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A srudy of the reference service to children in the children' s department of a large pub
lic library and in an integrated public and school library. A Danish investigation by Birgit 
Wanting has been used as a model for the srudy. Children' s questions have been collected 
by the staff of the libraries and subjects, expressions and behaviour have been analyzed. 

The answers and the respons from the librarians are discussed. The results show that there 
are great differences between school-questions and children's own questions. The school
questions are connected to the curnculum and the library must cooperate with the schools. 
Children' s own questions concern all sorts of subjects and all sorts of material are needed. 
The children express themselves according to their development and the questions are often 
vague and undecided. The children's librarians devote a lot of work and time to find out what 
the children really are asking for. The investigated libraries play a very important role for 
children 's own search for knowledge. 
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"Visste ni", sa Matilda, att ett mushjarta star sexhundrafemtio ganger i sekunden?" 
"Det visste jag inte ", sa froken Honung och log. "Vad fantastiskt! Var har du last 
det?" 
"I en bok fran biblioteket", sa Matilda. "Och det innebar att det slar sa fort att man 
inte kan urskilja slagen. Det maste lata precis som om det surrar." 
"Det har du ratt i", sa fro ken Honung. 
"Och vet ni hur fort en igelkotts hjarta slar?" fragade Matilda. 
"Beratta", sa fro ken Honung och log aterigen. _ 
"Det slar inte lika fort som pa en mus", sa Matilda. "Det slar trehundra ganger i 
minuten. Men trots det sa skulle man val aldrig kunnat tro att det slar sa fort pa ett 
djur som ror sig sa langsamt, eller hur, froken Honung?" 
"Nej, det skulle man verkligen inte", sa froken Honung. "Vet du hur fort nagra 
andra djurs hjartan slar?" 
"Ja, hastens", sa Matilda. "Det slar verkligen sakta. Fyrtio ganger i minuten." 

Ur Matilda av Roald Dahl 
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Inledning 

Som bambibliotekarie i Vallentuna, en forortskommun med drygt 20 000 invanare tre mil · 
norr om Stockholm, fickjag en gang i informationsdisken fragan: 'Varfor gar man ibland 
av tunnelbanetaget pa den ena sidan och ibland pa den andra?" Den som fragade var en 
pojke i sjuarsaldem. Hans mamma var med honom och hon hade uppmanat honom att ga 
fram till mig och fraga. Jag var tvungen att tanka efter ett ogonblick och forstod sa 
tanken: Eftersom tunnelbanetagen alltid gar pa samma spar i en viss riktning, horde man 
ju rimligtvis under samma tur stiga av pa samma sida hela tiden. Men sa ar det inte. Vid 
vissa stationer oppnas dorrarna at andra hillet och man stiger av it 'fel" hall. Varfor ar 
det sa? Det var en intressant fraga, som vittnade om bade god iakttagelseformaga och en 
slutledningsformaga, som man, i alla fall enligt Piaget, inte kan forvanta sig av ett barn i 
den a.Idem. 

Jag insag att svaret pa den fragan inte fanns i biblioteket och pratade litet med pojken 
och undrade om han var intresserad av tag. Kunde han tanka sig att lana nagra fakta
bocker om tag? Men det var han egentligen inte intresserad av. Det var just den har 
fragan som han hade undrat over och som han ville ha svar pa. Jag lovade att ta reda pa 
svaret och tog kontakt med SL:s (Storstockholms Lokaltrafiks) bibliotek. Darifrin tick 
jag forklaringen och en enkel karta med tunnelbanesparen. Pojken fick svaret och kartan 
och var nojd. (Svaret? Tunnelbanesparen korsar varandra i olika plan pa vissa stallen och 
loper darfor pa andra sidan perrongen vid nasta station.) 

Fragan fran den sjuarige pojken aktualiserade funderingar som jag hade haft lange och 
som gallde referensarbetet for barn. Hur fungerade det egentligen? Hade den har pojken 
vagat fraga mig om inte mamman hade varit med? Vagade barn verkligen be om hjalp i 
den for barn och vuxna gemensamma informationsdisk som vi hade i Vallentuna och som 
dessutom var hopbyggd med utlaningsdisken? Manga barn stallde forstas fragor men hur 
manga var det som inte vagade fraga p.g.a. alla vuxna som trangdes framfor disken? Vad 
fick de for svar av mig, nar antalet besokare var stort och det var jaktigt i informations
disken? Vad fick de for hjalp av den ovriga personalen som inte hade nagon speciell 
kunskap om barn och bambocker? Visst maste det vara battre pa de bibliotek dar det 
finns en sarskild informationsdisk pa barnavdelningen? 

Och vad hade vi for material for barn? Under 70-talet tog utgivningen av faktabocker for 
barn fart i och med utbyggnaden av barnomsorgen, men fortfarande var det ont om bra 
hocker inom vissa omraden. Vi hade en aktuellt och bra bokbestand men var det verk
ligen uppbyggt efter bamens behov? Var det inte snarare sa att det var bokutgivningen 
som styrde mediebestandets sammansattning? Visst maste det finnas annat material som 
skulle passa pa en bamavdelning? Pa ett engelskt bibliotek hade jag sett att det fanns 
mappar med broschyrer och allt mojligt annat, aven foremal, i amnen som barn fragade 
efter. En annu obehagligare fraga var: Svarade vi egentligen pa bamens fragor? Var det 
inte ofta sa att vi, sa som jag hade gjort med den sjuarige pojken, forsokte latsas som om 
de fragade efter sadant som det fanns hocker och artiklar om? Tolkade vi inte ibland 
bamens fragor i den riktning som var bekvamast for oss? Anstrangde vi oss verkligen att 
forsti vad bamen menade? 

Vallentuna bibliotek ar ett modemt, val fungerande folkbibliotek med en bred verk
samhet for barn och ungdom och det fanns ingen anledning att tro att vi var samre an 
andra i det har avseendet (utom mojligen angaende avsaknaden av en sarskild informa
tionsdisk pa barn- och ungdomsavdelningen) . Nar det nya biblioteket byggdes 1982 och 
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det stod klart att vi p.g.a. en alltfor snalt tilltagen yta och personalbrist skulle fortsatta att 
arbeta i en kombinerad utlanings- och informationsdisk, sag jag i alla fall till att barn
bibliotekariens arbetsrum placerades i anslutning till barnavdelningen sa att jag alltid 
skulle kunna finnas till hands aven om jag inte satt i informationsdisken. Men fragorna 
var nyttiga att fundera over. 

Referensarbete 

Referensarbetet ar centralt i den moderna biblioteksverksamheten och har aven varit det 
historiskt sett. Det hanger samman med synen pa biblioteken som en bas for 
kunskapssokandet. De aldsta biblioteken hade visserligen i forsta hand till uppgift att 
bevara och tillhandahalla litteratur men de var samtidigt ofta, som det aldsta kanda 
biblioteket i Ebia i nuvarande norra Syrien och Alexandriabiblioteket, knutna till forsk
ningsinstitutioner, och redan de forsta kanda bibliotekarierna spelade en aktiv roll som 
vagledare i kunskapsmangden. Harry Jarv ger i uppsatsen Bibliotekarierollen iir sig evigt 
lik exempel pa fiera tidiga bibliotekarier som sag som sin uppgift att, forutom att 
anskaffa hocker, ordna dem och organisera verksamheten, aven underlatta kunskaps
spridningen (1991 , s. 28ff.). 1731 inrattade Benjamin Franklin det "social library" i 
Philadelphia som han ansag vara forutsattningen for att medborgarna i Amerika skulle 
kunna uppna den intellektuella frihet och jamlikhet som var grunden i den amerikanska 
demokratin (Thompson 1977, s. 95). Fran slutet av 1700-talet och under 1800-talet 
utvecklades vissa typer av bibliotek kraftigt med inriktning pa denna roll och i Sverige 
anknot sa smaningom folkrorelserna till den i sina satsningar pa forenings- och studie
cirkelbibliotek. Thompson anser att spridning av kunskap tillhor bibliotekariens huvud
uppgifter och hanvisar till John Durie som "coined the most memorable phrase, that a 
library which stored but which did not disseminate knowledge was 'a Talent digged in 
the ground', and as such, was useless." (Ibid., s . 99f) 

Det referensarbete vi bedriver har alltsa en Jang tradition. Det utgor ocksa fortfarande en 
vasentlig del av det dagliga arbetet for de fiesta bibliotekarier och vi ar utbildade for det. 
Det diskuteras livligt med jamna mellanrum, nu senast i samband med de norska och 
svenska kvalitetsundersokningarna pa ett antal folkbibliotek (Salvesen 1994, Jansson 
1996). Diskussionen har dock i allmanhet gallt referensarbete for vuxna biblioteks
besokare. Referensarbetet for barn och ungdomar har inte alls uppmarksammats i samma 
utstrackning. Inga undersokningar finns, i alla fall inte nagra vars resultat har spritts och 
diskuterats, och vi vet egentligen inte mycket om vad barn och ungdomar fragar om, hur 
de fragar, vilken hjalp de far och om de hittar vad de soker. 

