upp från informationsdisken och direkt ta kontakt med barnen (Broderick
1977, s 92f).

Sutton, et al. tar upp två typer av färdigheter ”cognitive” och affective”, det
sistnämnda innebär att ha en förståelse för och respektera barns informationsbehov.
Det handlar inte bara om att svara rätt på en fråga utan också att skapa ett förtroende
som barnen bär med sig i framtiden och formar barnens framtida inställning till
biblioteket (Sutton et al.1995, s 270).

Vänlighet, tålamod, respekt och värme är egenskaper som återkommer i flertal artiklar
(Allen 1989, s 926; Broderick 1977, s 92; Horning 1994a, s 19; Sutton et al 1985, s
270). Att vara en god lyssnare nämner Sutton et al. som en viktig kvalité (1995, s 270).

I stressade situationer kan det vara svårt att hålla en ”positive approache” men
nödvändigt för att barnet ska kunna känna förtroende för bibliotekarien, menar
Callaghan (1983, s 56).

Att ha ett sinne för humor tas upp i boken (���!���������������	�#������$����	���%��
som en viktig egenskap. Författarna skriver:”Children love humour and the use of it
with them makes the librarian seem a bit human and approachable.” (Jennerich &
Jennerich 1997, s 36)

När det gäller tonåringar menar Sutton et al. att bibliotekarien ska vara till-
mötesgående, vänlig och icke nedlåtande. Barnet befinner sig i en främmande miljö,
där bibliotekarien upplevs som en auktoritär person. ”The librarian must therefore take
special pains to be approachable, friendly, nonjudgmental and above all, not
condescending”, skriver författarna (1995, s 279)
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Eftersom en av frågeställningarna i uppsatsen berör den ickeverbala kommunikationen
avser jag i det följande att ge en introduktion till ämnesområdet.

Vad menas med begreppet interpersonell kommunikation? Richard Dimbleby och
Graeme Burton definierar begreppet som den kommunikation som sker mellan två
människor ansikte mot ansikte till skillnad från gruppkommunikation, mass-
kommunikation och intrapersonell kommunikation (den kommunikation som sker
inom oss själva). Interpersonell kommunikation innefattar både den ickeverbala och
den verbala kommunikationen och under en  kommunikationshandling sker ett
ständigt utbyte av både verbala och ickeverbala signaler (Dimbleby & Burton, 1999, s
14f).

Med verbal kommunikation menas det verbala språket, ��
 som faktiskt sägs, men
utan det ickeverbala språket skulle orden och meningarna framstå som monotona.
Ickeverbal kommunikation kan indelas i följande kategorier:

- �	���	�, även benämnt som kroppsspråk, innebär alla kroppsrörelser; hand-, arm-,
   huvudrörelser, gester, ögonrörelser och ansiktsuttryck.

- �������������vilket innebär på vilket sätt orden uttalas till exempel paus, hastighet
  och volym.

- ���.��	�, som beskriver placering och avstånd mellan människor

- �	�� ��������� som beskriver den fysiska miljön (Dimbleby & Burton 1997, s 170f).

Ögonkontakt är en förutsättning för kommunikation och ögonkontakt tillsammans med
ett leende är en början till kommunikation med andra människor, skriver Björn
Nilsson och Anna-Karin Waldemarson i boken ������	���	������������������
�/��	����. En människas kroppshållning förmedlar relationer och status. Vissa
kroppsställningar uppfattas som mera öppna och inbjudande till kontakt än andra. Det
avstånd som två människor intar mot varandra anpassas både efter det förhållande vi
har till varandra och till den aktuella situationen. Det avstånd man väljer att inta mot
en människa kan vara ett sätt att visa auktoritet och status. Vissa människor är i behov
av att sätta upp så kallade psykologiska barriärer till exempel med hjälp av sin
kroppshållning, men även genom fysiska barriärer som till exempel bakom ett
skrivbord. Även den fysiska miljön är en del av den ickeverbala kommunikationen.
Rummets utformning, möblering, färger, påverkar oss och förmedlar förväntningar
och stämningar (Nilsson & Waldemarson 1994, s 84-95).

I kommunikationen väljer vi, medvetet eller omedvetet, en viss kommunikationsstil
det vill säga val av ord och ickeverbala signaler anpassad till situationen och den vi
möter. Dimbleby och Burton talar om ”självpresentation” , att vi ikläder oss olika
roller,�Att kunna ” …  växla från en persona till en annan, och att välja vilken, är en
viktig del av att vara en effektiv kommunikatör”, skriver författarna (Dimbleby &
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Burton 1999, s 68). De menar att det kan ses som något positivt att kunna använda sig
av olika kommunikationsstilar beroende på den aktuella situationen (Dimbleby &
Burton 1999, s 67f).

Författarna hävdar att vi använder oss av medvetna och omedvetna, verbala och
ickeverbala ”kommunikativa strategier”, för att uppnå ett visst syfte med
kommunikationen. Exempelvis ”hälsningsstrategin”, som är en mycket kort
interaktion och som har till syfte att ge ett igenkännande och ett bekräftande (ibid., s
65f).

Att ge och ta emot feedback eller återkoppling ingår också som en del i kom-
munikationsprocessen. Vi reagerar på varandras budskap både verbalt och ickeverbalt,
framförallt är det den ickeverbala kommunikationen som påverkar attityder och
känslor och som i sin tur inverkar på sättet att kommunicera. Ett samtal kan beskrivas
som en kedja av reaktioner på den andres budskap och uppmärksamhet på samtals-
partens feedback för att därigenom ge lämplig respons tillbaka (ibid., s 73f ). Att
inneha interpersonella färdigheter innebär bland annat att känna igen feedback och ge
positiv respons. En förutsättning för detta är att vara uppmärksam på den andres
budskap och göra noggranna bedömningar samt en förmåga att kunna styra och
använda ett ickeverbalt beteende (ibid., s 95-100 ).

Kommunikationen påverkas också dels av perceptionen av oss själva, dels av hur vi
uppfattar den vi samtalar med. Att utifrån verbala och ickeverbala signaler göra
antaganden och bedömningar av de personer vi möter sker automatiskt. Omedvetet
görs generaliseringar och antaganden för att kunna anpassa kommunikation på bästa
sätt. Det är dock viktigt att vara medveten om att felaktiga bedömningar görs speciellt
när interaktionen med en annan människa är mycket kortvarig (ibid., s 80-86).

En förmåga att vara en god lyssnare och att kunna ställa frågor hör också till den
interpersonella kommunikationen. Att vara en god lyssnare innebär ett aktivt
lyssnande. Genom verbal och ickeverbal feedback under samtalets gång ges en
bekräftelse till motparten och en uppmuntran till fortsatt tal. Även genom en
summering och/eller reflektion under samtalet visar att man uppfattar motparten riktigt
och att man aktivt lyssnar (Dimbleby & Burton 1997, s 145)

I boken "��	�����	����	��	�������������������	���	��, där författarna Owen Hargie,
Christine Saunders och David Dickson framförallt riktar sig till personer som innehar
yrken där förmågan att kommunicera med människor spelar en central roll såsom
advokater, lärare, psykologer, bibliotekarier med flera, nämns�en form av en så kallad
social teknik som ”social set”. Denna teknik innefattas av en rad olika beteenden både
verbala och ickeverbala som ger en känsla av lugn, välbehag och skapar även en
känsla av intresse inför den andra parten. ”Social reinforcement” kan bland annat bestå
av handskakning, leende, välkomnande ord, ögonkontakt (Hargie, Saunders &
Dickson 1994, s 147f). Författarna skriver:

In order to establish a good rapport with another person, before proceeding with the
main business of the interaction, it is usually desirable to employ a number of  ’social’
techniques. Such techniques serve to introduce a ’human’ element into the encounter,
and often facilitate the achivement of the main objectives involved  …  it serves to
establish a good, amicable, working relationsship between the participants at the
beginning of the interacion. (ibid., s 147f)
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Hälsningsfraser och på de sätt de framförs har en avgörande betydelse för utgången av
ett möte mellan klient och yrkesutövare. Författarna beskriver det på följande sätt:

In the manner in which the greeting ritual is performed, the greeters signal to each
other their respective social status, their degree of familiarity, their degree of liking for
one other, and also, very often what roles they will play in the encounter that is about
to begin. (ibid., s 148)

Efter hälsningsritualerna nämner författarna ”the use of non-task comments”, som man
skulle kunna översätta med småprat, vilket har som främsta syfte att få en tillstånd en
trevlig och tillmötesgående stämning mellan de inblandade (Hargie et al. 1994, s
149f).

Beträffande avstånd och placering i rummet skriver författarna: ”Proffessionals in their
everyday working lives should be aware that whatever the position they take up in
relation to their clients, it will have en effect on the kind of relationsship they are
hoping to achieve.”�(ibid., s 55)

Författarna konstaterar vidare, att generellt sett har vi ett kortare avstånd till människor
när vi står än när vi sitter och det avstånd vi intar är beroende på situation och med
vem vi pratar med. Människor som står på samma statusnivå tenderar att befinna sig
närmare varandra än människor på statusmässigt olika nivå (ibid., s 53f). Det är viktigt
att ändra sin position i förhållande till vilken form av konversation man vill ha med
den andra personen, menar författarna (ibid., s 151).

Även själva placeringen av parterna kring ett skrivbord säger en del om vilken
position man intar mot varandra. Författarna hänvisar till en studie där man
konstaterade att en ”side-by-side position” vittnar om samarbete till exempel lärare
som hjälper elev medan en” face-to-face orientation” innebär en mindre vänskaplig
position (ibid., s 55f).

Något som också inbegriper den interpersonella kommunikationen är förmågan att
ställa frågor. En uppdelning görs vanligen i så kallade öppna frågor och slutna frågor.
Slutna frågor ger mycket begränsade svarsmöjligheter, oftast bara med ett fåtal ord
eller med nej- och jasvar. Öppna frågor däremot ger motparten en större frihet och
svarsalternativen är i princip obegränsade. En öppen frågeteknik ger en uppmuntran
till att prata och är bland annat passande när man vill få fram åsikter, attityder, känslor
och tankar (ibid., s 100ff).

Ett kapitel i boken ägnas åt begreppen ” rewarding” och ”reinforcing” vilket innebär
att genom verbal och ickeverbal kommunikation förstärka önskvärda beteenden.
Författarna tar upp som exempel utbildningssammanhang där elevers uppmärksamhet,
motivation och förmåga att uppnå uppställda mål kan förbättras genom användandet
av beröm, uppmuntrade ord, gester och proxemik (ibid., s 63f).

Peter A Andersen, lärare i kommunikationsvetenskap vid universitet i San Diego, tar
också upp i boken &���������$�����	���	�� sambandet mellan en pedagogs
ickeverbala uttrycksmedel och dess inverkan på elevers utveckling och inlärning. En
lärare som signalerar värme, närhet, tillgänglighet och engagemang ger en positiv
påverkan på eleverna och ökar deras motivation, vilket i sin tur ökar förmågan till
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inlärning (Andersen 1999, s 212f).�”The most important immediacy behaviors that
correlate with increased perceived learning are vocal expressiveness, smiling at the
class, relaxed body positions, looking at the class, and moving around the classroom”,
skriver författaren (ibid., s 214).

 Ett centralt begrepp i Andersens bok är ”immediacy” vilket han förklarar på följande
sätt: ”The term immediacy describes messages that signal feeling of warmth,
closeness, and involvement with other people.” (ibid., s 187) Andersen menar att det
ger signaler om tillgänglighet och inbjuder till kommunikation och en känsla av att
vara delaktig i interaktionen. Beteenden som till exempel ögonkontakt, närmare
avstånd till varandra, beröring, öppen kroppshållning förmedlar just dessa budskap
(ibid., s 188).Vidare hävdar författaren att ta sig tid, ”spending time” med en annan
person kommunicerar vänskap, värme och förståelse och är en mycket kraftig och
stark ickeverbal signal (ibid., s 63).
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Vad har skrivits om relationen mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare inom
biblioteks- och informationsvetenskapen? Hur mycket kunskap finns om den
interpersonella kommunikationen inom det egna disciplinen?

Svenska eller nordiska underökningar eller studier som berör den kommunikativa
aspekten av referensintervjun har jag inte funnit. Det enda dokumentet som ger en
antydan om att man trots allt har uppmärksammat referensintervjuns kopplingar till
kommunikationspsykologin är ett webbdokument !	���	������ ����������������
författad av Svensk biblioteksförening (1999) där en uppräkning görs över lämpliga
verbala och ickeverbala signaler som bör förekomma i mötet med användarna.

Elaine Jennerich och Edward Jennerich ger i sin bok (���!���������������	�#�����
$����	���%���en kort historisk tillbakablick över studier av referensintervjun och
konstaterar av det var under 50-talet som detta tog fart inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. Mycket av kunskapen överfördes från andra discipliner där
mer fördjupade kunskaper fanns om intervju- och dialogteknik mellan klient och
yrkesutövare. Begrepp som ”acceptance”, ”understanding”, ”communication” och
”collaboration” fördes fram och uppmärksamhet riktades mot användarens verbala och
ickeverbala signaler (Jennerich & Jennerich 1997, s 2).

1968 presenterade Robert Taylor en artikel som än idag har mycket stor aktualitet och
som ofta citeras av författare som behandlar denna aspekt av referensintervjun.
Jennerich och Jennerich menar att Taylors modell gjorde det möjligt att mer ingående
studera referensprocessen eftersom den innebar en uppdelning av referensintervjun i
ett flertal sekvenser (ibid., 1997, s 3). Enligt Taylor genomgår användarens
informationsbehov fyra stadier; ”the visceral need”, ”the conscious need”, the
”formalized need” och ”the compromised need”. Bibliotekariens uppgift är att leda
tillbaka till en tidigare nivå för att genom samtalet få mer information om ämnet i
fråga, användarens mål eller motivation samt även information om informations-
sökaren (Taylor 1968, s 182f). Det jag vill poängtera med Taylors artikel är att själva
dialogen�med användaren lyfts fram. Han skriver: ”I think this is a matter of human
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communication-that we need the dialogue to frame up what we are after … There is
that eternal suspicion that what they ask is probably not what they really want.”
(Taylor 1968, s 185)

Under 70-talet fick referensintervjun stor uppmärksamhet och ett flertal studier
genomfördes. William Katz, State University of New York, är med sitt verk !��������
"���	��� en mycket betydelsefull författare på området. Boken har getts ut i sju
upplagor och i den tredje upplagan från 1978 infördes ett avsnitt om referensintervjun
och dess centrala plats i referensarbetet  och för varje utgåva har detta kapitel utökats,
vilket visar på referensintervjuns betydelse, enligt Jennerich och Jennerich  (1997, s
3ff).

I den senaste utgåvan från 1997 menar Katz att referensintervjun ytterst handlar om
kommunikationen mellan bibliotekarien och användaren och att referensintervjun får
en allt större betydelse på biblioteken idag. ”Conversation, interview, discussion … is
as essential in today`s library as any resource”, hävdar författaren�(Katz 1997, s 155).
Katz redovisar olika faktorer som språkliga, psykologiska och kulturella barriärer som
kan ha en negativ inverkan på referensintervjun, det vill säga på kommunikationen
mellan parterna. Kännedom och kunskap i interpersonell kommunikation kan
överbygga dessa problem menar författaren (Katz 1997, s 157, 170ff). Katz hävdar att:
”The secret of rapport is the attitude of the librarian … Interest and least a dash of
sympathy help, as does the occasional smile, nod, and word of encouragement.” (ibid.,
s 171)

Det som jag anser vara intressant att lyfta fram ur hans text är en av de
intervjutekniker han förordar och som han benämner med ”approachability” och som
enligt min mening sammanfattar det centrala i den ickeverbala kommunikationen, det
vill säga att det är själva attityden gentemot användarna i en referenssituation som
inverkar på interaktionen. Att framstå som tillgänglig, öppen och lyhörd inför
motparten är de viktigaste egenskaperna. Även en medvetenhet om den egna
personens kommunikationsmönster och dess brister och förtjänster är nödvändig,
enligt Katz (ibid., s 173f).