For barnbibliotekarierna har andra delar av verksamheten statt i fokus, t.ex. det upp
sokande, Jasframjande arbetet. Fragorna angaende hur referensarbetet for barn fungerar 
har dock iatt fornyad aktualitet i samband med de senaste arens nedskarningar pa biblio
teken. De fiesta storre bibliotek har tidigare haft sarskilda bemannade informationsdiskar 
for barn och ungdomar men som en foljd av de senaste arens besparingar och omorga
nisationer har dessa dragits in pa manga bibliotek eller bemannas hara en del av dagen. 
Barnbibliotekarierna har iatt allt mindre tid for sitt specialornrade och forvantas ta pa sig 
olika uppgifter som inte alls har med barnverksamheten att gora. 

Dessa forandringar kan antas ha forsarnrat referensarbetet pa barn- och ungdomsavdel
ningarna bade p.g .a. att barnen kan ha svarare att komma fram till den gemensamma 
informationsdisken och darfor att den personal som de moter dar sallan har nagra 
specialkunskaper om barns och ungdomars behov och forutsattningar. De har inte heller 
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nagon djupare kannedom om det material som vander sig till dessa grupper. Nagra 
aktuella studier inom detta omrade finns inte mig veterligt, och det finns inte heller nagot 
aldre jamforelsematerial. Alla bibliotekarier vet, och klagar ibland over, att barn och ung
domar i stor utstrackning soker fakta for skoluppgifter men det finns ocksa ett fritt, 
sjalvstyrt kunskapssokande som vi vet mycket litet om. For att vi ska kunna meta barns 
och ungdomars behov pa ett battre satt och utveckla barnbiblioteksarbetet behovs mera 
grundlaggande kunskaper. 

Syfte och fragestallninga r 

Nagon storre svensk undersokning av referensarbetet pa barnavdelningarna har alltsa inte 
gjorts. Men i Danrnark gjorde Birgit Wanting under aren 1977-1979 en undersokning pa 
ett stort antal bibliotek av barns och ungdomars fragor och av vilka hjalpmedel som 
anvandes av barnbibliotekarierna. Den finns redovisad i tva rapporter med titeln Hvordan 
sporger born i bibliotekerne? (Wanting l 984b, Wanting 1987) samt i en artikel i 
Biblioteksarbejde (Wanting 1984a). Wantings undersokning kan, anser jag, anvandas 
som utgangspunkt for en motsvarande svensk studie, som i sin tur eventuellt kan veri
fiera de danska resultaten. 

Syftet med mitt arbete ar att genom en kvalitativ undersokning med kvantitativa inslag 
studera referensarbetet for barn och ungdomar vid tva bibliotek av olika karaktar, satta in 
det i ett utvecklingspsykologiskt, pedagogiskt och folkbildande sammanhang och utifran 
resultatet initiera en diskussion om kvalitet och utvecklingsmojligheter. 

Fragestallningarna ar: Vad fragar barn och ungdomar i aldrarna 3-16 ar om pa de tva 
biblioteken och vilket bemotande och vilken hjalp far de? Vilka slutsatser kan dras 
angaende bibliotekens betydelse for barnens och ungdomarnas dels av skolan initierade 
och dels sjalvstyrda kunskapssokande? Hur stammer resultaten overens med den danska 
undersokningen? Eftersom jag sjalv har varit barnbibliotekarie i tolv ar och nu ar bib
liotekskonsulent viii jag ocksa diskutera vilka konsekvenser resultatet kan fa for utveck
lingen av referensarbetet pa bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. 

Fragoma kan delas upp i foljande delfragor: 
1. Ar det skillnad pa pojkars och flickors fragor? 
2. Skiljer sig "skolfragorna" fran de "egna" fragorna? 
3. Hur fragar barn och ungdomar, d.v.s. hur formulerar de sig? 
4. Vilken hjalp far de, vilka svar och vilket material? 
5. Hur ser fragesituationen ut och hur bemots barnen och ungdomarna? 
6. Finns det overhuvudtaget relevant material, som svarar mot barnens fragor? 
7. Finns det nagra skillnader mellan de bada biblioteken? 

A vgransningar 

Referensarbetet ar en komplicerad process som bestar av flera olika delar och jag kan 
inte inom ramen for detta arbete ge en fullstandig genomlysning av hela omradet. Den 
danska undersokningen var inte heller fullstandig men anda mycket omfattande. I min 
undersokning har jag tagit fasta pa vissa delar i den danska, vilka redovisar jag i avsnittet 
om Wantings rapport. De tva viktigaste skillnaderna ar, att ett av syftena med den danska 
undersokningen var att prova de befintliga bibliotekskatalogernas anvandbarhet, vilket i 
och sig ar en mycket intressant fraga men vard en separat undersokning samt att barnens 
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fragor star i focus for den danska undersokningen medan jag har varit lika intresserad av 
svaren som av fragorna. 

Jag ville undersoka barns och ungdomars egna fragor och har alltsa inte samlat in vuxnas 
fragor om barn- och ungdomslitteratur. En stor del av de fragor som stalls pa barn
avdelningarna kommer fran vuxna. Foraldrar staller fragor for sina barns rakning, larare 
och forskollarare for det pedagogiska arbetet i skola och forskola och studerande for 
hemuppgifter. Detta ar en viktig del av arbetet pa barnavdelningarna och den bar okat i 
betydelse nar barnbibliotekarierna alltmer bar valt att samarbeta med s.k. mellanhander 
for att overhuvudtaget ha en mojlighet att na alla barn. I denna undersokning bar jag 
emellertid inte undersokt dessa fragor, det bor vara amnet for en sarskild undersokning i 
arbetet med att kartlagga referensarbetet pa barnavdelningarna. Av det faktum att jag bar 
varit mest intresserad av barnens fragor foljer ocksa att jag har satt den nedre filders
gransen till tre ar. Fore trearsaldern ar det svart for barn att uttrycka sin egen vilja om sa 
abstrakta ting som bocker och fakta om olika foreteelser. Den ovre gransen 16 ar bar jag 
valt eftersom barn- och ungdomsavdelningarna i allmanhet ar avsedda for barn och 
ungdomar upp t.o.m. arskurs 9. Aven om manga ungdomar lanar pa vuxenavdelningarna 
tidigare och andra lanar ungdomsbocker upp emot 20-arsaldern, ar det ofta i samband 
med att de borjar gymnasiet som de definitivt tar steget over till vuxenavdelningen. Det 
ar ocksa viktigt att papeka att detta inte ar en undersokning av vad barn laser. 

Jag har inte haft nagra krav att bibliotekspersonalen ska anteckna al/a fragor som stallts. 
Jag bar visserligen bett dem samla in sa manga fragor som mojligt, men att fa med alla ar 
praktiskt omojligt vid exempelvis klassbesok. Fragor om oppettider, lanerutiner, toalett
nyckel och andra praktiska fragor bar inte samlats in och inte heller fragor om program 
och utstallningar eller om sjalva insamlingen. 

Sjalvfallet bar jag ocksa varit tvungen att begransa antalet undersokningsbibliotek. Jag 
har valt tva bibliotek av olika karaktar, inte i forsta hand for att jamfora dem med 
varandra, utan for att fa en bred belysning av amnet. 

Definitioner 

Den avdelning inom biblioteket som vander sig till barn och ungdomar brukar kallas 
barn- och ungdomsavdelningen. I den har uppsatsen anvander jag barn- och ungdoms
avdelningen och barnavdelningen, och nagon gang barnbiblioteket, som synonyma 
begrepp. Jag anvander ocksa barn- och ungdomsverksamhet, bambiblioteksverksamhet 
och barnverksamhet som synonymer. 

Referensarbete ar ett mera komplicerat begrepp. Jag bar foljt begreppet i ordbocker, 
uppslagsverk och i den allmanna svenska bibliotekslitteraturen och gjort en samman
stallning av olika definitioner i ett appendix. Nedanstaende ar en sammanfattning och jag 
hanvisar till appendix for den som viii ha en grundligare genomgang. 

Nar man gar igenom hur referensarbete definieras i olika sammanhang kan man urskilja 
tre nivaer: 

1. Ordet referensarbete aterfinns varken i Svenska akademiens ordbok (SAOB) eller 
Nationalencyklopedin (NE) som egna uppslagsord men i bada finns referensbibliotek 
med betydelsen biblioteksavdelning med bibliografier, uppslagsverk, ordbocker m.m. 
som inte lanas ut (SAOB bd 21 , sp. R 666, NE bd 15, s. 457). SAOB har ocksa ordet 
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referensbok (ibid.) och NE referensdatabas (ibid.). Referensarbete kan da antas betyda 
det biblioteksarbete som innebar att man utnyttjar referensbiblioteket, refe-rensbocker 
eller referensdatabaser. Har tar man alltsa fasta pa att det galler anvandandet av vissa 
hocker av uppslagsbokskaraktar och databaser och att detta sker i biblioteket eftersom 
bockema inte lanas ut. 

2. I de tva senaste handbockema for bambiblioteksarbete Passa upp, passa, passa 
vidare .. . ? (Engdal et al. 1982) och Barnsparet (Eriksson et al. 1994) anvands en bredare 
definition som aven inbegriper vagledning och radgivning. 

3. Biblioteksutredningar som Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek 
("Rationaliseringsutredningen, RlJ'), Bib/ioteksarbete ("Nya rationaliseringsutredningen, 
NRlJ') och Folkbibliotek i Sverige ("Folkbiblioteksutredningen", Fb 80) anvander en 
annu bredare definition som aven inbegriper fjarrlan, pedagogiskt arbete, studievag
ledning och orientering om biblioteket och dess samlingar. RU och NRU anvander ocksa 
ordet upplysningsarbete och Fb 80 informationsarbete och man menar da allt arbete som 
utfors i upplysnings/informationsdisken. 

Jag har for min undersokning valt att anvanda termen referensarbete (for barn och 
ungdomar), dels for att betona jamforbarheten med referensarbetet for vuxna, dels for att 
det ar den term (reference service) som anvands i den engelsksprakiga handboks
litteraturen inom bambiblioteksomradet och dels for att den ar mera entydig an ovriga 
tankbara termer. Bade upplysningsarbete och informationsarbete har en bredare betydel
se som ocksa kan inbegripa information och upplysningar i vilket sammanhang som heist. 
Referensarbete ar en biblioteksterm. En barnbibliotekarie som jag diskuterade detta med 
sade, att man inte alls anvander ordet referensarbete nar det galler barn- och ungdoms
biblioteksverksamhet. Hon menade, att barnbibliotekarierna sjalva sager faktasokning 
eller nagot liknande. Det beror formodligen pa att referensarbete uppfattas som just en 
biblioteksteknisk fackterm som ar svar att forsta for barn. Faktasokning ar emellertid en 
alltfor begransad term och jag anser att referensarbete ar det begrepp som bor anvandas i 
en undersokning som denna. Det ar dock en fackterm for internt biblioteksbruk och inte 
en lamplig term att anvanda nar man forklarar verksamheten for barn. 

Jag ansluter mig till den definition som anvands i handbokslitteraturen for bambiblioteks
arbete (punkt 2 ovan) och som inbegriper besvarande av fragor och vagledning men inte 
tar stallning till i vilken typ av material eller exakt var i biblioteket detta utfors. Jag har 
inte heller tagit med allman biblioteksinformation, undervisning i informationssokning 
eller studievagledning. Dessa omraden bor agnas sarskilda studier. Den definition jag har 
valt for min undersokning ar: Referensarbete for barn och ungdomar dr det arbete som 
bibliotekspersonalen utfor for alt svara pa barns jragor och ge enskilda barn vdg
/edning i bibliotekets samlingar. 

Med skoljragor menar jag sadana fragor som initierats av en uppgift i skolan, ett tema
arbete ell er en "forskningsuppgift". 

Med egna .fragor menar jag sadana fragor som barn staller vid sidan av skolarbetet 
utifran sina egna intressen. De kan ha vackts av teve, av fritidsintressen eller pa nagot 
annat satt. Gransen mot skolfragoma ar inte tydlig eftersom en fraga kan vackas av en 
skoluppgift men inte ha nagot direkt samband med denna. "Fri forskning" handlar ocksa 
ofta om att eleverna far valja amne for en uppgift utifran sina egna intressen. Om det har 
varit tveksamt har jag litat pa bibliotekariernas bedomningar. 
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Kunskapande anvander jag i den betydelse, som Laroplanskommitten formulerade 
betankandet Skola for bildning: 

All kunskapformedling oavsett om det galler fakta, forstaelse, fardighet eller 
fortrogenhet, har nagon form av facit att jamfora med. Nar det galler kunskapande 
daremot, ar det arbetet som ar malet, formagan att formulera och utveckla problem 
och komma fram till slutsatser. Den omfattar saval fardigheter - att formulera sig, 
att anvanda kunskapskallor, att sammanstalla, , att gora berakningar etc. - som 
fortrogenhet, vilken kommer till uttryck t. ex. genom en formaga till riktiga bedom
ningar i kunskapandets olika skeden. (Skola for bildning 1992, s. 67) 

Uppsatsens upplaggning 

Forsta delen av uppsatsen innehaller en genomgang av Wantings undersokning, biblio
tekshogskolestudentemas insamling av fragor samt en relativt utforlig genomgang av 
svensk och engelsksprakig litteratur. Darefter skissas de utvecklingspsykologiska, peda
gogiska och folkbildande sammanhang i vilka jag har forsokt satta in bibliotekens 
referensarbete. Valet av metod diskuteras i jamforelse med Wantings undersokning och 
darefter foljer en redogorelse for undersokningens upplaggning och genomforande. 
Resultatet redovisas framst i form av en rad exempel pa fragor fran bamen och svar fran 
bibliotekariema. Fragor och svar har strukturerats efter typer av fragor, sprakliga ut
tryckssatt och olika slag av respons fran personalen. Resultatet analyseras i enlighet med 
de fragestallningar som ar utgangspunkt for studien och synpunkter fran de bibliotekarier 
som deltog i undersokningen redvisas slutligen. I ett appendix diskuteras termen 
referensarbete. 
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Referensarbete pa barn- och ungdomsavdelningar 

Referensarbetet pa barn- och ungdomsavdelningarna har alltid betraktats som en sjalvkJar 
de! av verksamheten men fo. uppmarksammats mycket litet. Referensarbetet har inte 
larnnat nagra betydande spar i den handbokslitteratur som finns inom omradet. Jag 
redogor forst for de tva undersokningar/frageinsamlingar som har gjorts och som ligger 
narmast min undersokning och darefter for ovrig relevant litteratur. 

Det finns inte heller mycket forskning om barns egna sjalvstyrda fragande. Den forskning 
som finns ar gjord utifran skolans (lararnas och de pedagogiska forskarnas) synvinkel och 
behov och fokuserar ofta aspekten hur man kan Iara barn att stalla de "ratta" fragorna. 
Det finns dock forskare som har undersokt hur barn funderar over foreteelser och 
existentiella fragor. Jag aterkommer till detta i kapitlet Barns och ungdomars kun
skapande. 