Donald Davinsson ger i sin bok !���������"���	�� en mycket kritisk bild av
biblioteken och biblioteksutbildningarna runt om i världen för deras negligerande av
frågor som rör relationen bibliotekarie/användare. Han tar i ett '	����)�����
�����	����	���upp bristen på kunskap och träning i tvåvägskommunikation och gör en
jämförelse med andra verksamheter såsom hälsovård, socialvård och inom det privata
näringslivet där ämnet har fått en betydligt större utrymme (Davinsson 1980, s 48ff).
Biblioteksarbetet domineras helt av organisationsfrågor, referenskällor,
biblioteksdatasystem och användarutbildning. Vidare skriver han om användar-
utbildningarna vars mål enligt Davinson är:

… that users can be ’educated’ to leave the library staff alone and help themselves
without going through the mediation of the librarian. … The concept of leaving
users to their own devices ought to be anathema to the reference librarian.  (ibid., s
51)

Det är framförallt kunskap inom områdena psykologi, kommunikationsvetenskap samt
lingvistik som kan överföras till biblioteksvetenskapen och i synnerhet kinesik, det vill
säga kroppsspråk, och paralingvistik (ibid., s 53f). För en effektiv och kreativ
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kommunikation mellan bibliotekarie och användare krävs det en förbättring av
kommunikationsfärdigheter och en medvetenhet om kommunikationsmönster och en
aktiv användning av det verbala och ickeverbala språket (Davinson 1980, s 59ff).

Davinson avslutar med att säga:

It is to try to reduce the noise to the lowest possible level that it is important for
librarians to think about the problems of communication with users and to study
in some detail the theories and practices of communication with a view to
improving their overall performance in giving information to and receiving
information from library users, (ibid., s 63)

Dennis Grogan behandlar, liksom ovanstående författare, i en bok om referensarbete,
interpersonell kommunikation som en aspekt av referensprocessen. Författaren gör en
distinktion inledningsvis genom att göra en uppdelning av referensintervjun i dels en
intellektuell del, dels en social. Den sociala komponenten innefattas av ett mänsklig
relation, ansikte mot ansikte och hur användaren upplever denna relation påverkar i
hög grad personens känsla av tillfredsställelse (Grogan 1992, s 88f). Den intellektuella
komponenten har haft en dominerande plats inom biblioteksvärlden och
referensbibliotekarien är för det mesta mer mediaorienterad än klientorienterad, enligt
Grogan (ibid., s 100).

Grogan tar också upp begreppet ”library anxiety” som har fått stå för den
obehagskänsla, nervositet och allmänna missnöje många användare upplever i
samband med biblioteksbesök, vilket ett flertal undersökningar har konstaterat (1992, s
92f ). Författaren hänvisar till studier som vittnar om ”librarians unwelcoming” och
”avoidance behavior” (ibid., s 94f).

Grogan kommer därefter in på användandet av det ickeverbala språket och dess
inflytande på kommunikationen mellan människor och dess tillämpning under
referensintervjun. Han nämner i princip detsamma som Davinsson när han beskriver
den interpersonella kommunikationen (ibid., s 99-106). Avslutningsvis konstaterar
Grogan att en positiv attityd, eller mänsklig attityd som han väljer att benämna det,
gentemot användarna inte bara är fråga om en teknik för att få besökarna att känna sig
väl till mods eller av artighetsskäl, utan syftet är att skapa ett samarbetsklimat som gör
det möjligt för att få en fördjupad information, vilket leder till ett bättre resultat. Han
menar att det ingår i bibliotekarieprofessionen att ge akt på den sociala komponenten
under referensintervjun (ibid., s 108).

Ellen Sutton och Leslie Holt uppmärksammar relationen bibliotekarie och användare i
ett kapitel i boken !�����������
���������	���"���	��. De menar liksom ovanstående
författare att referenspersonalen måste bli medvetna om den verbala och den
ickeverbala kommunikationen för att minimera de barriärer som kan uppstå under en
referensintervju. Författarna skriver: ”Several nonverbal communication techniques
will assist reference staff in being approachable and in interacting positively with
users. A pleasant, welcoming expression and a calm, direct manner generally increase
approachability.” (Sutton & Holt 1995, s 38)

Att ha ögonkontakt, att lämna sin plats bakom disken eller be personen att sitta ner är
exempel på handlingar som visar respekt och uppmärksamhet inför frågaren. Småprat i
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början och under intervjuprocessen möjliggör ett gott samarbetsklimat, skriver
författarna (ibid., s 40).

I en studie från 1976, av Edward Kazlauskas, dåvarande professor i biblioteks-
vetenskap i Los Angeles, undersöktes kroppsspråkets positiva och negativa inverkan
på interaktionen mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare. Genom observationer
vid tre universitetsbibliotek och ett gymnasiebibliotek konstateras att ett negativt
kroppsspråk inverkar hämmande på biblioteksanvändarna medan personalens
användande av positiva ickeverbala signaler har en enorm betydelse för interaktionen.
Författaren ställer sig frågan: ”How many users do we really lose or turn away from
reference services by reference personnel saying nonverbally ’no’ to them …?”
(Kazlauskas 1976, s 133) Vidare observerades att biblioteksanvändarna föredrog att
vända sig till personal som var stående samt att själva platsen för referensintervjun är
viktig. Den traditionella referensdiskens är inte en lämplig plats, hävdar författaren.

Resultatet av denna studie visar, enligt Kazlauskas, att ickeverbal kommunikation är
en faktor som måste tas i beaktande inom biblioteksvärlden och i undervisningen av
blivande bibliotekarier (ibid., s 133f).

������	��

Först och främst vill jag poängtera att ovanstående författare inte behandlar ickeverbal
kommunikation ur ett barnperspektiv (möjligtvis med undantag av Andersen som tar
upp förhållandet lärare och elev). Eftersom denna uppsats syfte är att undersöka
samspelet mellan vuxna och barn kan det vara relevant att fråga sig om denna kunskap
går att applicera på interaktionen mellan en vuxen människa och ett barn.

Jag vill mena att kommunikationspsykologins teorier om verbal och ickeverbal
kommunaktion, som beskrivits ovan, är så pass allmängiltiga att det även kan
användas vid studier av samspel mellan vuxna och barn. När det gäller kroppsspråkets
generaliserbarhet finns det naturligtvis begränsningar eftersom kroppsspråket och
andra ickeverbala beteenden är både kulturellt och socialt betingade. Men det är
viktigt att ha i åtanke att det i en kommunikationshandlig mellan en vuxen och ett barn
inte råder ett jämlikt förhållande eftersom man i egenskap av vuxen har ett övertag,
både fysiskt, psykologiskt och intellektuellt. Just därför blir kunskap inom ämnet
kommunikationspsykologi än mer relevant för en yrkesgrupp som barnbibliotekarier.

Eftersom syftet med uppsatsen är att beskriva barnbibliotekariers bemötande och
förhållningssätt gentemot barn i en referenssituation får den ickeverbala
kommunikationen, som jag ser det, en central betydelse. Det är med hjälp av bland
annat kroppsspråket som känslor, stämningar och relationer förmedlas och det skapas
ett positivt eller negativt bemötande. Den ickeverbala kommunikationen har inflytande
på hur en kontakt etableras och hur samspelet mellan parterna fortlöper.

Alla människor använder sig av ickeverbala uttrycksmedel och vi kan lära oss att bli
medvetna om vårt kroppsspråk, få en insikt i hur det påverkar vår kommunikation med
andra, hur vi uppfattas av andra och hur man kan anpassa sitt kroppsspråk beroende på
den aktuella situationen och vem man samtalar med.
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Det är egentligen med mycket små medel som man kan skapa en känsla av närhet och
positivt bemötande, som till exempel ögonkontakt, leende, placering i rummet, att inte
ha några barriärer mellan den man samtalar med, att vara en god lyssnare och tänka på
��� saker sägs inte bara ��
 som sägs samt att försöka vara uppmärksam på
motpartens kroppsspråk och ickeverbala beteende.

Grogan gör en intressant uppdelning av referensintervjun i en social respektive
intellektuell del. Som jag ser det, samverkar dessa komponenter och påverkar
varandra. Om det råder ett positivt klimat under referenssamtalet är det rimligt att anta
att även den intellektuella delen stimuleras.

Intressant är den koppling som görs mellan ickeverbal kommunikation och elevers
förmåga till inlärning som görs av Hargie et al. samt Andersen. Om barns sökande
efter kunskap eller upplevelse på biblioteket sätts in i ett pedagogiskt sammanhang är
dessa teorier intressanta och skulle kunna vara användbara även i biblioteks
sammanhang.
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I detta avsnitt ges en kort redogörelse av pedagogiska inriktningar där dialogen mellan
lärare/pedagog och elev är en viktig beståndsdel. Urvalet av litteratur till detta avsnitt
har skett med fokus på svensk litteratur som givits ut under den senaste tioårsperioden.
Jag vill huvudsakligen spegla hur dessa inriktningar framställs i den pedagogiska
litteraturen i modern tid för att få en uppfattning om i vilken grad de påverkar eller
genomsyrar pedagogiska situationer i nutid.

Den amerikanske pedagogen Dewey, som under första hälften av 1900-talet
utvecklade sina teorier, var kritisk mot den då rådande pedagogiken. Kunskap är inget
som kan tillföras eleverna utifrån, som förmedlingspedagogerna menar, utan Dewey
betonar istället värdet av att skaffa sig egna erfarenheter och ett eget aktivt lärande.
Uttrycket ”learning by doing” är förmodligen ett av hans mest kända uttryck.
Aktivitetspedagogik eller reformpedagogik är benämningar som hans pedagogik har
fått. Dewey betonar starkt den sociala aspekten inom pedagogiken (Imsen 1999, s
68ff). Det är genom det sociala samspelet och kommunikationen med andra människor
som vi utvecklas. Den sociala kompetensen innebär för Dewey att människan har
förmåga till att dela med sig av sina erfarenheter och vara lyhörd för andras, ett
givande och tagande. Det är utvecklandet av individens sociala förmåga som är
samhällets viktigaste uppgift, menar han (Alexandersson 2000, s 57).

Dialogpedagogiken, som bland andra den brasilianske pedagogen Paolo Freire är
företrädare för, var ursprungligen en pedagogik avsett för fattiga och förtryckta
människor i Latinamerika. Genom denna form av pedagogik skulle ett mer
demokratiskt samhälle för alla kunna förverkligas. Undervisningen bygger på dialogen
mellan lärare och elev som agerar som jämlika parter. Dialogpedagogiken sätter
medbestämmande i centrum och utgår från elevens intressen och mognadsnivå (Imsen
1999, s 73ff, 240). Freires mål med sin pedagogik var att skapa en medvetenhet hos
människor om sig själva och sin sociala situation genom en ”dialogisk
kommunikation” (Egidius 1999, s 113). Genom dialog och samspel skulle eleverna
väckas till kritiskt medvetande och reflektion (ibid., s 111ff). Denna form av
pedagogik slog igenom på 70-talet i Sverige som en reaktion på den mer auktoritära
förmedlingspedagogiken och är även inspirerad av Jean Piaget utvecklings-
psykologiska teorier. Piaget var dock främst inriktad på barnets intellektuella
utveckling, den sociala utvecklingen och samspelet med omgivningen betonades inte
(Maltén 1997, s123f).

Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind skriver i boken �	������
����	� att dialogen
bygger på ”ömsesidig respekt”, ”ömsesidig öppenhet” samt ”respekt för den andres
självständighet” (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind 1976, s 14). Ett dialogpedagogiskt
förhållningssätt handlar om ett ömsesidigt givande och tagande där både barnet och
läraren är inbegripna i en pågående utvecklingsprocess. Genom dialogen tillförs båda
parter nya kunskaper och erfarenheter, men det är inte enbart kunskap och upplevelse
som finns med i dialogen utan även känslor (ibid., s 19).
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Den ryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskij som verkade i början av 1900-
talet betonade, till skillnad från Piaget, starkt den sociala kommunikationen mellan
barn och omvärld som en förutsättning för undervisning och utveckling. ”Läraren bör
vara inspiratör och dialogpartner”�ansåg�Vygotskij (Maltén 1997, s 130). Att det är i
samspelet och i dialogen som barnet utvecklas som individ, var en av grundtankarna i
Vygostkij pedagogiska teorier. Det är med hjälp av och tillsammans med en vuxen
person som barnet kan ta ett steg framåt till nästa utvecklingsnivå, menade Vygotskij
(Björklid & Fischbein 1996, s 80f).

David Wood, professor i psykologi vid Nottinghams universitet, lyfter också fram det
sociala samspelets betydelse för barns kognitiva utveckling i sin bok 0���������/����
�����/�: Han nämner så kallad informell inlärning som sker utanför skolans värld i
möte med andra vuxna: ”Samtal … man utför tillsammans är exempel på sammanhang
där det växande barnets inlärning och förståelse av världen organiseras och utvecklas
via det sociala samspelet.”�(Wood 1999,�s 26)

Ovanstående pedagogiska inriktningar har som gemensam nämnare att de ser barnet
som en aktiv varelse och att barnet utvecklas i samspel med sin omgivning.
Dialogpedagogiken och aktivitets/reformpedagogiken brukar få stå som kontrast till
den så kallade förmedlingspedagogiken som står för en pedagogik som innebär att
läraren/pedagogen är den som förmedlar kunskapen, väljer material och sätter upp
mål. Läraren/pedagogen är den aktiva och dominerande parten och eleven får en mer
passiv, mottagande roll. Aktiviteterna i förmedlingspedagogiska situationer sker i
princip utan hänsyn till individuella skillnader vad gäller kunskap, erfarenheter och
förutsättningar (Björklid & Fischbein 1996, s7f). Förmedlingspedagogiken har sina
rötter långt tillbaka i historien (Imsén 1997 s 52-61) och arbetssättet lever än idag kvar
i skolan trots den hårda kritik den fått under 1900-talet, skriver Gunilla Lindqvist i
boken 1)�����	������������ (Lindqvist 1999, s 288).

Både Dewey´s och Vygotskijs pedagogiska teorier har fått ökad aktualitet i skolorna i
slutet av 1900-talet. Både är företrädare för den så kallade aktivitetspedagogiken och
förespråkar ett problembaserat lärande som stämmer väl överens med dagens
pedagogik, enligt Lindqvist (ibid., s 14, 79f, 288).

"�������:��:����:��������<�9	���
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Wanting betonar dialog och kommunikation med barn (1984, s 234) och även
Lundgren tar upp dialogen mellan bibliotekarie och barn och konstaterar i sin
undersökning att dialogerna och samspelet spelar en stor roll, dels som en väg att
komma fram till den egentliga frågan dels som ett stöd för barnets intellektuella
utveckling (1997a, s 50, 59).

Av den litteratur jag tagit del av inom informations- och biblioteksvetenskapen är det
framförallt Carol Collier Kuhlthau som lyfter fram dialogens förtjänster i boken
"���	���2���	��. Hennes teorier om gymnasieelevers informationssökningsprocess
utgår från pedagogiska och psykologiska teorier, bland andra Dewey. Hon urskiljer
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fem olika ”bibliotekarieroller” som skiljer sig markant åt när det gäller på vilket sätt
bibliotekarien interagerar i användarnas informationssökningsprocess:

Nivå 1: ”Organizer” Självservice i en organiserad samling. Ingen interaktion med
användaren. Här förutsätts en van och säker biblioteksanvändare eller en informations-
sökare som befinner sig i ett senare skede av informationssökningsprocessen.

Nivå 2: ”Locator” Här handlar det om att finna ett rätt svar på en faktafråga,
underförstått att det i princip bara finns ett rätt svar på en given fråga. Ingen hänsyn tas
till var i informationsprocessen användaren befinner sig eller personens specifika
behov.