Litteraturgenomgang 

Hvordan sperger born i bibliotekerne 
Den hittills storsta nordiska undersokningen genomfordes 1977-79 i Danmark. Birgit 
Wanting, larare vid Danmarks Biblioteksskoles Aalborgsafdeling, utnyttjade da mojlig
heten att under en fortbildningskurs for bibliotekarier lata dessa samla in barns och ung
domars fragor och gora dem till utgangspunkt for en diskussion om bibliotekens formed
lingsarbete. Undersokningen finns, som narnnts, redovisad i en artikel i Biblioteksarbejde 
1984 samt i tva delar i rapporten Hvordan sp@rger b@rn i bibliotekerne (HSBIB) 1984 
och 1987. Wanting har sedan gjort en uppfoljning som har fokuserat hur barn anvander 
datorer for att hitta det de soker i biblioteket (Wanting 1986). Eftersomjag har tagit den 
danska undersokningen till utgangspunkt for mitt eget arbete redovisar jag har relativt 
utforligt syftet med undersokningen och vissa slutsatser som kan dras av den. Metoden 
diskuteras i metodavsnittet och ovriga resultat i samband med redovisningen av resulta
ten av den svenska undersokningen. 

Syftet med den danska undersokningen var 

at kortlregge og systematisere de typer af sp0rgsmal, som b0rn i alderen 3 - 18 ar 
stiller i bibliotekerne til b0ger og bogligt materiale, for det andet mere detaljeret at 
unders0ge, hvordan b0rn sp0rger i relation til b0ger og bogligt materiale. (Wanting 
1984b, s. 11) 

Undersokningen hade bade kvalitativa och kvantitativa aspekter och var ett forsok att 
skissera monster for barns medvetenhet i fraga om hocker och iaktta deras sprakJiga 
formuleringar. Genom det tick man samtidigt en bild av barns behov av information och 
upplevelse och av hur de anvande biblioteket. Resultatet kunde anvandas i utveckJingen 
av barnbiblioteksarbetet: 

Unders0gelsen kan ogsa i nogen grad belyse arsagerne til de stillede sp0rgsmal i 
relation till k0n og alder, ligesom den indirekte vii kunne belyse, hvilke former for 
perception, b0rnebibliotekaren ma betjene sig af, nar hun skat danne sig fore
stillingsbilder og transformationer fra b0rnenes sp0rgsmal til de boglige materialer. 
(Ibid., s. 11) 

9 



Wantings uttalade avsikt var att forsoka komma under ytan pa pa referensarbetet och 
drivkraften var hennes eget intresse for sjalva essensen i biblioteksarbetet, det avgorande 
direkta motet mellan bibliotekarien och besokaren: 

Jeg betragter samtalen med laneren som livsnerven i det bibliotekariske arbejde i 
folkebiblioteket, hvorfor det betyder meget for mig at give et barn 'rigtige' svar pa 
stillede sp.0rgsmal i relation til materialerne i biblioteket, ligesom jeg generelt 
mener, deter udviklingsfremmende for b.0rn at fa svar pa stillede sp.0rgsmal. (Ibid., 
s. 12) 

En viktig avsikt med den danska undersokningen var att prova anvandbarheten i de 
befintliga handbockerna, bibliografierna och katalogerna. Eftersom dessa har utformats 
efter de vuxnas behov, kan man forvanta sig att de inte ar anpassade efter barns behov 
och formuleringsformaga. Wanting menar att bibliotekarier havdar att barn ofta fragar 
oprecist. Hon ville undersoka om detta var sant och om man inte med samma ratt skulle 
kunna havda att det ar katalogerna som ar oprecisa i forhallande till barns fragor. 
Wantings hypotes var "at b.0rn sp.0rger kvalificeret pa baggrund af de prremisser, de 
udviklings- og erfaringmressigt kan have" (ibid., s. 29). En foljd av detta blev att fragorna 
delades in i sadana som gar att besvara med kataloger och andra vedertagna biblioteks
hj alpmedel och sadana som inte gar att besvara pa detta satt. Resultatet kan komma att 
paverka den framtida utvecklingen av exempelvis datoriserade kataloger och bedom
ningen av hur viktig den personliga biblioteksvagledningen ar pa barnavdelningarna, 
menar Wanting. 

Denna aspekt angaende anvandbarheten i de befintliga bibliotekskatalogerna ar mycket 
intressant och var bl.a. en av utgangspunkterna for det projekt "lnformationsteknologi pa 
folkbibliotekens barnavdelningar", som genomfordes pa bibliotek i Stockholms Ian under 
aren 1991-1994. I den nu foreliggande undersokningen har jag emellertid valt att inte ta 
med denna aspekt. En svensk motsvarighet skulle bli sa ornfattande att den bor utgora en 
sarskild undersokning. 

Materialet i den danska undersokningen samlades in under fortbildningskurserna 
"Kvalitet/kvantitet i b.0rnebibliotekernes formedlingsarbejde" 1977-1979 av de deltagan
de 225 bibliotekarierna som kom fran alla slag av folkbibliotek. En veckas insamling i in
formationsdiskarna resulterade i 4462 fragor fran hela landet. 

Den metod som anvandes for undersokningen var aktionsforskning. A vsikten med kur
serna och darmed undersokningen var en forandring och utveckling av formedlingsarbe
tet for barn. 

Undersokningen redovisas i tre delar: en statistisk undersokning, en analys av utvalda 
fragor och en provning av traditionella sokmodeller pa vissa fragor. En konsekvens av 
malsattningen med den danska undersokningen ar, att de redovisade svaren nar det galler 
faktabocker endast aterger den avdelning i det danska klassifikationssystemet varifran 
svaren har hamtats. Vi far alltsa inte nagon fullstandig bild av vilken hjalp barnet egent
ligen har fatt. Nar det galler skonlitteratur anges bokens forfattare och titel. (Detta anser 
jag ar en brist i den undersokningen och jag har valt att lagga en storre vikt vid de svar 
barn en faktiskt far.) Wanting delar in fragorna i enkla, som kan besvaras med de 
hjalpmedel som finns till hands pa varje bibliotek, och mera komplicerade, for vilka ingen 
definierad sokmetod finns. 
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Birgit Wanting sammanfattar: 

Som en konklusion pa inledningen kan man sige, at denne rapport derfor har flere 
ma!: 
1) at videregive de statistiske unders0gelser sarnlet og bearbejdet til de deltagande 
bibliotekarer/biblioteker, 
2) at videregive de sarnlede resultater i bearbejdet form til de deltagende biblio
tekarer/biblioteker, 
3) at videregive resultaterne i bearbejdet form til biblioteksvresendets organisa
tioner, 
4) at videregive resulaterne i bearbejdet form til nuvrerende og kommende 
studerende pa biblioteksskolerne, 
5) at foretage en nrermere analyse af sp0rgsmalstyperne, og derudfra: 
delmal: 
a) at foretage en vurdering af faktorer, der kan virke fremmende pa fremtidige 
s0geprocesser, 
b) at foretage en vurdering af faktorer der kan virke hremmende pa s0geprocesser, 
c) at pavise fejl og mangler i det nuvrerende katalogapparat (herunder mangler i 
remner), 
d) at stille forslag om forbedringer af det nuvrerende katalogapparat, 
6) at bringe ny viden om b0rns biblioteksbrug og deres biblioteksterminologi, 
7) at bringe ny viden om b0rns boglige behov, 
8) samt abne for diskussion af ovennrevnte problernkomplekser. (Ibid., s. 38) 

Det ar punkterna 5 a och b samt 6-8 som jag har tagit fasta pa i min svenska under
sokning. Genom det stora antalet fragor i den danska undersokningen kan vissa variabler 
anvandas och vissa slutsatser dras som inte ar mojliga i den svenska. I den danska finns 
exempelvis over 200 fragor fran barn 3-7 ar, medan det i den svenska endast finns 29 
fragor. Den analys som Wanting gor utifran det stora materialet ar mycket givande och . 
jag hanvisar till rapporterna for den som viii veta mera. 

Resultaten, utover dem som redovisas i denna uppsats, kan sammanfattas sa: Kata
logernas amnesord ar daligt anpassade till barns behov. Deis finns inte de begrepp som 
barn anvander som amnesord, <leis fragar barn ofta om sadant som man overhuvudtaget 
inte kan hitta via katalogerna, exempelvis bilder. Detta staller stora krav pa barn
bibliotekariernas kunskaper. Wanting ar mycket kritisk mot de befintliga katalogerna pa 
flera punkter och har atskilliga forslag till forbattringar av klassifikationssystem, amnes
ord och kataloger. Hon menar bl.a. att katalogerna kan utvecklas betydligt med utfor
ligare, brukarinriktade beskrivningar av bockerna (s.k. berikade katalogposter) och 
amnesord som tar hansyn till barns uttryckssatt. 

BHS-studenternas insamling av frigor 
I det ovannamnda projektet "Informationsteknologi pa folkbibliotekens barnavdel
ningar", i vilket jag var projektledare, ingick som ett delprojekt "utveckling av sok
mojligheterna for barn och ungdomar i befintliga biblioteksdatasystem" (Lundgren 1994, 
s. 11). Ett satt att gora detta var att gora en amnesordslista speciellt for barn, inriktad pa 
barns behov och med barns konkreta uttryckssatt som grund. Sveriges Allmanna Biblio
teksforenings (SAB:s) barn- och ungdomskommitte tog pa sig ansvaret for en sadan 
amnesordslista och uppdraget att praktiskt utarbeta listan gick till Eiler Jansson, bib
liotekarie i Laholm. Men for att kunna sammanstalla en sadan lista maste man veta vad 
barn fragar efter och hur de uttrycker sig. For att fa ett underlag fick studenterna vid 
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Bibliotekshogskolan i Boras (BHS) under sin praktikperiod 1993 i uppgift att samla in 
fragor fran barn. 

Insamlingen utfonnades sa att studenterna skulle skriva ner de fragor som barn i aldrarna 
0-16 ar stall de i upplysningdisken. Kon och alder samt om fragan var en "skolfraga" ell er 
"egen fraga" skulle anges. Fragorna skulle skrivas ner sa som de stalldes, for att barns 
satt att uttrycka sig skulle kunna fangas upp. Daremot registrerades inte svaren. Resul
tatet blev ca 1700 fragor, som sedan utgjorde underlag for den amnesordslista som Eiler 
Jansson utarbetade och som fick titeln Amnesord - Kpmpass i bokskogen (1994). 

Aven om denna frageinsamling gjordes for ett annat syfte och materialets utforlighet ar 
begransat stammer BHS-materialet till vissa delar overens med den danska undersok
ningen. Det ar ocksa ett intressant referensmaterial till den foreliggande svenska under
sokningen och jag kommer att hanvisa till den i tillampliga delar av min resultatredo
visning. 

Ovrig litteratur 
Som tidigare namnts diskuteras inte referensarbete i nagon storre utstrackning i hand
bokslitteraturen. Jag har gjort en genomgang av de svenska handbocker som har getts ut 
om barnbiblioteksarbete och och granskat hur informations-, upplysnings- och referens
arbetet har behandlats i dessa. Jag beror ocksa kort de storre undersokningar som har 
gjorts av referensarbetet for wxna. lnte heller den engelsksprakiga barnbibliotekslitte
raturen behandlar referensarbetet i nagon storre ornfattning. "I have never seen a study of 
reference service to children", sager Herbert Goldhor (enl. Fitzgibbons 1983, s. 26). 
Riktigt sa ilia ar det dock inte och jag refererar huwdpunkterna i de tre viktigare arbeten 
som jag har funnit. Nagra amerikanska tidskriftsartiklar aberopas ocksa pa andra stallen i 
uppsatsen. 

Referensarbetet i de tidiga barnbiblioteken 
De forsta biblioteken med barnbocker, sockenbiblioteken och forsamlingsbiblioteken, var 
rena lanebibliotek. Ake Aberg menar i uppsatsen Barnbib/iotekets begynnelse att en 
"konsekvent radgivning kommer forst med de yrkesutbildade bibliotekarierna" (Aberg 
1983, s. 11). 

I samband med barn- och ungdomsverksamhet dyker referensarbetet forst upp i Valfrid 
Palmgrens skrifter Bib/iotek och folkuppfostran och Bib/ioteket - en ljushard 1909. I 
den forstnamnda ger forfattarinnan en entusiastisk beskrivning av bamavdelningama vid 
de amerikanska bibliotek hon besokte under sin studieresa 1907. Referensarbete behand
las inte sarskilt men om bambibliotekarien skriver Valfrid Palmgren: "Hon - det ar nam
ligen alltid en kvinna - star standigt till tjanst och ar deras med outtomligt talamod och 
aldrig svikande vanlighet och hjalpsamhet utrustade 'fraga mig om allting' ." (Palmgren 
1909a, s. 7) I Biblioteket - en ljushard namns bara referensbiblioteket som en avdelning 
inom biblioteket och bambibliotekariemas vagledningsfunktion beskrivs i samma all
manna tenner som i den forsta boken (Palmgren l 909b, s. 28). 

I sin uppsats namner Aberg att referensfragoma "stolt" redovisades redan vid Stock
holms barn- och ungdomsbibliotek pa 1920-talet men behandlar i ovrigt inte refe
rensarbetet (Aberg 1983, s. 26). I Bib/ioteksbladet (BBL) 1916 skrev dock bam
bibliotekarien Lizzie Moll en artikel om hur man arbetade vid Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek. Hon delar in besokama i tre olika grupper, "de som kommer for att fa 
en viss bok eller litteratur i ett visst amne, de som drivs av naturlig smak for lasning och 
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och de som ga till biblioteket som de ga till vad som heist annat, som annu ar oforsokt, 
for att finna nagot lamp Ii gt satt att fordriva tiden". Hon ger ocksa en Iivfull skildring av 
det dagliga arbetet, vars inslag en nutida barnbibliotekarie val kanner igen: "Nar det 
galler kallor till uppsatser, aro svarigheterna att fylla behovet ibland ratt stora, da bib
lioteket kan bli hemsokt av en hel klass, som skall skriva om samma sak." Eller "Manga 
lattjefulla ynglingar vilja ha sina uppsatser fixa och fardiga, och ofta blir man tillfragad 
om det inte finns nagon lamplig uppsats om 'Fosterlandskarlek' eller 'Mina kanslor en 
vardag'." (Moll 1916, s. 66) Problemen ar desamma, det ar bara amnena som har andrats 
nagot. 

Kerstin Auraldsson har skrivit en uppsats om Vivica Hanningers tid som bambiblio
tekarie vid Uppsala stadsbibliotek. Dar narnns att i den nya barnavdelning som inrattades 
1941 fanns ett referensbibliotek bestaende av ca 250 hocker (Auraldsson 1983, s. 61). I 
en intervju sager Vivica Hanninger: "Skolbarn behovde forstas hjalp med fakta for hem
uppsatser och foredrag." (Ibid. s. 51) Hon lade ocksa ner ett stort arbete pa att stimulera 
barn och ungdomar att Iara sig hitta i biblioteket med hjalp av pahittiga tavlingar och 
undervisning i bibliotekskunskap. Kerstin Auraldsson behandlar bokurval, utlaning, 
lokaler, program m.m. ganska utforligt men tar inte upp referensarbetet speciellt. 

Att arbeta i barnbibliotek 
Den forsta handboken som enbart behandlade biblioteksverksamhet bland barn, Att 
arbeta i barnbibliotek (Gamstorp et al.) kom ut forst 1968. Den speglar en barn
biblioteksverksamhet i utveckling och program och utstallningar tar stort utrymme, men 
den innehaller ocksa ett avsnitt kallat Uppslags- och handbocker. Dar papekar Kerstin 
Gamstorp, den davarande chefen for Malmo stadsbiblioteks barnavdelningar, att det be
hovs en referensavdelning med uppslagsbocker m.m. och att en sadan enkelt kan ordnas i 
ett horn om det inte finns en lasesal. Det ar svarare att hitta Iampliga handbocker for 
barn, menar hon. Uppslagsbocker for vuxna ar for svara for 10-12-aringar och de upp
slagsbocker som ges ut for barn ar avsedda for mindre barn. Larobocker kan vara ett 
alternativ, anser Gamstorp. Hon lyfter fram behovet av specialkataloger och amneslistor 
och det som pa manga bibliotek kallas "fuskkatalog" eller "hjalpkatalog" med hanvis
ningar till artiklar, kapitel i hocker och uppsatser om sadant som barn ofta fragar efter 
(ibid., s. 18). 