Nivå 3: ”Identifier” Här sker en bredare och djupare informationssökning av en mer
komplex fråga eller problem. Bibliotekarien identifierar ett antal källor anpassade till
frågan utan hänsyn till användarens behov, kunskapsnivå eller var han/hon befinner
sig i processen.

Nivå 4: ”Advicer” Här identifierar, liksom i nivå 3, bibliotekarien ett antal källor men
föreslår även olika sökstrategier och sökvägar till dessa. En avsaknad av interaktion
med användaren för en anpassning till individuella behov kännetecknar också denna
nivå.

Nivå 5: ”Counselor” är det stadium som har den högsta graden av interaktion mellan
användare och bibliotekarie. Det som utmärker detta stadium är att individens sökande
efter information ses som en konstruktiv process, alltså inget statiskt förhållande och
varje individs kunskapssökande ses som unik. Dialogen med användaren/eleven intar
en viktig roll
(Kuhlthau 1993, s 138-145).

Kuhlthau beskriver nivå fem på följande sätt:

Information seeking is viewed as a process of construction rather than a quest for true
answers. The users is guided through the dynamic and fluid process of seeking
meening … The Counselor establishes a dialogue thats leads an exploration of
strategy and to a sequence for learning. (ibid., s 143-144)

På nivåerna ett till fyra är bibliotekarien mer inriktad mot att finna ”rätt” källa och
inget utrymme ges till individens individuella behov eller kunskapsnivå. Inte heller ses
användarens informationssökning som en dynamisk process där invididen utvecklas
och lär under processens gång. Kuhlthau skriver: ”Users are easily misled into
thinking that there is one right search for all, no matter what their constructs as they
enter the process and no matter what ideas they encountered along the way,3 (ibid., s
142-143)

Vidare menar Kuhlthau att arbetssättet i nivå ett till fyra är passande i de situationer
när användaren/eleven har en klar definierad fråga och befinner sig i ett senare skede i
informationssökningsprocessen. Däremot när användaren/eleven har en oklar
uppfattning om ett ämne och problemet/frågan inte är klart definierad  krävs det ett
annat förhållningssätt vilket motsvaras av nivå fem (ibid., s 144).

Dialogen bör ingå som en medveten strategi i mötet med användarna, menar Kuhlthau.
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Hon uttrycker det på följande sätt:

The need to discuss and talk about the topic and the process is a natural instinct to be
brought into mediation practice. The reference interview may be extended to a
conversation which offers the users an opportunity to tell a story about the problem.
… emphasis is placed on the inquiry instead of the query. �(Kuhlthau 1994, s 178-
179)

Dialogen öppnar upp och möjliggör en beskrivning av problemet ur användarens
perspektiv.  Bibliotekarien får därmed en möjlighet att delta i processen på ett annat
sätt och får en insikt i användarens behov, vilket stadium hon/han befinner sig på i
processen och kan därmed stödja, uppmuntra och bekräfta (ibid., s 180-186).

������	��

Anledningen till att jag tar upp dialog och samspel i detta avsnitt är att jag vill lyfta
fram referenssamtalets potential i ett pedagogiskt sammanhang. De författare och
pedagoger jag nämner ovan visar på den enorma styrka det sociala samspelet och
kommunikationen har i ett barns utveckling.

Mötet med en bibliotekarie är en del av barnets sociala värld där man som vuxen har
en delaktighet i barnets sociala och intellektuella utveckling. Genom att föra en dialog
med en vuxen kan barnet få hjälp med sätta ord på sina tankar, reda ut begrepp och
funderingar och få hjälp med att se saker ur olika perspektiv. Referenssamtalet kan
fungera som ett möte där man som vuxen förhåller sig till barnet på ett sätt som gynnar
dess utveckling.

Kuhlthau sätter in referenssamtalet i ett pedagogiskt sammanhang. Bibliotekariens
möte med användaren/eleven skall inte bara resultera i boktips eller svar på
faktafrågor. Bibliotekarien skall genom dialog, uppmuntran och stöd ge möjlighet till
eftertanke, reflektion och vara delaktig i den komplexa process som lärandet innebär.
Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med lärarens funktion inom
dialogpedagogiken och aktivitetspedagogiken, det vill säga som handledare, inspiratör
eller dialogpartner.

Barns referensfrågor är i allmänhet vaga och oklara och i synnerhet när det gäller
barns formulering av skolfrågor där eleven saknar begrepp och kunskap inom
ämnesområdet, vilket jag har nämnt tidigare i uppsatsen (se avsnitt 3.3 och 3.4).
Därför borde ett förhållningssätt som Kuhlthau benämner som ”the Counselor” kunna
minimera många av de problem som kan uppstå i mötet mellan barn och bibliotekarie.

Jag anser att Kuhlthau lyckas förena referenssamtalets intellektuella respektive sociala
del som enligt Grogan är två viktiga komponenter under ett referenssamtal (se avsnitt
4.2). Det innefattar en kunskapsprocess, det vill säga den intellektuella delen, men
också en medvetenhet om att det krävs stöd, uppmuntran och bekräftelse från
bibliotekariens sida. Här kan också dras paralleller till kommunikationspsykologin där
uppmuntran och bekräftelse är viktiga redskap för att hålla ett samtal igång (se avsnitt
4.1).
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Intervjuundersökningen redovisas under följande kategorier:

4�&	����;
�
���;��	�	�	
���<���	�: I detta avsnitt presenteras bibliotekariernas
beskrivning och upplevelse av referenssamtalet och vad som skiljer referenssamtalet
mellan barn och vuxna och hur de går tillväga i en referenssituation.

4�&	<���
6	: Under denna rubrik har jag sammanfört det material som berör
  kontakten mellan barn och bibliotekarie både vad gäller den verbala och den
  ickeverbala kommunikationen.

- /�����	�	
���9	�@��7
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Under detta avsnitt presenteras vad informanterna anser att en barnbibliotekarie skall
besitta för kunskaper för ett lyckat referenssamtal.

Jag vill också här kommentera utformandet av citaten i detta avsnitt. Citat från
intervjuerna är markerade med kursiverad stil, för att det tydligare skall framgå vad
som är informanternas utsagor. Med tecknet [---] återges paus eller tvekan i talet och
betoning av ord markeras med fet stil.
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Nedan ger jag en kortfattad presentation av informanterna. I samband med
presentationen ger jag även en kort beskrivning av det helhetsintryck jag fick av
intervjuerna och som jag direkt dokumenterade efter varje genomförd intervju.

���� har arbetat som bibliotekarie både på folk- och skolbibliotek. Trots att hon i
början av intervjun underströk svårigheten med att uttrycka hur hon beter sig i vissa
situationer och hur hon bemöter människor så upplevde jag att Lena kunde beskriva
mycket utförligt hur hon uppträdde i olika sammanhang. Mitt intryck av henne som
barnbibliotekarie, direkt efter intervjun, var att hon verkade vara mycket kunnig, att
hon såg barnens behov och bemötte dem med stor respekt. Intervjun pågick i en och en
halv timme och det var en lättsam och trevlig stämning

�����		� arbetar vid ett av de mindre stadsdelsbiblioteken i kommunen. Biblioteket
ligger i närheten av en låg- och mellanstadieskola, men fungerar inte som
skolbibliotek.

Birgitta börjar på ett tidigt stadium i intervjun att berätta om klassbesök och bokprat
och jag förstår att detta är något som engagerar henne mycket och jag får känslan av
att hon ser detta som en av de viktigaste uppgifterna som barnbibliotekarie.

Birgitta ger ett mycket säkert intryck, det här är något som hon behärskar till fullo och
hennes bokkännedom om barnlitteraturen är en förutsättning för en bra kontakt med de
unga, för en bra service och kvalité.
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Intervjun varade i drygt en timme och vi hade en trevlig pratstund. Vi hade lite svårt
att hålla oss till ämnet och jag fick en känsla av att inte riktigt nå fram med mina
frågor eller att mina frågor inte engagerade henne tillräckligt, att hon ville prata om
annat som berörde henne mer. Jag upplevde det som svårt att få henne att beskriva hur
hon kommunicerar med barnen, både verbalt och ickeverbalt. Hon tyckte själv att det
kändes svårt och uttryckte sig på följande sätt: 32����	�������
�	���/���������������
��������������
���/��� �����/���������������������������������
��������/��� ������4
����/��������	���	���/�
	�����
�����������
������ ���������� ��������
������)�����/�
�	��	���43

)���
 arbetar på ett stadsdelsbibliotek som även fungerar som ett skolbibliotek.
Hon nämner också klassbesök och bokprat, som är en stor del av hennes arbets-
uppgifter som barnbibliotekarie. Det verkar som om kontakten med barnen till stor del
skapas i dessa situationer, men eftersom mitt syfte var att undersöka själva referens-
situationen följde jag inte upp det som berörde bokprat och klassbesök. Hon upplever
sig ha bra kontakt med barnen och har inte några svårigheter eller problem i
referenssituationen.

Karin gav ett mycket lugnt och säkert intryck och det var en mycket behaglig och
lättsam stämning under den drygt 1 ½ timmes långa intervjun

Det är under denna intervju som jag får problem med bandspelaren och endast en liten
del finns inspelat på band. Jag var dock mycket noga med att direkt efter intervju
skriva rent mina anteckningar och dra mig till minnes vad hon hade sagt samt de
intryck jag fick av intervjun. Men jag hade dock en känsla av att jag inte var helt nöjd
med hur intervjun förlöpte, mycket på grund av att jag fick problem med bandspelaren
men också att jag inte riktigt nådde fram, att hon på något sätt verkade vara osäker på
vad jag ville komma åt.

�

� arbetar som barnbibliotekarie på ett kombinerat folk- och skolbibliotek
Hon�var mycket verbal och hade inga svårigheter att beskriva hennes arbetssätt i en
referenssituation. Ulla kom med många egna exempel för att åskådliggöra vad hon
menade. Hon var också tydlig och kunde peka på de problem som kunde uppstå i
mötet med barnen men hon gav liksom övriga informanter ett intryck av att
kommunikationen med barnen inte utgjorde några svårigheter.

Hon var också medveten om vad hon som bibliotekarie ger för signaler till barnen och
var även mycket uppmärksam på barnens och verkar anstränga sig för att få en bra
relation till dem. Samtalet kom att kretsa mycket kring de mindre barnen då dessa
tillhör hennes ansvarsområde.

Intervjun med Ulla tog en och en halv timme och det kändes som hon direkt förstod
vad jag var ute efter och kunde mycket bra beskriva sitt beteende och var tydlig och
klar.

�:���s arbetsplats är ett kombinerat skol- och folkbibliotek på en låg- och
mellanstadieskola. .

Hon verkar vara säker i sin yrkesroll som barnbibliotekarie och verkar vara medveten
om den roll som den verbala och ickeverbala kommunikationen spelar mellan barn och
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bibliotekarie. Lotta verkar, liksom Ulla, aktivt arbeta med att få en bra relation med
barnen.

Jag samtalade knappt i en timme med Lotta. Det var en intensiv intervju och det
kändes som om hon hade klart för sig vad jag försökte komma åt med mina frågor.
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Jag hade medvetet valt att inte på förhand begränsa mig till vilken åldersgrupp av barn
vi skulle samtala kring, jag ville inte styra över detta, utan låta intervjupersonerna få
välja den åldersgrupp som mest engagerade dem. Överlag kom intervjuerna att
centreras kring förskolebarn, låg- och mellanstadiebarn, mer sällan kring högstadie-
och tonårsbarn. Ibland preciserades inte åldern alls och diskussionen kom att föras mer
generellt om barn. Orsaken till att intervjupersonerna uppehöll sig vid de yngre barnen
kan vara att några av bibliotekarierna uppgav att de huvudsakligen mötte låg- och
mellanstadiebarn. En annan orsak kan vara att tonårsbarn befinner sig i gränszonen
mellan barn- och vuxenvärlden. I den litteratur som behandlar referensarbete med barn
får också de mindre barnen större plats i jämförelse med tonårsbarnen.

'���� är den av informanterna som är tydlig och klar över vad som skiljer referens-
samtalet mellan barn och vuxna. Det handlar inte så mycket om barnets sätt att
formulera sig utan mer om att de har andra krav och behov som påverkar
barnbibliotekariens arbetssätt, menar hon. Vidare anser hon att det utmärkande med
referenssamtalet med barn är att referensfrågor ställs lika ofta när bibliotekarierna är
ute och rör sig på biblioteket som när de sitter vid informationsdisken 3�4���������
�
�������������������	����������������������������������������	
�	�������	���
	����3,
Hon menar att barn inte har lika lätt för att gå fram till disken som vuxna låntagare har,
anledningen till detta beror dels på en osäkerhet över att inte ha en väl definierad fråga
och exakt veta vad de är ute efter, dels att barn är mer benägna att fråga spontant när
de ser någon som arbetar på biblioteket. Lotta var den av informanterna som verkligen
betonade den fysiska platsen där referenssamtalet utspelar sig och likaså barns
svårigheter att gå fram till informationsdisken, som bland annat Horning (1994a, s19)
och Callaghan (1983, s 58) tar upp.

	��	��� och ���	� är av den uppfattningen att de inte får lika mycket referensfrågor
från barn som från vuxna. På frågan om varför barn inte ställer referensfrågor i lika
stor utsträckning som vuxna svarar Birgitta : 3����������/����������������/���43 ,  men
ger inte någon utförligare förklaring. Vuxna kommer mer spontant fram till infor-
mationsdisken och av barnen är det mest skolbarn som vänder sig till disken med
skolfrågor, menar hon. ���	� upplever att hon får mest frågor från vuxna låntagare och
gymnasieelever. Den sistnämnda gruppens referensfrågor består huvudsakligen av
skolfrågor, medan låg- och mellanstadiebarnens domineras av egna frågor. Att
personalen får frågor av barnen när de är ”�������������3  känner hon till men detta
behöver dock inte bara bero på att de är blyga, säger hon, utan att de vet att när det är
kö vid disken går det fortare att fråga någon av personalen som befinner sig vid
bokhyllor eller andra platser på biblioteket.
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Enligt 	��	��� och ���	� ställer barn inte referensfrågor i lika stor utsträckning som
vuxna. Detta konstaterande kan tyckas något märkligt att de i egenskap av barn-
bibliotekarier inte har reflekterat mer över detta och försökt finna eventuella orsaker.
Birgitta ger inte heller någon närmare förklaring till varför en majoritet av
referensfrågorna från barn är skolfrågor.  Enligt Lundgrens undersökning bestod  60%
av referensfrågorna av egna frågor (1997a, s 40), i Wantings undersökning var 70%
egna frågor (1984, s 220).

En skillnad mellan barns och vuxnas referensfrågor är enligt '���� och ���	� att
vuxnas frågor är mer precisa eftersom de i större utsträckning kan titel och/eller
författare. '��� säger först att hon inte funderat över om det finns några olikheter
mellan barns och vuxnas sätt att uttrycka sig, men efter en stunds funderande säger
hon att det naturligtvis finns olikheter, men upplever det som svårt att verbalisera
dessa. När vi diskuterar barns sätt att formulera referensfrågor säger hon: 3�4���.�����
������������� �������/��
���/������/���/�����������/������	������������/������	���/���
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����.�����������3,�Hon säger att det är sällan som
hon upplever några problem i referenssituationen. Många av frågorna är av den sorten
att svar kan ges direkt, 3�4�� ��
���������/��
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	��	����anser också, liksom '���, att barn generellt sett inte har större svårigheter
med att precisera eller uttrycka sina referensfrågor än vad vuxna kan ha.

Att det skulle finnas några språkliga barriärer eller att de som bibliotekarier använder
sig av en ”biblioteksjargong” ansåg ingen av informanterna. 5��� uttrycker det så här:
” … ����/���������������������
��������������������������������/��������
����/�����
���������
������������	������/�����	����
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'���� upplever inte heller några språkliga svårigheter 3��������������	�3� säger hon.
'��� anser att det är förvånansvärt många barn som har ett ”�����	��” språk, men ser
inte några svårigheter att kommunicera : 3�-���� �� ��������� ��������������
������	���	����������	������������� ��	���43  men att det möjligtvis ändå kan
uppstå språkförbistringar som hon inte själv uppmärksammar.