Gamstorp kommenterar inte ref erensarbetet mera och utgar tydligen ifran att det ar ett 
valbekant begrepp. Kopplingen till uppslagsverk och lasesal tyder dock pa att det ar hjalp 
med faktauppgifter som hon syftar pa. I avsnittet Att vara barnbibliotekarie skriver 
Gamstorp dock, att barn- och vuxenbibliotekarier har likartade arbetsuppgifter: "Aven 
barn viii ha bestamda och exakta sakuppgifter, aven barn viii ha tag pa en bestamd bok 
som handlar om ett bestamt arnne, aven barn viii ha det nyaste i den genre som de for 
ogonblicket heist laser." (Ibid. s. 27) Dar menar Gamstorp uppenbarligen bade hjalp med 
sakuppgifter och det som kan kallas vagledning. Men dessa avsnitt ornfattar tillsammans 
en mycket liten del av boken, sammanlagt ett par av bokens 69 sidor. Det ar anmark
ningsvart eftersom referensarbetet pa en barnavdelning av Malmo stadsbiblioteks storlek 
bor ha spelat en viktig roll . 

Barn i bibliotek 
Den idehandbok om barnbiblioteksarbete, Barn i bib/iotek (Ahlen et al. 1972), som 
Skoloverstyrelsens (SO:s) arbetsgrupp for barn- och ungdomsbiblioteksfragor utgav 
ganska snart darefter ar betydligt mera ornfattande, 210 sidor, och manifesterar den 
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betydelse som detta omrade fick i biblioteksdebatten under det begynnande 70-talet. Den 
debatten var i sin tur en foljd av samhallsdebatten och sarskilt debatten om barns 
forhallanden och barnkulturen. (Gunila Ambjomssons bok Skriipkultur at barnen utkom 
1968.) Melian 1968 och 1972 hade diskussionen om bibliotekens s. k. allmankulturella 
verksamhet tagit fart och den nya boken handlar till overvagande delen om just program 
och olika aktiviteter. I inledningen slas fast att den arbetsgrupp inom SO:s biblio
tekssektion, som sammanstallt boken, hade enats om att inte ta upp hocker, bokurval 
eller "informationsservicen" for barn och ungdomar, utan koncentrerat sig pa "den tredje 
homstenen i modem biblioteksverksamhet, den s.k. allmankulturella verksamheten" 
(ibid., s. 10). Informationsservicen ses alltsa som en homsten i verksamheten men kom
menteras fo . inte. Med ordet "informationsservice" menar arbetsgruppen tydligen all den 
hjalp bamen far i informationsdisken. 

Davarande bibliotekskonsulenten pa SO:s bibliotekssektion Birgitta Ahlen ger en bak
grund och tar upp en malsattningsdiskussion men dar berors referensarbetet nastan inte 
alls. I den enkat om verksamheten pa kommunemas barn- och ungdomsavdelningar som 
arbetsgruppen 1971 sande ut till lansbiblioteken for att fa underlag till boken och for att 
fa in synpunkter och onskemal, togs inte heller med nagra fragor om referensarbetet eller 
om det fanns en separat informationsdisk for barn e.dyl. I den allmanna malsattningen 
betonas bibliotekets utjarnnande roll och "information" narnns som en del av de tre delar 
verksamheten bestar av: 

For barn- och ungdomsverksamheten innebar detta en stravan att genom biblio
teksvasendets utbyggnad och utveck.ling ge alla barn oberoende av alder, even
tuella handikapp av skilda slag, och boendeort mojlighet att fa tillgang till alla de 
medier, den information och de allmankulturella aktiviteter som idag finns for barn 
och ungdom. . .. Bambiblioteket omfattar inte bara ett utbud av hocker och andra 
medier utan ocksa ett tillvaratagande av de mojligheter till social gemenskap ocb 
kommunikation samt till spraklig, intellektuell och emotionell utveckling, som detta 
utbud ger. Framfor allt bor betonas den roll som bambiblioteket kan spela for barn 
som kommer fran kulturellt underforsorjda rniljoer. (Ahlen et al. 1972, s. 29) 

I avsnittet om personal redovisas goda erfarenheter fran Litteraturutredningens forsok pa 
Kirsebergsbiblioteket i Malmo. Dar anstalldes en "terapeut" for att sysselsatta bamen ocli 
ungdomama. "Bara det att det fanns en person till hands att fraga, som hade tid att tala 
med dem ocb bjalpa dem att tillgodogora sig vad biblioteket bade att erbjuda, visade sig 
betyda oerhort mycket." (Ibid. s. 31) Att bambibliotekarien skulle fylla den funktionen 
anses tydligen inte sjalvklart. Men gar man till Litteraturutredningens delbetankande 
F6rs6k med bibliotek, ser man att det snarast ar utstallnings- ocb informationsuppgifter 
som "terapeuten" bar arbetat med (1972, s. 219). 

I Barn i bibliotek berors alltsa referensarbetet nastan inte alls, utan boken behandlar ut
forligt de kulturverksamheter, som allt fler bibliotek introducerade i sin nya roll som den 
viktigaste lokala barnkulturinstitutionen. 

Barnbiblioteket - en resurs 
1977 var det dags for nasta bok om bambiblioteksarbete, Barnbiblioteket - en resurs 
(Hillman et al.), men den bar snarast karaktaren av debattbok. Underrubriken ar Fem 
inliigg om barnbibliotekets roll i bamkulturen ocb den satter in bambiblioteksverk
samheten i sitt kommunala sammanhang. Forfattama argumenterar for att bambiblio
teksverksamheten ska prioriteras ocb lyfter fram bambibliotekariens unika kompetens. 
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Bokprat for barn och vuxna formedlare ar barnbibliotekariens viktigaste uppgift och 
programverksamheten ifragasatts av Kerstin Ullander, da barnbibliotekarie vid Stock
holms stadsbibliotek. Det ar skonlitteraturen som star i centrum och informationsarbetet 
for barn och ungdomar namns endast indirekt i samband med servicen till skolan. 

Passa upp, passa, passa vidare •.• ? 
Passa upp, passa, passa vidare ... ? (Engdal et al.) ar den fyndiga titeln pa den bok, som 
Kulturradet gav ut 1982 i serien Barnkultur i praktiken. Den har underrubriken Handbok 
for barnbib/iotek och ska vara "underlag for praktiskt biblioteksarbete" (ibid., s. 7). 1976 
hade SAB:s specialgrupp for barn- och tonarsverksamhet antagit en malsattning for 
barnbiblioteket. Boken inleds ocksa med ett kapitel dar malsattningsfragorna diskuteras 
grundligt och det understryks att den politiskt forankrade malsattningen ar grunden for 
verksamheten. Medierna och framforallt boken star i fokus igen och det uppsokande ar
betet och samarbetet med de s.k. mellanhandema (forskollarare, larare, foraldrar och 
andra vuxna omkring bamen) ar viktigt. I ett sarskilt avsnitt kallat Upplysningsarbete fra
gar forfattama "Vern ska svara pa bamens fragor?" "Sjalvklart den bibliotekarie som for 
tillfallet sitter i upplysningsdisken" ar svaret (ibid., s. 56). Det ar alltsa inte nodvan
digtvis en bambibliotekarie, utan forfattama tycks mena att vilken bibliotekarie som heist 
kan svara bamen. Nagot motsagelsefullt framhaller de sedan att barn ofta fragar pa ett 
annat satt an vuxna. De har hort innehallet i en bok refereras och fragar efter boken 
genom att beratta nagot av innehallet. Detta staller stora krav pa fantasi och belasenhet 
samt talamod och formaga att lyssna hos bibliotekarien (ibid, s. 56). 

Ett stort och brett referensbestand ar sjalvklart, anser arbetsgruppen, men det ar fort
farande brist pa lampliga hocker. Litteraturlistor och andra hjalpmedel som utarbetas pa 
enskilda bibliotek bor utnyttjas battre, exempelvis spridas via lansbambibliotekarierna. 
Man tar ocksa upp problemet med hur man forklarar for barn, att biblioteket inte har 
vissa hocker som Enid Blytons och betonar att bamen maste erbjudas alternativ (ibid. 
s.56). Med upplysningsarbete syftar arbetsgruppen uppenbarligen bade pa hjalp med 
fakta och vagledning i skonlitteraturen. I kapitlet Uppsokande arbete, samarbete vidgas 
begreppet ytterligare och det sags att det uppsokande arbetet ocksa ar ett upplysnings
arbete som t.o.m. ar viktigare an "bibliotekets intema informationsverksamhet" (ibid. s. 
61 ). Den senare formuleringen tolkar jag som arbetet i informations/upplysningsdisken i 
biblioteket. 

Sammantaget utgor emellertid dessa avsnitt mycket marginella delar av boken och man 
kan inte saga att "upplysningarbetet" behandlas pa nagot grundligt eller analyserande 
satt. De i och for sig riktiga iakttagelserna angaende hur barn fragar strider enligt min 
mening mot asikten, att vilken bibliotekarie som heist ar lampad att svara pa barnens 
fragor. 

Barnsparet 
Den senaste boken om barnbiblioteksarbete, Barnsparet (Eriksson et al.}, kom ut 1994. 
Den kallas "idebok" och avser inte att vara en handbok eller metodbok utan snarare en 
inspirationskalla. Initiativet togs av SAB: s barn- och ungdomskomrnitte och den ska 
enligt forordet spegla mangfalden i den aktuella barnbiblioteksverksamheten (Eriksson 
I 994b, s. 10). Det ar den forsta boken om barnbiblioteksverksamhet som behandlar refe
rensarbetet nagorlunda grundligt. I kapitlet Barnbibliotekets uppgifter framhaller Anna 
Birgitta Eriksson, bibliotekarie vid Grondals bibliotek i Stockholm, att barnbiblioteket 
ska vara en trivsam och stimulerande miljo med personal som tar besokarnas fragor pa 
allvar. Hon tar ocksa kortfattat upp referensbestandet men menar att detta pa manga 
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bibliotek inskranks till de bibliografier, forfattarlexikon och hjalpkataloger som barn
bibliotekarien sjalv behover. Vuxenavdelningens referensbestand maste i sa fall byggas 
upp sa att det kan anvandas aven av barnen (Eriksson 1994a, s. 56). I kapitlet Datorer 
och elektroniska medier berors hara ytligt anvandningen av uppslagsverk pa cd-rom i 
barnbiblioteksverksamheten (Nilsson 1994, s. 86). 

I ett sarskilt kapitel kallat "Ge mig en bra bok om verkligheten!", med underrubriken Om 
informationsarbete pa folkbibliotekens barnavdelningar, tar dock lararen vid BHS Kerstin 
Rydsjo upp olika aspekter pa amnet. Rydsjo valjer termen informationsarbete utan att 
definiera den, men utifran innehallet i kapitlet kan man sluta sig till att hon i forsta hand 
menar det arbete som bibliotekarien utfor i informationsdisken. Kapitlet inleds med en 
kort sammanfattning av Wantings undersokning och av den ovan refererade insamlingen 
av fragor som studenter vid BHS har gjort. Rydsjo lyfter sedan fram nagra viktiga as
pekter: betydelsen av bibliotekariens erfarenhet och fortrogenhetskunskap, mojligheterna 
att med hjalp av de datoriserade soksystemen underlatta sokningar for barnen, bristen pa 
lampliga hjalpmedel framforallt nar det galler skonlitteratur och problemen med SAB
systemet. Men hon tar ocksa upp svarigheterna for barn att hitta i biblioteket och den 
konstruerade skillnaden mellan fack- och skonlitteratur. Bristen pa lamplig facklitteratur i 
vissa amnen kvarstar och att faktabockerna ska vara forsedda med register och littera
turtips horde enligt Rydsjo vara sjalvklart. I kapitlet sammanfattar hon pa sex sidor vad 
vi vet utifran de ia undersokningar som har gjorts och gor sedan nagra nedslag i pro
blematiken, sa som den upplevs av de erfarna barnbibliotekarierna (Rydsjo 1994, s. 
79ff.). 

Folkbibliotekens informationsuppgifter 
Folkbiblioteksutredningen gav 1982 ut en rapport kallad Folkbibliotekens informations
uppgifter. Under rubriken lnformationsformedling till vissa grupper hanvisas till FRN:s 
rapport 1982: 1: "Genom studier i biblioteket kan barn tranas till en bade kritisk och 
nyfiken halloing till kunskap och information." (Folkbibliotekens informationsuppgifter 
1982, s. 37) Forfattarna anser att referenstjansten kan vara gemensam for barn och 
vuxna. Fordelen skulle vara att barn skulle ia tillgang till ett storre urval referensmaterial 
och vuxna till mera lattillganglig information (ibid. s. 37). Exempel ges ocksa fran flera 
bibliotek som tar upp referensservicen till barn och ungdomar i sina riktlinjer for 
referensarbetet. Detta ar den enda officiella skrift som namner referensservice for barn 
savitt jag har kunnat se. 

Ref erensarbetet i de engelsksprakiga handbockerna 
Det finns atskilliga engelska och amerikanska allmanna handbocker om barn- och ung
domsbiblioteksverksamhet. Ett tiotal av dessa har jag gatt igenom och kan konstatera att 
referensarbetet behandlas mycket oversiktligt. De aspekter som ar vanligast forekom
mande ar rekommendationer angaende uppbyggnad av referensboksbestandet och mat
ning av referensarbetet. Dessa handbocker har jag inte ansett vara tillrackligt intressanta 
att referera till i mitt arbete. Namnas bor dock att Library Association i London har gett 
ut "guidelines" for barnbiblioteksverksamhet. Dar sags om bibliotekets roll: "It provides 
a uniquely objective source of information for young people, enabling them to discover 
and use the power of access that information skills can bring in the society of today and 
tomorrow." (Children 1991 , s. 9) Nagra studier av vad barn fragar efter och vilken hjalp 
de far har jag inte funnit. Nagra specialarbeten tar dock upp referensarbetet mera grund
ligt, fast ur andra aspekter. 
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Output measures for public library service to children 
Att mata biblioteksverksamhet har sedan lange varit en viktig uppgift for de engelska och 
amerikanska biblioteken och riktlinjer har utarbetats for bade barn- och vuxenverksamhet 
av American Library Association. I den utforliga handledningen i matning av barnbib
lioteksverksamhet, Output measures for public library service to children (Walter 
1992), namns tva matt pa referensarbetet: "children's information transaction completion 
rate" (ibid., s. 50) (ungefar "framgangrikt besvarade informationsfragor fran barn under 
15 ar i procent av det totala antalet fragor") och "children's information transaction per 
child" (ibid., s. 50) (ungefar "antal informationsfragor per barn under 15 ir i upptag
ningsomradet"). Det forstnamnda mattet ar ett kvalitetsmatt och det senare ett kvanti
tetsmatt. Inledningsvis sammanfattar forfattaren: "Information services help the client use 
information sources and provide answers to specific questions. In library services to 
children, information services include both traditional reference work and readers' ad
visory services, providing guidance on books to read" (ibid., s. 50) och ger sedan en rad 
exempel pi frigor som ska inkluderas i matningarna, exempelvis teleforuorfragningar. 
Walter anbefaller forsiktighet i tolkningarna och namner att ett hogt antal informa
tionsfragor kan betyda att biblioteket ar attraktivt och har en oppen och vanlig personal. 
Men det kan ocksa innebara att biblioteket ar svaroverskadligt och daligt organiserat sa 
att barn aldrig hittar det de soker sjalva utan alltid maste fraga (ibid., s. 53). Behand
lingen av referensarbetet ar annars snavt begransat till matsituationen och anvisningarna 
for hur matningarna ska utforas. 