Sammantaget kan jag konstatera att barns sätt att uttrycka sig och formulera sig inte
fick den uppmärksamhet från informanterna som jag hade förväntat mig. Som jag
tidigare redovisat (se avsnitt 3.1) är just problemet, i mötet med barn, att de formulerar
och uttrycker sig på ett annat sätt än vuxna. Det är också, som bekant, ett centralt tema
inom den litteratur som behandlar referensprocessen att det för bibliotekarien är ett
centralt skede i referensprocessen att fastställa och på olika sätt komma fram till den
egentliga frågan och informationsbehovet för att kunna gå vidare i informations-
sökningen.

Påfallande ofta ansåg de flesta av bibliotekarierna att det inte var så stor skillnad
mellan vuxnas och barns sätt att uttrycka sig. Jag fick intrycket att de på något sätt
ville få fram en bild av att de inte har mer problem med referenssamtalet med barn än
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de har med vuxna. De förutsåg förmodligen att jag utgick från att det var mer
problematiskt med barns frågor och att de ville poängtera att så inte var fallet. Men
helt oproblematiskt verkar det dock inte vara. När vi under intervjuerna diskuterar
barns skolfrågor framkommer en annan bild, som jag redovisar längre fram i
uppsatsen (se avsnitt 6.2.3).

.�����%<���
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Enligt informanterna kan små barn oftast varken författare eller titel. När de söker en
viss bok frågar de ofta genom att berätta en bit ur handlingen eller nämner namn på
huvudperson eller figur i boken. Det är också vanligt att de frågar utifrån bokens
utseende. Detta stämmer väl överens med Wantings undersökning av småbarns
referensfrågor där det framkom att barn mellan tre och sju år inte kan titel eller
författare utan formulerar frågan utifrån ett visuellt intryck från en bok eller att de
nämner namn på personer eller djur eller andra kännetecken (1986, s 97).

Mötet med småbarn sker oftast när de är tillsammans med en vuxen följeslagare, en
förälder eller förskolelärare och ofta är det den vuxne som initierar samtalet. Samtliga
bibliotekarier poängterar att det är barnet de vänder sig till i en sådan situation. Men
som ���	� upplever det är många barn allför blyga så det blir ofta genom föräldern
som samtalet förs.

Ingen av bibliotekarierna upplever sig ha några problem i dessa sammanhang, Birgitta
säger till exempel att föräldrar kan vara till hjälp när det gäller att fastställa barnens
läsnivå. Detta nämns av Sutton et al. som påpekar att den vuxna följeslagaren kan
fungera som en länk mellan barn och bibliotekarie (1995, s 271).

'��� tillägger att det naturligtvis är beroende på hur föräldern uppträder och säger på
följande sätt: ” … ���� �/�
����������������������������������/���� ������
����/��������
������� ������	����/��	���������
����������/������������	�����/���������/������ �
������	��4�/��
��	���������������	���������)�������
��	��	�������� ����/��� ���	�����
�����	��	������	��������/�
	����������/���”. Hon säger också att hon vid något
tillfälle fått�34��	��������� ���������� ��������� �/�
������������	����/���43�. Jag
tycker att det tyder på att hon visar på en förmåga eller behov av att kunna ”förhandla”
med föräldern och trots att hon uppger att hon inte har några problem i dessa
situationer framgår det ändå av hennes exempel den bild som Horning ger av ”three-
party interview” (se avsnitt 3.3) att det inte är en helt oproblematisk situation i mötet
med barn och tredje part.

5��� träffar alla sexåringar i området och hon tycker att de är mycket vetgiriga och
söker faktaböcker i olika ämnen framförallt efter de biblioteksvisningar hon har med
sexårsgrupperna. Vid de tillfällen förskolebarn vänder sig till henne söker de efter en
speciell bok som de sett eller läst tidigare och kan då uppge namn på huvudpersonerna
eller vilken figur det rör sig om, vilket ger henne vägledning om den bok som
efterfrågas. Hon ger ett exempel på ett referenssamtal med en sexårig pojke: ”�������
��������
�����������	����������	���������
��	������
�
������
��
�������-��
���������
�������������
�43,�Exemplet tyder på att barnet uttrycker sitt önskemål genom en
beskrivning av bokens utseende och beskrivning av huvudperson och handling. Ulla
påpekar att hon ibland också ber assistenterna om hjälp eftersom de har en lång
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erfarenhet av sagoläsning och barnböcker. Jag tolkar det som hon på alla tänkbara sätt
försöker hjälpa de små barnen och att det ibland faktiskt kan vara svårt även för en
rutinerad barnbibliotekarie med de små barnens frågor.

	��	��� berättar också, liksom 5���� att när små barn vänder sig till henne är de ofta
ute efter en speciell bok och betonar att hon i dessa situationer tar sig mycket tid att
samtala med barnet 3�4�
/�������/����������	���)���������/����
���.���43, Det är
mycket vanligt, menar hon, att hon med hjälp av en beskrivning av bokens färg,
utseende, storlek kommer fram till önskad bok tillsammans med barnet. Små barn kan
vara mycket bra på att förklara och uttrycka sig, säger Birgitta. Wanting menar också i
sin artikel att de mindre barnen är bra på att uttrycka sig i förhållande till sin
utvecklingsnivå men att de stöter på problem i mötet med bibliotekets terminologi och
struktur (Wanting1984, s 232f) 	��	��� upplever dessa frågor från små barns som
3���	��3 och tycker sig inte ha några problem med att fastställa rätt bok eftersom hon
kan bibliotekets bokbestånd vad gäller barnböcker. 3���/��
���/������������������
��
�/���	��	�����������������/����6���������7��	�����,8�/��	����������
����
���/��	���
�����	��	������	���4�3��säger hon med stor övertygelse och syftar just på dessa frågor
där barnet beskriver boken utifrån dess utseende.

'���� påpekar att det krävs att bibliotekarien kan bokbeståndet som riktar sig till små
barn med tanke på denna åldersgrupps sätt att ställa frågor. Detta menar också
Wanting som skriver att en ingående bokkännedom är en nödvändighet för att kunna
hjälpa de mindre barnen (ibid., s 234).

Lena kan uppleva en viss svårighet när små barn formulerar en referensfråga utifrån ett
visuellt intryck och försöker få barnet att berätta ur handlingen: 3�4�
/������������
�����
���/���/�������������
�����������������������������3,

.���#�%�:���


Under intervjuerna blev det mycket samtal kring skolbarnens formulering av
referensfrågor. Detta är ett ämne som verkar engagera intervjupersonerna och mitt
intryck är att det i dessa sammanhang som bibliotekarierna stöter på problem. En stor
del av den litteratur jag tagit del av som behandlar referenssamtalet behandlar just
problematiken kring barnens skolfrågor (Burton 1997,Callaghan 1983, Gross 2000).
Svårigheten består i, menar informanterna, att frågorna oftast är alltför breda, allmänt
hållna, oklart formulerade och ibland för snäva. '��������	�, '���� och 5��� upplever
det många gånger som svårt när frågan inte är formulerad av barnet själv utan av
läraren. Barnen har inte erfarenhetsmässiga kunskaper för att förstå frågan för att
formulera en väldefinierad fråga. Informanterna berättar att de får ”�	����	�3 och
”���������” för att göra frågorna hanterliga.

Ungefär hälften av skolfrågorna är ” … �/������� ��	��� ��������������
��	�����
� �� �����������	�����������������	��3��uppger 5��� och säger vidare:�3�4�
���/�
�/�����������	�������������������
��������	���������
�������	����/��� ��	����������������
���� ����	�����	�����������
��� ��	������
������ ��
�������	������	���������
���/����
�	����������	���)���
3�. 5��� upplever att barnens skolfrågor många gånger är
”����������
�3 frågor, det vill säga frågor som är anpassade till ett svar i en lärobok
Likaså berättar '��� att många av skolbarnen förväntar sig att finna en faktabok
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liknande en typisk lärobok med mycket kortfattade stycken med komprimerad
information..

Både 5��� och ���	� uppger att det ibland händer att de ber elever återkomma efter att
de tillsammans med läraren definierat frågan och för att mer exakt komma fram till
vad uppgiften är. Det händer också att barn ber bibliotekarien att förklara vad läraren
kan ha menat eller att de ber om förslag till forskningsuppgift, berättar både '��� och
'����,

'����nämner många barns otålighet med skolfrågor och berättar att hon kan bli
irriterad över att frågorna inte är tillräckligt preciserade för att kunna svara på
3�4�������/����������������	��������
���/�����������������������
���/���	���� �������
�����������������	��������������3 . I de flesta fall talar de själva om vad de skall ha
informationen till, de säger: ”-����������������4” eller 3�-�������� �������������
��…”. Barns skolfrågor kan vara en källa till irritation märker jag på hennes
berättelse. Det kan vara frustrerande att få frågor som antingen är alldeles för breda
och vaga för att kunna besvaras eller ibland för svåra för barnet. '��� la skulden i
detta fall på lärarna och saknade ett nära samarbete med dem, vilket hon haft på
tidigare arbetsplatser. Hon tycker själv att hon kan bli illa bemött av otåliga skolelever
som beter sig nonchalant men försöker låta bli att visa sin irritation utåt.

Vi utgick från ett exempel på en referensfråga ”En bok om Sveriges transporter och
handel”, som flera av bibliotekarierna tycker är ett typiskt exempel på en alltför vag
och bred skolfråga. '��� försöker förklara hur hon skulle gå tillväga; genom att ringa
in frågan och få den mer hanterlig skulle hon ställa frågan 3�"���
�������������
����	�����	
�	��	����	�����"���
���������������������������(����
������
����/�������
���
������������3�Hon försöker förklara för barnet att ämnet är stort och att det då krävs
en undersökning av ett flertal böcker.

	��	��� säger däremot med anledning av barnens skolfrågor:3�4�
�����������/����
����/�������	�	���������	���������	�/������	������/����������3,�Hon förklarar att
skolbiblioteken i området inte fungerar tillfredställande och barnen skickas av lärarna
till detta bibliotek. Eftersom biblioteket är litet saknas litteratur i vissa ämnen eller är
den litteratur som finns allför avancerad. ” … 
���/���/����)�
����
����/��
��
��������	����������	����������/����
��3� säger hon.  För 	��	��� ligger alltså
problemet i avsaknad av lämplig litteratur. Bibliotekarierna i Lundgrens undersökning
påpekade också en brist på lämpligt material som en begränsande faktor (1997a, s 67).

Precis som med förskolebarn möter bibliotekarien ofta skolbarn tillsammans med en
vuxen, oftast en lärare. '���� och ���	� nämner att de ibland upplever mötet
skolbarn/lärare som komplicerat. En lärare, berättar '�����som ett exempel, tillåter inte
sina elever, nio- och tioåringar, att läsa annat än barnböcker, således inga böcker som
är klassade som ungdomslitteratur. Hon säger att hon som bibliotekarie är av en helt
annan uppfattning och tycker att vissa barn i denna ålder klarar av dessa böcker både
vad gäller läsnivå och det innehållsmässiga. ���	� nämner att hon har haft problem
med vissa gymnasielärare som är på biblioteket tillsammans med elever och där hon
vid några tillfällen uppmärksammat att de lämnat fel information om någon bok. Hon
har vid dessa situationer försökt avstyra konfrontationen genom att helt enkelt föreslå
något helt annat ”� ���������
�������� ����� ���3
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3�������������/����������������������� ������	����	����/���	��	���� ����	�9�:;�
�����
���3��berättar Ulla,�Mammorna har mycket höga krav på att deras pojkar ska
läsa skönlitterära böcker och de har också synpunkter på ��
�de ska läsa. Det kan
upplevas som frustrerande med dessa motstridiga viljor, säger 5���. Hon�försöker få en
dialog med barnet:34�� �� ������������	
���������
�������������	
��
���/��	����������
������������)���4������ �� ������������������3�och��beskriver hur hon går i väg med
barnet bland hyllorna och visar mycket tydligt att det är barnet som är låntagaren, men
försöker finna en balansgång och hitta något som barnet blir intresserat av och även
tillfredställa förälderns önskemål om att barnet skall läsa böcker.

Ovanstående berättelser tyder på att det inte är en helt okomplicerad situation att
bemöta både barnet och dess följeslagare i en frågesituation. Horning tar upp denna
typiska situation för referenssamtalet med barn när det på ett eller annat sätt finns en
tredje part inblandad i referenssituationen som bibliotekarien måste ta hänsyn till (se
avsnitt 3.3).

Problematiken med skolfrågor kom tydligt fram under intervjuerna. De svårigheter
som bibliotekarierna möter överensstämmer väl med de beskrivningar som ges av
Burton, Callaghan och Gross (se avsnitt 2.4). Även Lundgren konstater i sin
undersökning att skolfrågor ofta saknar förankring i elevens intressen och språkbruk
vilket medför förvirring både för eleven själv och för bibliotekarien (1997a, s 56).

Callaghan menar att Taylors teori är användbar i samband med referenssamtal med
barn (1983, s 59). Vad gäller skolfrågor anser jag inte att den är passande då frågan
inte kommer utifrån en persons eget intresse eller nyfikenhet utan är formulerad av
någon annan. När man utgår från barnets egen fråga som är formulerad utifrån barnets
kunskaper och erfarenhetsnivå är modellen mer lämplig. Detta framkommer också i
Gross artikel om skolfrågor, ”imposed queries”. Barnen saknar ofta kunskap, begrepp
och erfarenhet kring skoluppgiften och bibliotekarien kan inte härleda frågan tillbaka
till sitt ursprung, vilket är det centrala i Taylors teori om referensintervjun. Inte heller
kan bibliotekarien få den omedelbara feedbacken eller bekräftelsen under samtalets
gång (Gross 2000, s 111f).

'�����5����och�'���� anser att det är lärarens uppgift att ansvara för att skolbarn som
kommer till biblioteket har klart för sig vad de ska söka information om och att läraren
tillsammans med barnen formulerar frågorna. Irritationen över skolfrågornas
utformning riktar sig till lärarna, men jag kan inte låta bli att undra över om det är
barnen som får känna av denna irritation. Bristen på samarbete mellan skola och
bibliotek framkommer här tydligt och en förändring vad gäller samarbete mellan lärare
och bibliotekarier är något som både Gross (2000, s 12) och Kuhlthau (1993, s 151)
efterlyser.

.���'�?����	�����	��?

Det var ingen av informanterna som direkt kunde beskriva någon form av
”frågestrategi” eller någon direkt intervjuteknik. Det var för övrigt svårt att komma åt
hur den verbala kommunikationen sker mellan bibliotekarie och barn. Jag försökte
utgå ifrån exempel på referensfrågor men det var svårt att komma åt hur samtalen
mellan barn och bibliotekarie utspelar sig. Det hade också underlättat förståelsen av
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tillvägagångssättet om informanterna i större utsträckning kommit med egna exempel
för att förtydliga proceduren. Men det är också förståeligt att det är svårt att återge i
efterhand hur ett samtal har förts.

'��� ansåg att det var svårt att beskriva hur hon beter sig och uppträder i olika
situationer 32���� �����	���	�	����)���������
���/��	�����/������������	�������
������
�������	��������������	�������������� �����	�����������	����� �����43

'���� svarar på frågan om hon använder sig av någon frågestrategi: ”�����
����������
	�����/�������/����������	���������	����
/�������/��������������������������������
	���
����������������������� ���	�����3.  Att varat rörlig på barnavdelningen nämns
också i litteraturen som ett viktigt förhållningssätt (Broderick 1977 s 92; Callaghan
1983, s 64).

'���� kan ibland ha vissa svårigheter med att försöka ringa in vad barnen är ute efter�3
4�
���/��	��������	
�
����

���������
����������������	�������������/�������
������
����
�����/����
���������������	������
��� ��������	���������������������������
���/�
�/�
	������������������������
�
�������	����������
����������������
���/������
�����3
'���� syftar här på de barn som får i uppdrag av läraren att låna en skönlitterär bok
som de ska ha i skolan för att öva sig att läsa en längre sammanhållen text. Hon
beskriver hur hon kan gå tillväga:3�1�
��)�����
����������/���” eller 31�
��)�����
�
�����/����
�������������
������3,

På frågan om att känna några svårigheter i frågesituationen svarar 5���: ” -�������	���
���
�����������������������������
��������	������	����������
���������	�������
��/�
� �
����
��/��
�������/�	����3,� Hon menar att även om hon inte lyckats få fram
exakt bok strävar hon efter att i så stor utsträckning som möjligt ge dem någon
motsvarande eller liknande bok så att de känner sig tillfreds när de lämnar biblioteket.
Hon ger ett exempel på en fråga från en sexårig pojke: ”-����	��������
���������<�

�����	�����2�����
���������
��������	�����&�������<�
�������	�����������
����������
���
����������������������	����	������������� ����
�����������������	��� �
��/�����
�	����/�	����3. 5��� påpekar att referenssamtalet ska vara en dialog, ett givande och
tagande, där hon tillsammans med barnet letar upp litteratur och berättar hur hon
tillsammans med barnet söker efter passande litteratur. Inom dialogpedagogiken
poängteras, precis som 5��� uttrycker det, att det skall vara ett kontinuerligt givande
och tagande mellan elev och pedagog där båda bidrar med kunskaper och upplevelser
och erfarenheter (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind 1976, s 19). Jag tolkar följande
uttalande som att hon försöker få barnet delaktig i sökprocessen, att det handlar om ett
samarbete:3�4�
���/��	�����������������������������
�
����.������ ���������������
����������������	������������
���������������	��)����������������	����������������
1�
��)�����
��/�����������/�����1�
�����
������
��������%�������	����������������
����������	.������/�
	�������������
���/�������������	���������3,

Enligt ���	� kan det ibland uppstå vissa svårigheter när barn felaktigt ger en boktitel
och hur hon då försöker fråga ut barnen och ringa in vad det kan vara för bok 3�4
���	����������������
�����������������������
���	�����
��� �� ����������
������
�������	����
�����
���
�������	����
�	��������������������	���� ����������������	
���
�������
�������������������3�,�Barnens frågor kan ibland vara 3�	�������	��3 till
exempel när de uppger felaktig titel eller författare och även skolfrågor framförallt
från gymnasieelever upplevs som 3�	��������3,��Den ”frågeteknik” som hon använder
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sig av vid dessa situationer är 3��������������������3��3�	����	�3��3���
������
����	���������3, ���	� strävar i ett referenssamtal efter att berätta om böcker och
föreslå olika alternativ för att väcka intresse. Jag uppfattade det som hon försöker ha
ett samtal liknande en bokpratsituation. Stressiga situationer upplever hon negativt
eftersom det hindrar henne från att kunna berätta om olika böcker. Hon behöver god
tid för en lyckat referenssamtal samt en god kännedom om barn- och
ungdomslitteraturen.

Den mycket vanlig referensfrågan som alla bibliotekarierna nämner är ”Har du någon
rolig eller spännande bok?”  Den bollas tillbaka till barnet med frågor som till exempel
”Vad tycker 67�är en bra bok?” eller ”Kan 67 berätta någonting om någon bok som du
har läst som du tyckte var bra?”. Denna typ av frågor som bibliotekarierna ställer till
barnen tyder på att de använder sig av en frågeteknik med öppna frågor som ger barnet
möjlighet att beskriva med egna ord deras önskemål och intressen och annat som ger
värdefull information till bibliotekarien för att kunna föreslå passande litteratur.
Wanting nämner också dessa frågor med formuleringen ”Do you have an exciting?”
eller ”Do you have a good book?” som mycket vanliga och hon menar att en
förutsättning för att klara av dessa frågor är att föra en dialog med barnet (1986, s 99).

För att få fram hur bibliotekarierna går tillväga med mer ovanliga eller avancerade
frågor hade jag som exempel referensfrågan: ”Har du någon bok om besvikelser?”.
Birgitta menar att det är mycket vanligt med liknande frågor från barn och ungdomar
och ger själv ett exempel på en fråga hon har fått:�3+��������������
���/���)�
�������
�����/����������4�
���/����������	���
/��
���/����������������
�3 . Men tyvärr kan
jag inte få henne att ytterligare exemplifiera eller beskriva hur hon skulle gå vidare
med en sådan fråga.

Utifrån ovanstående exempel på referensfråga berättar 5��� att hon skulle ha ställt
följande fråga: 31	�����)��������)�
����3,� '���� som också känner igen den typen
av frågor säger att hon först försöker att fastställa om det är en fack- eller skönlitterär
bok de vill ha och försöker få igång en dialog med barnet. Hon säger också vidare att
om frågan utmynnar från deras eget intresse är det oftast lättare att komma fram till
rätt bok än om det är en uppgift som de fått av läraren. Lotta tar här upp skillnaden
mellan egna frågor och skolfrågor som behandlas i föregående avsnitt (se 6.2.3).

���	� beskriver hur hon går tillväga med de lite mer ovanliga frågorna: 32���������
� ����
�� �����	�����
������������������������������������������������/������

�����������������	�������
�����	��3,  ���	� berättar att i de situationer hon inte kan
svara eller hjälpa, ber hon att få återkomma och ringer senare upp personen i fråga.
Kollegerna på biblioteket rådfrågar varandra om de av någon anledning inte kan hjälpa
ett barn och vuxenbibliotekarierna vänder sig ofta till henne när de behöver hjälp vid
informationsdisken  Att bibliotekarier rådfrågar varandra för att i möjligaste mån ta
hjälp av sin samlade kunskap var något som också Lundgren fann i sin undersökning
(1997a, s 48).

'��� menar däremot att det inte är så vanligt med frågor som exemplet ”En bok om
besvikelser” det är snarare vuxna som vänder sig till barnavdelningen med den typen
av frågor i syfte att söka efter böcker till barn, till exempel en förälder eller kurator. I
sådana fall är hon extra noga med att finna lämplig litteratur och ger själv ett exempel
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på en fråga av denna art: 30���
��������� ��������
 
���3. Det händer att hon ber
att få återkomma för att få mer tid att söka lämplig litteratur.

Att få till stånd en dialog kan också betraktas som en form av ”frågestrategi”. Lotta
talar om att dialogen med barnet har två funktioner, dels kontaktskapande och dels
som ett sätt att få information om barnets läsnivå och önskemål. Även Ulla talar om
dialogen som ett viktigt instrument för att få barnet delaktig i sökprocessen, hon talar
om ”�����	���
�����������
�3, Både Lundgren och Wanting tar upp dialogen som ett
viktigt instrument i samspelet mellan barn och bibliotekarie, men det är framförallt
Kuhlthau som lyfter fram dialogen som ett verktyg i mötet (se avsnitt 5.2).

En öppen frågeteknik verkar vara en teknik som de flesta informanterna använder sig
av och är en frågeteknik som rekommenderas i litteraturen (Burton 1997, s 110;
Jennerich & Jennerich 1997, s 87; Horning 1994a, s 17). Användandet av öppna frågor
nämns även som en strategi inom kommunikationspsykologin för att få i gång ett
samtal och för att få personen att öppna sig (Hargie et al. 1994. s 100ff). När det gäller
de breda och mer generella skolfrågorna användes en mer sluten frågeteknik
Informanterna nämner själva att de försöker att ”���������3  och 3�	����	�3 (se
föregående avsnitt, 6.2.3).

.�#�&	<���
6	

.�#���(�8�:�:�����<��=�

Hur skapas en bra kontakt med barn och ungdomar? 5��� och '���� återkommer ett
flertal gånger under intervjun till hur viktigt det är att röra sig ute i biblioteket bland
barn och bokhyllor, att göra sig tillgänglig och att prata med barnen och försöka inleda
samtal. De nämner att det gäller att vara uppmärksam på de barn som inte törs komma
fram till informationsdisken. '���� hävdar att hon genom att vara rörlig i biblioteks-
rummet har möjlighet att fånga upp barnens frågor på ett helt annat sätt än om hon
sitter kvar vid disken.

	��	��� påstår däremot att det inte finns utrymme för ett rörligt arbetssätt på grund av
den stora arbetsbördan vid disken som alltid måste vara bemannad. 	��	��� är den
enda av informanterna som uttryckligen påtalar den stora arbetsbördan på biblioteket
och att hon inte hinner hjälpa låntagare i den utsträckning hon skulle önska.

'��� berättar att det finns vissa barn som återvänder dagligen till biblioteket, en grupp
barn som hon känner extra mycket för. Dessa barn är mycket kontaktsökande och
söker sig inte till biblioteket för att i första hand låna böcker utan för att det behöver en
vuxen person att tala med. Även i Lundgrens undersökning framkom att många av
barnen är kontaktsökande och frågar bibliotekarien i första hand för att få prata
(Lundgren 1997a, s 70). '��� tycker att det kan vara svårt att hantera detta och säger:
3�����
���������
��	�������������������	�����	�������
�����	����
�����
���������	��
	��	�����
������
������������������������������3 , Hon upplever det som svårt att få
kontakt med barn på större bibliotek och hon berättar om den tidigare arbetsplatsen vid
skolbiblioteket ” … 
����������	����������
���
/��
	���������������	������

�����
���/��
���������������������/����������
�����������	��������	��	������������������/����
��
��	�����������	��	���������
�����)���������	���� ��
���3�. '��� berättar om att hon
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på en tidigare arbetsplats, rörde sig mer i rummet, inte i första hand för att fånga upp
frågor, utan mer för att ha uppsikt över barnen och berättar att hon fick en bättre
kontakt med barnen där. Hon anser att det är mer anonymt på den stora barn - och
ungdomsavdelningen i jämförelse med tidigare arbetsplatser vid filial- eller
skolbibliotek. Vi diskuterade inte närmare eventuella skillnader i arbetssätt mellan
olika arbetsplatser och huruvida hon arbetar annorlunda nu mot tidigare. Av hennes
beskrivning fick jag dock uppfattningen att det kan förekomma olika sätt att förhålla
sig till barnen beroende på vilket bibliotek man arbetar vid, som en outtalad policy.

Den kontakt eller de relationer som uppstår vid klassbesök eller bokprat betyder
mycket för samspelet mellan barn och bibliotekarie i andra situationer, framkom av
intervjuerna med '����� 5��� och ���	�. '���� uttrycker det på följande sätt: 3�4�
��
����������������������	������������
����	����	�����/���������������������)�����	���
�����	����	���
��/��
����������	�����
��������������)��������� �����
���/��
���� ����
�����������
���/������ ������
��� �����������	��	������	�� ��43,

När vi diskuterade referenssituationen återkom ���	� ofta till sina bokprat med barnen
i grundskolan. Jag tolkar det som att hon upplever att bokpratandet påverkar
referenssamtalet i en positiv riktning. Det är i bokpratsituationen som kontakten med
barnen byggs upp och jag fick den uppfattningen att det är här som den sociala
kontakten grundläggs. Den ger henne även en viss insikt i barnens läsvanor och
läsnivå. Av hennes sätt att beskriva förhållandet mellan henne och barnen verkar en
positiv stämning råda. Hon ger en bild av att ha en mycket bra kontakt med barnen,
hon är ett välbekant ansikte för dem och ger intryck av att barn inte känner något
motstånd mot att kontakta henne eller att tala med henne. ���	� berättar att det händer
att barn frågar efter henne, om hon inte tjänstgör vid informationsdisken. Barns
referensfrågor upp till gymnasiet består till stor del av ”egna frågor” enligt ���	�.
Detta tyder på att de faktiskt känner en trygghet och förtroende för henna och att hon
tar deras frågor på allvar. Jag tänker närmast på Callaghans artikel där författaren
skriver att barn drar sig för att ställa ”egna frågor” eftersom de tror att endast
skolfrågor berättigar dem  att gå fram till bibliotekarien vid informationsdisken
(Callaghan 1983, s 58). Men å andra sidan uppger hon vid ett annat tillfälle (se avsnitt
6.2.1) att hon inte får så mycket referensfrågor från barn, så bilden av henne blir något
motsägelsefull.

5��� talar om den kontakt som upprättas vid biblioteksvisning och bokprat och nämner
fördelen med den kontinuitet som skapas genom att barnen träffar samma
barnbibliotekarie från förskoleåldern och uppåt. Lundgren nämner också att det är
viktigt med kontinuitet i personalgruppen för att barnen ska känna trygghet i kontakten
med barnbibliotekarien (Barn frågar  - kan biblioteket svara? 2000, s 120). 5��� menar
att det är viktigt att utrymme ges för att småprat med barnen utanför den egentliga
frågesituationen för att därigenom få till stånd en förtroendefull samvaro med barnen.
Hon anser att en av hennes främsta uppgifter som barnbibliotekarie är att barn skall
känna sig tillfreds med sitt biblioteksbesök även om de inte lämnar biblioteket med
exakt den bok som de efterfrågade. Det är viktigt, menar 5���, att ge barnet en känsla
av att hon har gjort allt vad hon kunnat för att tillfredsställa barnets önskemål. Barn
ska lämna biblioteket med en känsla av belåtenhet. Jennerich och Jennerich tar exakt
upp detta som 5��� nämner: ” … a sucessfull interview is one in which the patron feels
satisfied that the librarian has given undivided attention and provided competent
services. This may be quite different from what a librarian has traditional considered
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successful: that the question has been answered completely” (Jennerich & Jennerich
1997, s 10).

5��� säger att hon inte alla gånger klarar av att tillfredställa barnens behov� till
exempel kan skolfrågor ibland medföra att hon inte kan hjälpa till, utan skickar
tillbaka barnet till läraren. Hennes berättelse om hur hon går tillväga visar att hon
försöker göra barnet delaktig i referenssituationen, att barnet ska vara en medskapare.
Barnets/användarens delaktighet i sökprocessen är något som Kuhlthau (1993)
pläderar för och som tas upp av både Callaghan (1983, s 62)�och Horning (1994a, s
57).

5��� berättar glatt om när barnen känner igen henne och kallar henne vid namn. Ibland
händer det att barnen kommer fram till henne på bussen eller i området och hälsar och
börjar prata: ”&�������������	������
���/�������
��/����������������������	��	������	�
	����/������������������)��������	�	����	��������
���/���/��������/��
���������������
��������	���������	����
��/�������������
��0����5���3,

5���� sätt att arbeta och hennes inställning påminner mycket om '�����, men '����
verkar arbeta ännu mer utåtriktat på barnavdelningen för att fånga upp barnens frågor
och funderingar. '����� uttalande:3�4�
����	���������������/�������������������
������
���	���� �������������������/����������������	���������������
�����������
���/�
	�����/�������������
	���������� ����������
��������������	��������������������
������
��������	�����������	�����������������43���tycker jag på ett mycket talande sätt beskriver
hennes inställning och förhållningssätt till barnen. Hon ger uttryck för en insikt och
medvetenhet om referenssituationen där det i första hand handlar om att skapa ett
förtroende hos barnet, att ta sig tid och med detta uttalande visar hon också att
dialogen med barnet har ett värde i sig, det behöver inte leda till boktips eller annan
information från henne.

Brukar det vara stressigt vid informationsdisken och hur inverkar det i så fall på mötet
med barnen, var en fråga jag ställde till bibliotekarierna. 3&/��
���/��������	�����	�����
��������
����������	�����������������	��3��säger ���	� och menar att i stressade
situationer vid till exempel köer hinner hon inte berätta om och föreslå olika böcker,
vilket hon anser betyder mycket för ett lyckat referenssamtal. Hon upplever också att
det i stressiga situationer även kan vara svårt att tolka barnens frågor och vara lyhörd
för deras behov.

5��� uppgav som ett exempel på en stressig situation 3�4��/���������������������
��
�������������������� ����
	������	���������/������������
������������/������	�
� ��4
���/���������� ���
��� �������������	�����������������������������4������.��
�����������������������/������������������������
��������������������
����������
�������������
������	����� ���������������������������������	����)������/�
�����
����
�����43,

'��� berättar att det ibland händer att hon har glömt något barn som hon lovat
återkomma till 3�4����������� ��������
�����/����	����������/���������������	�
��	���/���	������	��������	����
3,

Jag uppfattade att det sociala mötet med barn och ungdomar i en referenssituation för
	��	��� inte gav så stort gensvar från hennes sida under intervjun. Däremot möten i en
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bokpratsituation verkar väcka hennes engagemang. Bokprat och klassbesök i låg och
mellanstadieklasserna medför att hon är ett välkänt ansikte för barnen när de besöker
biblioteket. För mig framstår det dock som att hon mer betonar de effekter bok-
pratandet får för barnens bokkännedom än de sociala faktorer som bokpratandet
medför. Hon säger på följande sätt: 3����/������	���)���������/�������/�����
���

���/�������	�����
�
���������	�����	����� ������������	�����������������
���/��
/�� �
�������������������������	
������	��	���
���/����
���������4��������������������������	


��������	��	���
���/����
�������������
����/���������
�����������	�����������
�
��
��������������������������	��	������	�3,

5���� och '����� beskrivningar visar att de prioriterar tillgänglighet inför barn.
Tillgänglighet, ”approachibility”, ett ord som ofta återkommer i litteraturen (Burton
1998, s 111; Grogan 1992, s 99; s, Gross 2000, s 13; Katz 1997, s 173) vilket innebär
att visa upp en positiv attityd med hjälp av verbala och ickeverbala signaler som
kommunicerar en öppenhet för samtal och kontakt. '���� och 5��� ger uttryck för en
inställning som tyder på att de upplever mötet med barn i en referenssituation som ett
möte där ett flertal sociala och psykologiska faktorer spelar in och påverkar
situationen. Deras exempel och beskrivningar visar att de anser att det handlar om att
skapa förtroende, tillit och trygghet för barnet.

.�#���)�:99��9���	���:����
6������	;	��������
��	���	�86	��	

Jag har i detta avsnitt försökt sammanställa de uttalanden som visar bibliotekariernas
inställning till sitt eget och barnens kroppsspråk och andra och ickeverbala signaler.
Som jag nämnde i metodavsnittet ställde jag få direkta frågor om den ickeverbala
kommunikationen för att inte riskera att ge alltför ledande frågor.

3&/��������������
��/��	�����������6���7��	�����,8�	�����������
���
�������������
�	����)�������
���
���6�	������7��	�����,8��������������/����������43 , säger
	��	���. Detta uttalande tyder väl på en viss medvetenhet om ämnet i fråga men detta
var endast detta som Birgitta nämnde under intervjun som gäller bemötande och den
interpersonella kommunikation.

Alla informanter, utom 	��	�����uppger att de är medvetna om att det förekommer
barn som av olika anledningar inte går fram till informationsdisken. Beroende på hur
upptagna de är försöker bibliotekarierna uppmärksamma dessa barn som ser lite
”hjälplösa” och ”frågande3 ut. 5��� berättar: 3�4������������
����������)���������
��������
���	� ����������������������������
	�����������������������=��
���������
�
����������������������/������/����
	�4������������	�����/�������������������/����

�����������/����
��������
/������	��	�����������������	�������������	��3, 5��� är
medveten om kroppsspråkets betydelse i kommunikationen mellan henne och barnen
och försöker vara uppmärksam och lyhörd för barnens behov och känslor och verkar
var uppmärksam på vilken inverkan hennes eget uppträdande har. Hon berättar att hon
som privatperson, vid besök på bibliotek, är uppmärksam på vad bibliotekarierna ger
för signaler, hon säger 32�������	�����	�����������������	����/��4����	�����	��������

����	
���
���	�����	�	�������	��������/��
���	���� �������������43. 5��� anser att en
bibliotekarie skall försöka vara 3���
���/��	�����������	�3,�En lapp, som hittades i
bokinkastet, är uppsatt i personalrummet, där det står med barnslig stil 3�	��	������	��
������3� tycker hon på ett mycket bra sätt sammanfattar det hela. Att detta meddelande
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är uppsatt i personalrummet tyder på en viss medvetenhet på arbetsplatsen om
kroppsspråkets inverkan. Man kan även ställa sig frågan varför detta barn skrev detta
meddelande, hade han/hon möjligtvis erfarenhet av det motsatta?

Flera av bibliotekarierna anser att barnen är relativt tydliga i sitt kroppsspråk och då
speciellt de mindre barnen. '���� som menar att avläsa kroppsspråk är något man lär
sig av erfarenhet, och ger ett exempel: ”
����/�������/����������������
��������
�/��4�����	��	�����������������
���)�����
���/����
��/��	�������� ������
����)�����
����
����)����	���������������)���
����4
���/��������������	��������
�����������	
�/��4�	������������������������
�����������������/���)
�	��3, '���� uppger att hon
möter ett flertal barn som på olika sätt mått mycket dåligt 3����
������������
����
�����������4�������/�������������������������/����
�
���/���3,  Det är viktigt,
berättar hon, att anpassa sitt svar efter personen i fråga. Hur man som bibliotekarie
skall uppträda har diskuterats på arbetsplatsen, barnbibliotekarier emellan: 32������
����� ���������������/����������
���4�����)���������
��������)���������	����
��
�������������������.���	��	������	������������	����������	����/�������
�����	��	������	���
�������	����������	����
/������������/��������������	����3 säger hon.
Hon menar att det är av allra största vikt vilken attityd och förhållningssätt man har
mot barnen i en referenssituation.

���	� nämner att det kan vara svårt att alltid vara vänlig och tillmötesgående>�3�4�
��
/��	���������
���������������� ����	������43, Hon tror att barn kan vara extra
känsliga för stämningar och känslor som man utstrålar men hon säger ” … ����/��	���
����/���/��	����43  och antyder att det i vissa situationer är svårt att visa upp en
fasad som inte överensstämmer med det man just då känner. Hon tar som exempel upp
skolfrågor och säger att det kan vara svårt att visa samma entusiasm när liknande fråga
ställs ett flertal gånger under en och samma dag. När vi samtalar om kroppsspråkets
inverkan eller betydelse och kunskap därom säger ���	� att man kan lära sig att
använda kroppsspråket på ett positivt sätt. Hon hört talas om kurser i kroppsspråket för
tjänstemännen i stadsdelsförvaltningen, men det är inget som har diskuterats eller inga
önskemål har framkommit på hennes arbetsplats.

'��� säger att om det händer vid något tillfälle att en referensfråga är något lustigt
formulerad 3�4�����
���/�����
����������������������������
���	������	�������������������
������������/����/��3.  Hon nämner också att hon tror att det kan synas på hennes
kroppshållning om hon vid något tillfälle är irriterad.  Hon säger också att det skulle
var intressant med videoinspelning ” …  � ������������������������	���� ������
���/����
���
�����3,�Lena visar en öppenhet och vilja att lära sig och få större kännedom om
dessa frågor.

.�#�#�(	6��:�������������
�
���>��A

Jag frågade bibliotekarierna om de ansåg att de behandlade barnen annorlunda i en
referenssituation på grund av att de försöker inta ett pedagogiskt förhållningssätt mot
barn? Här måste jag dock tillägga att det skulle ha varit lämpligt med ett klarläggande
vid intervjuerna vad vi menade med begreppet pedagogisk för att bättre kunna tolka
deras svar.
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Att arbeta pedagogiskt i en referenssituation verkar för ���	���	��	��� och även 5��a
ha en negativ klang. De anser inte att de har ett mer pedagogiskt arbetssätt gentemot
barn än mot vuxna. 	��	��� säger: 3�/����/��������������
����/����)����4����
� ���������	
���
������	���������/��	������/���������
����	�������	��������3. 5��� och
	��	��� menar att trots att skolbarnen ges biblioteksvisning och bibliotekskunskap,
kan man inte begära att de skall kunna klara av att söka på egen hand. ���	� är av
samma uppfattning och tycker att det är lärarens uppgift, dessutom menar hon att det
går snabbare att visa hela vägen fram. Hon poängterar, liksom 	��	���, att hon inte
arbetar som lärare. Av deras svar kan man se en tendens till att de med pedagogiskt
förhållningssätt menar att barn får klara sig mer självständigt på biblioteket utan hjälp
från bibliotekarien.

Däremot är '����och '���� mer positiva till bibliotekariens pedagogiska
förhållningsätt. '��� svarar först något tveksamt men efter en stunds funderande
utbrister hon 3�����
�����������������	���
�����/����� �����������������/����������
��
/��	����������/���������
������������
/����������������/��3, Hon är mån om att alltid
instruera barnen hur de ska söka sin information, vilka sökvägar de ska gå och
upplever att hon till och med ibland är allför nitisk i sin pedagogiska roll. '��� ser det
som något positivt att alltid visa barnen ända fram, att inte sitta vid disken och bara
peka ut hyllan och vara beredd på att hjälpa barn i större utsträckning i jämförelse med
vuxna låntagare.

'���� menar att det givetvis beror på vilken situation som hon möter barnen men om
en klass haft biblioteksvisning är det naturligt att följa upp den kunskapen i en
referenssituation. ”? �
�������
�������������������	�
����	��	�����������������
���	
� ��/���	���������
���/������������������������� ��������
��������������	��������	�
��/���3��säger�'����,

I litteraturen möter man vissa negativa röster för ett pedagogiskt förhållningssätt.
Callaghan anser att allför många bibliotekarier lägger för stor vikt vid att lära ut hur
man finner informationen på biblioteket, att barn inte får den service de skull behöva.
”The need for the information itself is more important than the knowledge of how to
find it” skriver författaren (Callaghan 1983, s 58). Davinson anser att
användarutbildningar kan ge märkliga signaler till användarna att de i princip ska lära
sig att söka information på egen hand för att bibliotekarierna är för upptagna med
annat (Davinson 1980, s 51f).

.�#�'�,7���������	��<�
�����������>
����������:�����
���


Hur förhåller sig bibliotekarierna när barn efterfrågar böcker eller information som
inte anses lämplig för barn och hur närgången kan man vara i sina frågor? Ska man ha
något moraliskt ansvar för vad barnen lånar? 	��	��� menar att hon försöker tala om
för barn om boken de vill låna inte är lämplig och försöker berätta orsaken till detta för
barnet och hon är den enda av bibliotekarierna som uttryckligen säger att hon tar
hänsyn till innehållet i en bok som rekommenderas till ett barn.  '��� anser att det inte
är hennes uppgift att tala om för barnen vilka böcker som är lämpliga eller inte och
berättar upprört hur hon på biblioteket bevittnade när en lärare förbjöd sin sjuåriga
elev att läsa en bok flickan valt 31�
������
��
���� �������
�����
������������������
��������/����
�����/��3, ���	� påtalar barns rättighet att fråga om vad som helst och
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hon brukar inte fråga ut dem om anledningen till att de söker viss information. 3���
���
�������	�����	�����3 säger hon.

'���� menar att det kan vara en svår balansgång mellan barnets rätt till information och
lämpligheten med att tillhandahålla viss litteratur till barnen och diskussioner har förts
om detta på arbetsplatsen. Upprinnelsen till detta var en elev som de kände till som
mycket aggressiv och utåtagerande, bland annat hade han sparkat en lärare och han
efterfrågade böcker om kampsport. Hur skulle de handla i den situationen och
liknande situationer?. De kom slutligen fram till att det inte var bibliotekets ansvar
utan att de är skyldiga att tillhandahålla den information som låntagare efterfrågar.
3 �����������������	������
����������/������/������3��säger hon.

5��� säger att hon aldrig lagt sig i vad barnen lånar för böcker, förutom vid ett tillfälle:
3���������������������������
������	������������������������	�����.����������	���
���� �������������	�����
���/����
�����������������7��������������	��������
����	���
� ��������
�������������	������������������	�
�����
����43,

Lundgren konstaterar i sin undersökning att bibliotekarierna tar ansvar för vad barnen
lånar men att de också tar hänsyn till barnens rätt till integritet (1997a, s 52). Såvitt jag
kan bedöma är det endast Birgitta som visar att hon har åsikter om det
innehållsmässiga, vad som är lämpligt eller ej. Övriga informanter betonade
integriteten mycket tydligt.

.�#�"�&���:�	���7<<	���7��:�<
�
�

Att den fysiska miljön påverkar barns upplevelse av biblioteket var naturligtvis
bibliotekarierna medvetna om. Inbjudande, välkomnande, lättillgängligt, tilltalande,
färgglatt, var ord som användes av informanterna för att beskriva hur biblioteket skall
utformas. Skyltning av nya och tilltalande böcker nämndes som mycket viktigt samt
att kunna ha utställningar med varierande teman. Birgitta skulle till exempel föredra
att ha en separat ungdomsavdelning.

Biblioteks fysiska miljö kom under intervjuerna huvudsakligen att handla om
informationsdiskens utformning; en gemensam informationsdisk eller en separat
informationsdisk för barn och ungdomar.

Alla informanter, förutom '����, ser både för- och nackdelar med en gemensam
respektive separat disk. Fördelen men en gemensam informationsdisk, menar de, är att
bibliotekarien har en bättre överblick över biblioteket och dess bokbestånd, som
kommer barnen tillgodo. Fördelen med en separat disk är att barnen endast möter
barnbibliotekarier och har större möjlighet att få bättre service och mottagande, enligt
informanterna.

På det bibliotek där 5��� arbetar, finns en gemensam disk som även är hopbyggd med
lånedisken. Hon tycker att det fungerar mycket bra för bibliotekarierna som dels kan
bli avlastade av biblioteksassistenterna, dels att som bibliotekarie få en 3��������
�/����3� i och med det praktiska arbetet med utlån, återlämning, reservationer med
mera. Fastän hon är mycket positiv till det egna bibliotekets utformning av
informationsdisken, medger hon att nackdelen kan vara att den kan upplevas rörig med
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mycket personal som ständigt är i rörelse. Speciellt med tanke på de barn som av
någon anledning inte vågar gå fram till disken, skulle det underlätta med en separat,
säger hon.

'���� är övertygad om att en kombinerad disk är till nackdel för barn. Det är svårare
för barn att närma sig en sådan disk och att hävda sig bland vuxna låntagare, menar
hon. Både Horning (1994a, s 12) och Callaghan (1983, s 58) hävdar att själva
närmandet av informationsdisken är mycket skrämmande för ett flertal barn. '����
säger: 3�4������ �����������	
��������������
	���� ���������������
���/�����������
�����������������������
�	����/����
�3,  Hon�berättar om sin tidigare arbetsplats där en
separat disk förekom och hon har känslan av att barnen 3�4��	���������
�������
����
��
���	��������	����������
/�������
/��� ��
����������3,�Vidare anser hon att det är
viktigt att barndisken är i anslutning till barnavdelningen för att bibliotekarien lättare
ska kunna vara rörlig på barnavdelningen.

Ett bibliotek med en särskild barn- och ungdomsavdelning kan vara till nackdel för
tonåringar, menar '���, då hon som bibliotekarie inte har samma överblick över
bokbeståndet. Att vara tvungen att hänvisa tonåringar vidare till någon fackavdelning
för vuxna, efter att ha presenterad böckerna på ungdomsavdelningen känns inte
tillfredsställande, anser hon. Detta tas också upp av Sutton et al. som skriver att
hänvisningar av ungdomar mellan vuxenavdelning till barn- och ungdomsavdelning
kan upplevas som något negativt och det krävs känslighet från bibliotekariens sida
(1995, s 279).

Skrivbord som barriärskapare tas upp av flera författare (Hargie et al. 1994, s 52;
Nilsson & Waldemarson 1994, s 89). Jennerich och Jennerich ställer sig frågan om det
överhuvudtaget måste finnas en informationsdisk (1997, s 66). Lundgren förslår 3�4
���
	�����������	����
��
��@� �����
@�
/���	��	������	���������
��������	��������	���
�	����������������������������/���43�(Barn frågar – kan biblioteket svara? 2000, s
119f). Detta förslag är i linje med vad Hargie et al.skriver om placering kring ett
skrivbord. Författarna menar att en placering vid ett skrivbord ”side-by-side”
kommunicerar samarbete till skillnad från ”face-to-face” som innebär en mindre
vänskaplig position (Hargie et al. 1994, s 55f). Kazlauskas drog slutsatsen av sin
undersökning att låntagare föredrog att vända sig till personal som var stående och att
det traditionella informationsdisken inte var ett lämplig plats för en referensintervju
(1976, s 113).

.�#�.�/�����	�	
���9	�@�	����	
�	�	��:����>�6���	�	����>;�A

Vad krävs för att kunna hantera barnens referensfrågor? De flesta av barn-
bibliotekarierna ansåg att den viktigaste kunskapen är att vara väl förtrogen med barn-
och ungdomslitteratur. Bokkännedom får bibliotekarierna i samband med bokprat,
bokinköp, gallring och genom att på andra sätt hålla sig ajour med bokbestånd och
bokutgivning. Alla bibliotekarier, utom '���, betonar direkt bokkännedom som ett
viktigt redskap. Wanting betonar en ingående kännedom om barnlitteraturen ur
barnens perspektiv som en mycket viktig faktor för att kunna svara på barns
referensfrågor (Wanting 1984, s 234)
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'���� menar att det egentligen inte finns några genvägar för att tillgodogöra sig
barnlitteraturen utan att barn kräver att barnbibliotekarien helst skall ha läst den bok
som rekommenderas. Vuxna låntagare har inte samma förväntan, men barn är mer
3�������	��3�och frågor ställs som till exempel: ”()�����
������
����/��/��������0��

���/���
�����1���
��������	� ���������������������������	�����������
����������/�����
���������/������������������43,��Wanting fann i sin undersökning att barn frågar
efter bibliotekariens personliga uppfattning av en speciell bok när de letar efter en bra
bok och visar på barns beroende av den vuxne som de möter på biblioteket (1984, s
232f).

���	� säger med anledning av att behärska bokbeståndet att hon kan uppleva det som
ett problem att det krävs av barnbibliotekarien att hon ska ha kännedom om
vuxenlitteraturen men det finns inte motsvarande krav på en vuxenbibliotekarie att
känna till barn-litteraturen. Om hon med detta menar att barnen får sämre service av
vuxenbibliotekarierna kan jag inte med säkerhet säga, men det är lätt att dra den
slutsatsen.

Hur blir man en bra bibliotekarie i en referenssituation med ett barn? Genom
yrkeslivserfarenhet är bibliotekariernas samstämmiga åsikt. Denna yrkeskunskap som
förvärvas med åren är inget som kan nås på teoretisk väg. Så här uttrycker sig 	��	���:
3? ���	��/��
���	������������	����������������������������)�����
����/�����������)����
�� ���
����������/����	��������	
�����	����������	������/������
�4�������������� ��
�	����	����������������/�����	�� ����
�������������/���	�����
��43.

'���� ser det som en process, att ständigt lära sig nya saker och ständigt utvecklas.
3�4������/���	������	
�����������������������������
���/����/�����������������
��������	��4�”, säger hon. Kraven förändras ständigt och därmed krävs ett flexibelt
arbetssätt, menar hon. Inom dialogpedagogiken är en viktig förutsättning i pedagogens
arbete att hon/han ser sig själv som inbegripen i en livslång utvecklingsprocess (Schyl-
Bjurman & Strömberg-Lind 1976, s 19).

En viktig egenskap, menar 5���� är att kunna vara ärlig och visa att man inte behärskar
allt och att kunna säga till en låntagare:�3�����/����������	����������	�� �� ���������
�
���
��������������/����������	�������������������������
	���������������������	��������
���3.  Vidare anser hon att det är betydelsefullt att kunna 3�4��)������� �� ����	���
��
�����	�������
�
���
���������3,�Att vara en god lyssnare är en av de egenskaper
som framhålls i en positiv interpersonell kommunikation. Det handlar inte bara om att
höra utan att förstå det vi hör, det vill säga ett aktivt lyssnande (Dimbleby & Burton
1999, s 240f). När jag frågar henne hur man blir en bra barnbibliotekarie, hur man
tillägnar sig ett förhållningssätt som underlättar kommunikationen mellan barn och
bibliotekarie säger hon 3-������������
���/������/���	��������”. '���� säger också
något som kan tolkas som att hon menar att det är en läggningsfråga, att det är
bibliotekarier med en viss karaktär som blir barnbibliotekarier.

Arbete med barn innebär att ha tålamod, att hjälpa barnet mer, att arbeta mer
pedagogiskt och följa med och förklara, menar '���. När vi talar om utbildning i
kommunikation säger hon: 3
��������������������������������
�����������	��������
�������	�������	���	�����������	��������������������
	����3�och hon har aldrig
diskuterat ämnet med någon kollega,�3����/��������
�����	������� ���	��
���������/��
�	��
������������������������3�säger hon. Eftersom hon inte har fått någon utbildning



                                                                     52

i ämnet kommunikation får hon lita till sin långa erfarenhet och intuition, menar '���.
Vad hon direkt ansåg med intuition blev inte klarlagt under intervjun, möjligtvis syftar
hon på att kunna ”läsa av” en annan människa på andra sätt än de uttryckligen sagda
orden. '��� säger också att 3�4������������/�����	��� �3 och jag tror att hon menar
att man måste vara mottaglig för vad situationen kräver och lyssna till vad barnet har
för behov. Hon visar ett stort intresse och öppenhet för frågor som gäller
kommunikation mellan människor men medger att det är ett okänt område för henne.

Upplever de några brister eller är det något de saknar för att möta barnen i en
referenssituation? Ingen av bibliotekarierna kunde nämna något konkret. En teoretisk
grund är bra, anser ���	�, men hon skulle föredra att det ingick praktik på
bibliotekarieutbildningen. Hon känner sig 3��	�	���	���
3 eftersom den kommun hon
arbetar i erbjuder ett stort antal kurser och utbildningar för barnbibliotekarier; om
barns språk, barnlitteratur och barnkultur.

Ett önskemål kom från 5��� som innebär en önskan att bli bättre på att hantera
människor, både barn och vuxna, som av någon anledning beter sig aggressivt vid
informationsdisken, A4���������/���������	������	������3, säger hon.

Jag upplevde informanterna som relativt återhållsamma när de skulle beskriva vilka
kunskaper eller erfarenheter som behövs för att arbeta som referensbibliotekarie. Alla
fem nämner att det är genom sin yrkeslivserfarenhet som de utvecklats som
bibliotekarie men de kunde inte peka på mer direkta färdigheter eller kunskaper vilket
jag tyckte var förvånande. I den pedagogiska litteraturen har jag stött på begreppet
”tyst kunskap” som eventuellt skulle vara passande i detta sammanhang. Tyst kunskap
innebär, enligt Egidius, att man som professionell yrkesutövare har utvecklat en
kompetens som förvärvats på annat sätt än genom boklig lärdom, en så kallad
förtrogenhetskunskap i motsats till teoretisk kunskap (Egidius 1999, s 132).
Författaren skriver i boken ��
����	��� ��;BBB������: ”Mycket av den kunskap som
utövas är sådant som utövaren ’bara gör’ men som han eller hon har svårt att förklara
för andra.” (ibid., s 136) Detta kan eventuellt vara en förklaring till informanternas
knapphändiga svar på frågan om färdigheter och kunskap som en barnbibliotekarie bör
besitta i en referenssituation.
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Syftet med denna uppsats är att få en bild av samspelet mellan barn och bibliotekarie i
en referenssituation. Jag vill i detta avsnitt försöka diskutera mina resultat som
framkommit i uppsatsen i relation till den litteratur jag tagit del av som berör den
interpersonella kommunikationen.

En faktor som spelar en central roll i mötet mellan två parter är initieringen till själva
referenssamtalet. Initieringen av ett möte med ögonkontakt, hälsingsfraser och småprat
har en stor inverkan på den fortsatta kontakten mellan två personer, vilket Hargie et
al., Dimbleby och Burton nämner (se avsnitt 4.1). På denna punkt anser jag att Lotta
och Ulla skiljer sig från övriga informanter. Båda beskriver själva ”förspelet” med
hälsningsfraser och informellt prat som skapar goda förutsättningar för en väl-
komnande och förtroendefull relation och öppnar upp för en fortsatt kommunikation.
Man kan också i detta sammanhang tala om en uppsättning ”kommunikativa
strategier” som Dimbleby och Burton nämner (1999, s 64f). Lotta har en medveten
strategi som består i att hon lämnar informationsdisken och försöker vara rörlig på
biblioteket och vara tillgänglig, inleder och etablerar en första kontakt med barnen,
Ulla talar också om hur hon hejar, söker upp och småpratar för att skapa goda
förutsättningar för ett lyckat möte.

När det gäller själva platsen för referenssamtalet och bibliotekariernas position i
förhållande till barnet uppvisas också skillnader mellan informanterna,�Ulla och Lotta
säger, till skillnad från de övriga, att de lämnar informationsdisken och går fram till
barnen som befinner sig på biblioteket. Om jag även skall göra en jämförelse mellan
Lotta och Ulla, framstår Lotta som ännu mer aktiv. Hon lämnar disken och försöker
vara rörlig bland barnen och denna strategi ökar möjligheterna för att få kontakt och
innebär, också enligt henne själv, att hon får mer referensfrågor.

Detta förhållningssätt som både Lotta och Ulla beskriver på ett mycket tydligt sätt
framkommer inte i intervjuerna med de övriga tre intervjupersonerna. Det finns
antydningar hos vissa av dem men inte som ett övertygande förhållningssätt eller
någon medveten strategi. Vad gäller Karins�berättelse får jag den uppfattningen att
själva initieringen eller den kontaktskapande delen förläggs vid de situationer då hon
träffar barnen i samband med bokprat. Där möter hon inte barnen individuellt utan
som grupp och däri ligger en stor skillnad, då interpersonell kommunikation
huvudsakligen sker i en tvåpartsrelation (Dimbleby & Burton 1999, s14). I en sådan
gruppsituation kan hon inte ha samma möjlighet att se och bekräfta det enskilda
barnet.

Informationsdisken som antingen kombinerad vuxen- och barndisk eller separat
barndisk, blev föremål för en del diskussioner, både för och emot, under intervjuerna.
Att disken i sig skapar en barriär och att en sittande kontra stående position också
inverkar på interaktionen är ett faktum som bekräftas av ett flertal författare inom
ämnesområdet. Jag fick intrycket att alla intervjupersonerna mer eller mindre är
medvetna om den barriär som disken kan skapa men varken Lena, Karin eller Birgitta
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försöker ändra sin position i förhållande till barnen för att minimera denna barriär, till
skillnad från Ulla och Lotta. Genom att lämna disken och gå fram till barnet innebär
ett närmande mellan barn och bibliotekarie, vilket får till följd att de med sitt
kroppsspråk visar ett intresse för barnet. Ett mindre avstånd till den vi möter förmedlar
värme, närhet och intresse (Andersen 1999, s188). Hargie et al. menar att vissa
yrkesgrupper, där kommunikationen med andra människor är central, bör ha en större
medvetenhet om att avstånd och placering inverkar på relationen mellan klient och
yrkesutövare (1994, s 55). Att resa sig från sin plats för att närma sig barnen ger också
signaler till barnet att bibliotekarien ämnar ta sig tid. Andersen hävdar att både verbalt
och ickeverbalt visa att man ämnar ta sig tid med en annan person kommunicerar
vänskap, värme och förståelse och är en mycket kraftig och stark ickeverbal signal
(1999, s 63).

Av Lenas, Birgittas och Karins beskrivningar av referenssituationen får jag intrycket
av att de arbetar mer koncentrerat vid informationsdisken. Jag vill inte på något sätt
hävda att Lena, Birgitta och Karin inte rör sig från disken. Lena säger till exempel att
hon är mycket noga med att inte bara peka mot bokhyllorna utan följer med till hyllan.
Karin menar att som bibliotekarie är man rörlig på biblioteket och Birgitta säger att
hon alltid följer med fram till hyllan. Lena, Karin och Birgitta framstår som personer
som finns till hands ���och��/� de blir uppsökta av barn. Skillnaden, som jag ser det,
ligger i att Ulla och Lotta mer på ett medvetet plan har inlemmat ett ”rörligt” arbetssätt
och är medvetna om betydelsen av att inta en närmare position till barnet och om den
negativa inverkan informationsdisken kan ha på barn. Den avgörande skillnaden
handlar om på vilket sätt de initierar mötet. Jag får intrycket av att det vid många
tillfällen är på deras, det vill säga Lottas och Ullas, initiativ ett möte äger rum.

”Immediacy”, är ett centralt begrepp i Andersens bok &���������$�����	���	�� som
jag tar upp i avsnitt 4.1. Termens innebörd, att med olika medel signalera
tillgänglighet, närhet och en känsla av delaktighet, sammanfattar på ett mycket bra
sätt, anser jag, vad som är kärnan i den ickeverbala kommunikationen och vad som är
grundläggande för en positiv interaktion mellan människor. Av de beskrivningar, som
Lottas och Ulla�ger av hur de beter�sig i en referenssituation, ger de en bild av att de
förmedlar värme, närhet och engagemang för den andra parten. Dessa egenskaper eller
förmågor verkar finnas inlemmat i deras yrkesroll som barnbibliotekarier liksom en
medvetenhet om de faktorer som påverkar kommunikationen i en positiv riktning.

Om jag skall använda mig av Grogans uppdelning av referensintervjun i en social och
en intellektuell del (se avsnitt 4.2) visar Lotta och Ulla att de betonar den sociala
komponenten av ett referenssamtal. De visar medvetet upp en positiv och öppen
attityd, som kan sammanfattas med begreppet ”approachability”, vilket exempelvis
Katz och Grogan nämner som en nödvändig färdighet i kommunikationen med
användarna (se avsnitt 4.2).

Under intervjun med Birgitta framkom i princip ingenting som berörde den sociala
eller psykologiska dimensionen, däremot gör Lena och Karin vissa antydningar. Karin
nämner exempelvis bokpratet som en grund för en fortsatt social kontakt på biblioteket
och Lena talar om biblioteket som en social mötesplats för många kontaktsökande
barn och visar en vilja eller en önskan till en närmare och öppnare relation. Jag tycker
dock inte att de har funnit ett övertygande beteendemönster för hur de skall uppträda
mot barnen för att åstadkomma detta.
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Ytterligare en skillnad som framkommer mellan framförallt Ulla men även Lotta och
de övriga informanterna är deras betoning av dialog med barnet och deras försök att
göra barnet till medskapare av referenssamtalet, att det handlar mer om ett samarbete.
Deras sätt att arbeta och göra barnen delaktiga stämmer också väl med deras
förhållningssätt i övrigt och hur de interagerar med barnen.

1�������9	6��:������9	��9	���;

Jag har i kapitel 5 tagit upp dialogens betydelse i pedagogiska sammanhang. Under
intervjuerna tangerade vi enbart frågan om pedagogiskt arbetssätt i en
referenssituation. Nu i efterhand tycker jag att det skulle ha varit intressant att mer
ingående ta del av hur de ser på sin yrkesroll i ett pedagogiskt perspektiv. Utifrån vad
jag skriver i kapitel 5, vill jag här i alla fall redovisa mina tankar kring informanternas
pedagogiska arbetssätt i en referenssituation, eftersom det till viss del kan inverka på
det förhållningssätt man intar. Jag menar att en persons pedagogiska synsätt kan få
konsekvenser för det förhållningssätt och bemötande man intar mot barn.

Ullas och Lottas beskrivningar av hur de beter sig i en referenssituation har drag av det
dialog- och aktivitetspedagogiska förhållningssättet. De betonar båda dialogen under
en referenssituation och försöker få barnen aktiva och delaktiga i informations-
sökningsprocessen. De verkar vara uppmärksamma på själva processen, vägen till
”målet”, och de betonar även det sociala samspelet vilket är ett framträdande drag
inom både dialog- och aktivitetspedagogiken (Alexandersson 2000, s 57; Schyl-
Bjurman & Strömberg-Lind 1976, s 19).

Birgittas, Karins och i viss mån Lenas tillvägagångssätt i en referenssituation har en
mer förmedlingspedagogisk prägel. Det är bibliotekarien som besitter bokkännedomen
som de har att förmedla till barnen. Det finns här en risk att barnen får en mer passiv
roll under informationssökningsprocessen och bibliotekarien blir den dominerande
parten i samtalet vilket är typiskt för ett förmedlingspedagogiskt arbetssätt.
Huvudsyftet med referenssamtalet handlar om att komma fram till ”rätt” bok.

Om jag gör en jämförelse med Kuhlthaus kategorier av bibliotekarien, det vill säga
graden av interaktion med elev/användare (se avsnitt 5.2), hamnar Birgitta, Lena och
Karin på de nivåer där det mest utmärkande är att vara fokuserad på själva källan och
där inte referenssamtalet ses som en konstruktiv process eller har ett värde i sig.
Paralleller, med dessa nivåer, kan dras till det förmedlingspedagogiska arbetssättet där
läraren har en mer dominerande roll och ringa hänsyn tas till individuella
förutsättningar och erfarenheter (Björklid & Fischbein 1996, s 7f) Dessa tre får då stå
som kontrast till Ulla och Lotta som har drag av vad som Kuhlthau beskriver som ”the
Counselor”, där dialog, samarbete och uppmuntran står i fokus (1993, s 143ff)  I denna
nivå av interaktion med elev/användare finns stora likheter med
aktivitets/dialogpedagogiken där läraren har en handledarroll som stöttar, uppmuntrar
och hjälper eleven att öppna nya perspektiv.

Att ha en pedagogisk roll i en referenssituation innebär, enligt min mening, att som
vuxen i mötet med barn förhålla sig och bemöta dem på ett sådant sätt som gynnar
deras utveckling, både socialt och intellektuellt. Den pedagogiska dimensionen har
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även en anknytning till interpersonell kommunikation. Samspelet mellan barn och
vuxen påverkar inte enbart den sociala relationen dem emellan utan inverkar även på
barnets utveckling. Ett flertal författare visar att en pedagogs ickeverbala
uttrycksmedel inverkar på elevens kognitiva utveckling och inlärning (se Andersen;
Hargie et al. avsnitt 5.1). Även Vygotskijs och Deweys pedagogiska och psykologiska
teorier går ut på att det sociala samspelet och kommunikationen mellan barn och
vuxna har en avgörande roll för barns utvecklingsmöjligheter (se avsnitt 5.1).

Vad jag kan utläsa av Lottas och Ullas beskrivningar är att de ser interaktionen mellan
barn och bibliotekarie som en viktig del av referenssituationen. Referenssamtalet
handlar om ett socialt samspel och samarbete samt att dialogen mellan barn och
bibliotekarie framhävs. De strävar efter att uppnå en positiv samtalstämning genom att
förmedla en positiv attityd, vilket är ur ett pedagogiskt perspektiv gynnsamt för
barnens utveckling.
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En av frågeställningarna till denna uppsats är om jag utifrån informanternas berättelser
och beskrivningar kan finna olika sätt att förhålla sig till barn i en referenssituation.
Under analysen av intervjuerna och i arbetet med att försöka finna vissa beteende-
mönster framträder två som jag har valt att benämna som interaktionsstilar. Jag har
medvetet valt att inte placera informanterna i någon av nedanstående grupper och vill
istället se dessa två interaktionsstilar mer som en modell över hur olika man kan
förhålla sig till barn i en referenssituation.
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������!		�	

Här präglas förhållningssättet av en medvetenhet om den psykologiska och sociala
dimensionen i en referenssituation. Bibliotekarien försöker skapa förutsättningar, både
verbalt och ickeverbalt, för att barnet ska känna tillit, förtroende och trygghet inför den
vuxne som arbetar på biblioteket för att därigenom få till stånd en bra grund för ett
lyckat referenssamtal. Det som utmärker förhållningssättet är bibliotekariens
utåtriktade beteende; att söka upp, att fysiskt närma sig barnen för att bekräfta deras
närvaro på biblioteket. Bibliotekarien rör sig runt i biblioteksrummet för att dels fånga
upp referensfrågor och inte enbart invänta frågor vid disken, dels genom att söka
kontakt med barnen genom vardagliga samtal för att skapa grund för en närmare
relation. En social kontakt skapas som bas för en fortsatt kommunikation inte bara för
stunden utan även för kontakter med biblioteket i framtiden.

Under referenssamtalet försöker bibliotekarien föra en dialog med barnet vilket gör att
barnet får en aktiv roll och en känsla av delaktighet och samarbete. Detta tillväga-
gångssätt skapar goda förutsättningar för att få barnet att prata, att öppna sig, vilket
underlättar för bibliotekarien att fastställa den efterfrågade litteraturen eller
informationen. Dialogen innebär att barnet blir involverad i informationssöknings-
processen vilket ger en pedagogisk/psykologisk effekt som gynnar barnets kognitiva
och sociala utveckling.
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Denna interaktionsstil kännetecknas av en kommunikationsstil som innebär att
bibliotekarien är lyhörd för barnets behov och anpassar sitt beteende, både verbalt och
ickeverbalt, till vad situationen kräver för ett lyckat samspel.
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Detta förhållningssätt präglas av en mer passiv roll i en referenssituation. Passiv i den
bemärkelsen att bibliotekarien intar en avvaktande och mer nedtonad position. Det är
på barnens initiativ ett referenssamtal äger rum och de förväntas ta kontakt med den
vuxne vid informationsdisken. I initialskedet av referenssamtalet blir barnet den aktiva
parten men när väl en kontakt har tagits är det bibliotekarien som är den dominanta
parten i kommunikationen.

Själva referenssituationen får en formell prägel och kan leda till ett mer distanserat
förhållande mellan barn och bibliotekarie. Det sociala och psykologiska samman-
hanget där mötet äger rum får en underordnad betydelse. Referenssamtalet har en mer
funktionell karaktär, där bibliotekarien är mer inriktad mot själva målet det vill säga
att finna ”rätt källa”. Samtalets huvudsakliga syfte blir förmedling av
litteratur/information och barnets kunskaps- och utvecklingsprocess får en sekundär
roll.

1�'�%�7�:�6

Mycket har hänt på vägen från uppsatsplanering till färdig produkt. Det har varit en
lång process och uppsatsen har utvecklats och fått andra inriktningar än vad jag från
början tänkt. Det har varit intressant att sätta in referenssamtalet i ett större
sammanhang och visa dess beröringspunkter med andra discipliner som
kommunikationspsykologi och pedagogik.

Referenssamtalets sociala del har framhållits i denna uppsats och den sociala relation
som kan skapas i mötet mellan barn och bibliotekarie samt hur givande detta möte kan
bli. Uppsatsen baseras på fem bibliotekariers berättelser om hur de arbetar i en
referenssituation. Jag kan inte med detta material dra några långtgående slutsatser om
hur barnbibliotekarier arbetar i allmänhet, men min förhoppning är att jag förmedlar
en insikt om att man i egenskap av barnbibliotekarie kan arbeta och förhålla sig på
olika sätt i en referenssituation. Jag anser att denna uppsats har visat att det sociala
samspelet mellan barn och bibliotekarie är en viktig aspekt inom biblioteksarbetet. I
detta ingår en medvetenhet om hur man uppträder och vilka signaler som ges i olika
situationer och vilka konsekvenser det kan få. Det finns stora möjligheter att förbättra
eller ändra sina kommunikativa färdigheter för att få till stånd en öppen och tillåtande
samtalssituation som underlättar kommunikationen för båda parter.

Rollen som barnbibliotekarie har fått en vidare innebörd för mig; som en pedagog,
handledare och även som en representant för vuxenvärlden som kan stödja, uppmuntra
och inspirera barnet. De pedagogiska aspekter som lyfts fram i uppsatsen är ett område
som har väckt min nyfikenhet och intresse. Det är framförallt det dialogpedagogiska
arbetssättet med samspel och kommunikation i centrum som jag anser vara intressant
att titta närmare på och hur kunskap härifrån skulle kunna överföras till barn-
biblioteksarbetet. Hur barnbibliotekarier själva uppfattar sin pedagogiska yrkesroll i en
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referenssituation är också en fråga jag ställt mig under arbetets gång och som också
skulle vara ett intressant ämne att undersöka närmare.
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Syftet med denna uppsats är att få en bild av samspelet mellan barn och bibliotekarie i
en referenssituation, med tonvikt på bibliotekariens bemötande och förhållningssätt.

Med användningen av begreppet referenssituation vill jag markera att referenssamtalet
sätts in i ett större sammanhang, det vill säga både fysiskt, socialt, psykologiskt och
pedagogiskt. Jag har också valt att använda mig av begreppet referenssamtal istället
för ordet referensintervju eftersom jag vill betona samtalet och dialogen mellan
parterna.

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen utgår jag från följande frågeställningar:

- hur beskriver bibliotekarierna möten med barn och ungdomar i en referenssituation?

- vilka styrkor respektive svagheter upplever bibliotekarierna sig ha i samband med
referenssamtalet och vilka faktorer lyfts fram som betydelsefulla?

- vilken roll spelar den ickeverbala kommunikationen i en referenssituation?

- kan jag utifrån bibliotekariernas berättelser och beskrivningar finna olika sätt att
förhålla sig till barn i en referenssituation?

Som metod har jag använt mig av en kvalitativ intervjuundersökning med fem
barnbibliotekarier, vilket innebär att det är utifrån deras berättelse jag bygger mina
antaganden och slutsatser. Vid intervjuerna utgick jag från en intervjuguide med ett
antal frågeområden som skulle diskuteras under intervjun. Min ambition var att inte ha
färdigformulerade frågor utan låta intervjupersonerna styra i så stor utsträckning som
möjligt.

Litteraturstudien är uppdelad i tre ämnesområden som på olika sätt har
beröringspunkter med referenssamtalet med barn. Jag börjar med en redogörelse för
den litteratur inom biblioteks- och informationsvetenskapen som specifikt behandlar
referenssamtal med barn och ungdomar för att ge en grund för uppsatsen. I den andra
delen ges en introduktion till kommunikationspsykologin och en förklaring till
begreppen interpersonell kommunikation och verbal och ickeverbal kommunikation.
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns författare som har uppmärk-
sammat kopplingen och behovet av kunskap inom interpersonell kommunikation och
jag redovisar några av dessa författares ståndpunkter.

I den sista delen av litteraturavsnittet tar jag upp dialogen och samspelets betydelse i
pedagogiska sammanhang och redogör kortfattat för dialogpedagogiken och
aktivitetspedagogiken där dialog och kommunikation mellan lärare och elev är en
viktig del.

Vidare nämner jag Kuhlthau som inom biblioteks- och informationsvetenskapen har
forskat om ungdomars informationssökningsprocess och jag nämner hennes modell
över hur man som bibliotekarie kan förhålla sig och involveras på olika sätt i
ungdomars informationssökning.
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Med anknytning till de kommunikationspsykologiska teorierna har själva initieringen
eller förspelet till ett möte mellan två personer en betydande roll. I litteraturen nämns
bland annat ögonkontakt, hälsningsfraser och småprat. På den punkten särskiljer sig
två av informanterna från de övriga. De är rörliga på biblioteket för att kunna skapa
bättre förutsättningar för en personlig kontakt med barnen, de hälsar och inleder
samtal som underlättar för en fortsatt kontakt och skapar en positiv stämning. Dels
försvinner skrivbordet som barriärskapare, dels visar de med sitt kroppsspråk att de
ämnar ta sig tid med barnen. Den sociala inramningen av referenssamtalet betonas. Att
visa sig tillgänglig för barnen är en viktig aspekt i deras förhållningssätt,
”approachibility” är ett ord som används flitigt i litteraturen. Dessa två bibliotekarier
framhåller också dialogen med barnet. De gav uttryck för att referenssamtalet ska vara
ett samarbete mellan barn och bibliotekarie, ett givande och tagande. Jag drar här
paralleller till dialog- och aktivitetspedagogiken där elev och pedagog fungerar som
jämlika parter, eleven har en aktiv roll i processen och dialogen spelar en central roll i
undervisningen. Jag har även funnit vissa likheter mellan detta förhållningssätt och
nivå fem, ”the Counselor”, i Kuhlthaus modell där dialog, uppmuntran och stöd, från
bibliotekariens sida, framhålls som en viktig ingrediens i informationssöknings-
processen.

De övriga tre bibliotekarierna arbetar mer koncentrerat vid informationsdisken och
inväntar där frågor från barn. Två av dessa betonar bokkännedom mycket starkt som
en förutsättning för ett lyckat möte. Att skapa en positiv social miljö som grund för att
underlätta i kommunikationen är inte ett framträdande drag hos dessa bibliotekarier till
skillnad mot de förstnämnda. Referenssamtalet inriktas mot att finna ”rätt” svar eller
”rätt” bok, en fokusering på själva ”slutprodukten” och inte på själva processen, vägen
till målet. Den bild de ger mig av sättet att förhålla sig till barnen ger mig associationer
till nivå två, tre och fyra i Kuhlthaus modell som innebär att bibliotekarien är
fokuserad på att finna information som är mer anpassad till själva frågan än till
individen själv. Jag drar här paralleller till ett förmedlingspedagogiskt arbetssättet med
en auktoritär/dominerande pedagog och en mer passiv elev.

Uppsatsen avlutas med en modell över två interaktionsstilar som visar två diametralt
motsatta förhållningsmönster. Den första interaktionsstilen, som jag benämner som
”det utåtriktade och aktiva förhållningssättet”, kännetecknas av en uppsökande och
aktiv bibliotekarieroll. Med hjälp av både verbala och ickeverbala uttrycksmedel
signaleras tillgänglighet och öppenhet för kontakt. Dialog och kommunikation
uppmuntras och ses som en viktig ingrediens och kräver aktivitet från båda parter.

Den andra interaktionsstilen, ”det dominanta förhållningssättet”, kännetecknas av en
bibliotekarie som inte aktivt arbetar för att ett referenssamtal skall äga rum utan detta
förväntas ske på barnens initiativ. Detta innebär ett passivt förhållningssätt som
övergår till ett mer dominant när samtalet väl har initierats. Bibliotekarien är mer
mediaorienterad och mindre inriktad på relation och samspel.
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INTERVJUOMRÅDEN

1. BESKRIVNING AV REFERENSSITUATIONEN/REFERENSSAMTALET

- beskrivning av arbetet vid informationsdisken, arbetet i yttre tjänst
- beskrivning av referenssamtalet med små barn/skolbarn/tonårsbarn
- beskrivning av tillvägagångssätt vid olika typer av frågor från

   småbarn/skolbarn/tonårsbarn
- beskrivning av tillvägagångssätt vid fastställande av läsnivå, kunskapsnivå

2. KOMMUNIKATION, VERBAL OCH ICKEVERBAL/BEMÖTANDE

- skillnader och likheter i jämförelse med vuxna ”frågare”
- problem/svårigheter och förhållningssätt i kommunikationen med
     småbarn/skolbarn/tonårsbarn
-   ”frågestrategi”
- den fysiska respektive sociala miljöns faktorer på kommunikationen
-   egenskaper eller färdigheter vid informationsdisken
- den ickeverbala kommunikationens inverkan på samtalet
- barns uttryckssätt och kroppsspråk
- barns utveckling vad gäller språk och tanke

3. FÖRHÅLLNINGSSÄTT/INSTÄLLNING TILL OLIKA SITUATIONER OCH
     FÖRHÅLLANDEN

- etiska problem, känsliga frågor
- tredje parts deltagande i referenssamtalet
- gemensam/separerad lånedisk, möte med barnbibliotekarie resp.

vuxenbibliotekarie
- skolfrågor/egna frågor
- bibliotekariens pedagogiska förhållningssätt inverkan på referenssamtalet