Reference Services for Children and Young Adults 
Den mest omfattande och aktuella studien av referensarbetet utgavs i USA 1991 av 
Rosemarie Riechel och behandlar bade skol- och folkbibliotek, Ref erence Services for 
Children and Young Adults. Utgangspunkten ar den Library Bill of Rights, som antogs 
av American Library Association 1948 och som utgor de nationella riktlinjerna for bib
lioteksarbetet. Den stadgar att alla medborgare har ratt till bibliotekets ·material och 
service pa lika villkor. . Tillsammans med ytterligare ett par dokument inom utbildnings
och biblioteksomradet utgor Library Bill of Rights basen for den service som alla barn 
och ungdomar har ratt att krava pa biblioteket. I USA har i vissa delar av landet barn och 
ungdomar behandlats annorlunda an vuxna; det har bl.a. funnits begransningar i deras ratt 
att Jana och i ratten att bestalla hocker internt och som fjarrlan. I boken redogor Riechel 
for en omfattande enkatundersokning av 80 folkbibliotek (och ett antal skolbibliotek) 
angaende deras referensservice och eventuella restriktioner for barn och ungdomar. Re
sultatet ar en utvardering grundad pa tillgangen pa service, personal, informationskallor 
m.m. 

Inledningsvis ges ett slags definition som ocksa ger Riechels syn pa referensservice: 

Professional assistance should include the teaching of searching skills - not only 
with the aim of completing assignments, but of making learning and information 
seeking pleasurable. Guidance, with attention to individual needs, is vital in order 
to teach young people successfully how to use the resources of the library - the 
catalogue, special indexes, CD-ROM products, end-user systems, and so forth . 
Access to other information sources, from the telephone to the adult collection, to 
audiovisual media, to interlibrary loan, to special collections, to networks, to online 
databases, should be readily available without restrictions due to age. Young 
people should know that they can go to any type of library and get the reference 
assistance they need from open, caring professionals. (Riechel 1991, s. xiii) 
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Referensservice ar alltsa ett mycket vitt begrepp i denna undersokning. Utover resultatet 
av enkaten redovisas ett antal fallstudier, dar olika brister och restriktioner diskuteras. 
Riechel drar slutsatsen att det finns stora brister i referensarbetet for barn och ungdomar 
och att dessa brister finns inom alla delar av verksamheten, vilket innebar att biblioteken 
inte lever upp till Library Bill of Rights. Folkbibliotekarierna maste skaffa sig mera 
bakgrundsmaterial om befolkningen i narsamhallet och om vilka behov som finns. Ut
varderingar av den befintliga verksamheten behovs ocksa. Bland de aspekter som bor tas 
med i utvarderingen namner Riechel antalet fragor, besvarade och obesvarade, olika 
typer av fragor och anvandningen av referensbestandet. Utan fakta kan man inte veta om 
biblioteket fullfoljer sina uppgifter pa det basta och mest effektiva sattet. Riechel tar 
ocksa upp nodvandigheten av marknadsforing och kvalitetsmatningar och forslag till 
forbattringar av verksamheten och avslutar: 

Passive acceptance of the no money, no staff, no time, no trained staff, no ad
minstrative support condition must be replaced by a vigorous campaign to improve 
reference service by reviewing, refining, and defining goals via continous assess
ment of objectives and policies and of the effectiveness of services, programs, and 
resources. (Ibid., s. 127) 

Riechels rapport ar klargorande och synpunktsrik, men eftersom den inte omfattar stu
dier av sjalva fragorna och svaren, ar den av begransat direkt varde for min under
sokning. Daremot ger den bakgrundskunskap och nya infallsvinklar framforallt genom sin 
mycket breda syn pa referensarbetet. 

Reference Services for Children and Young Adults - specialnummer av The 
Reference Librarian 
Ett specialnummer av tidskriften The Reference Librarian 1983 agnades referensarbetet 
for barn och ungdomar. I tjugofem artiklar belyses amnet ur skilda synvinklar. De fiesta 
artiklarna har debattkaraktar eller redogor for projekt. Problem som tas upp ar referens
bestandet, aldre ungdomars speciella behov av referensservice, begransningar i servicen 
till barn, telefonforfragningar, foraldrarnas roll nar barn fragar, hur mycket man ska hjal
pa barnet och arbetsfordelningen mellan folk- och skolbibliotek. Nagra artiklar behandlar 
referensarbetet pa ett teoretiskt plan och ar mera djuplodande. 

Shirley A Fitzgibbons konstaterar inledningsvis: 

One might conclude that there are no reference/infonnation services being offered 
to children and young adults in either public libraries or school media centers after 
examination of the professional literature, research studies, and descriptions of 
conference reports and activities of professional associations. (Fitzgibbons 1983, s. 
1) 

Fitzgibbons gor dock en genomgang av den litteratur som finns och ger en bakgrund. 
Hon definierar ocksa referensservice i enlighet med den klassiska definitionen som "the 
personal assistance given by the librarian to individual readers in pursuit of infonnation" 
(ibid., s. 2) men menar att det material som anvands for barn ar betydligt bredare an for 
vuxna. De delar som maste inga i referensarbetet for barn och ungdomar ar hjalp med 
skoluppgifter, biblioteksundervisning, ett bra referensbestand, skyltar, skyltning m.m., 
specialsamlingar med svaratkomligt material, samhallsinfonnation och radgivning. Senare 
vidgar hon i en genomgang av olika projekt begreppet aven till bl.a. fjarrlan, samarbete 
med skolan och utvardering (ibid. 1983, s. 13ff.). Det blir en nastan meningslost bred 
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behandling av referensarbetet eftersom den kommer att omfatta all verksamhet utom 
program. 

Linda Ward Callaghan urskiljer fem steg i "referensprocessen": 

1) the patron's expression of what information is needed, 2) the reference in
terview to clarify the request, 3) the librarian's interpretation of the patron's infor
mation needs, 4) the materials available in the library collection, and 5) the libra
rian's ability to identify, locate, and suggest various materials either in the collec
tion or from other sources. (Callaghan 1983, s. 57) 

Och Callaghan konstaterar vidare: 

At each step in the process success depends upon the most efficient com
munication possible. Because children are often not able to present their requests in 
the clearest manner, the reference interview becomes the most important step in 
identifying the details necessary to enable the librarian to provide the best infor
mation for each request. (Ibid. s. 57) 

Hon betonar ocksa att det ar viktigare att se till barnens behov an att till varje pris Iara 
dem informationssokning. Vetskapen om att informationen finns pa biblioteket och upp
levelsen av att bli val emottagen ar lika betydelsefulla inslag i barns sokande efter kun
skap som "information skills" och betyder t.o.m. mer for deras framtida fardigheter i 
informationssokning (ibid. s. 58). Callaghan ser referensarbetet som ett samarbete mellan 
bibliotekarien och barnet och avslutar malande: 

The child possesses a question that can be hidden behind unclear communication, 
psychological attitudes and assumptions, and inexperience. The librarian must seek 
the question, process it through his or her own mind and experience, and analyze . 
the organization of information to arrive at an answer despite the interruptions and 
distractions of the library environment. (Ibid. s. 64f) 

Aven Diana Dent Young understryker samspelets betydelse och menar att viljan att verk
ligen lyssna pa fragan ar det forsta och viktigaste som kravs av bibliotekarien (Young 
1983, s. 67, 69). 

Sally E. Gibbs tar upp fragan om en gemensam referensavdelning for barn och vuxna ar 
en bra losning. Nar det galler bestandet kan det ge battre mojligheter bade for barn och 
vuxna, men ifraga om den professionella hjalpen menar Gibbs att den hanger ihop med 
fragan om bibliotekarier ska vara generalister eller specialister. Hon havdar att servicen 
till barn fordrar en sarskild kompetens och att bamen inte far den basta hjalpen med en 
sadan losning (Gibbs 1983, s. 83ff ). (Jfr s. 15 angaende diskussionen i Passa upp, passa, 
passa vidare ?) 

Ruth Gordon redovisar ett forsok dar amnesorden i katalogen pa barnavdelningen and
rades for att battre passa barns satt att soka. Hon understryker att katalogen maste vara 
"a first and specific, non-frustrating reference source" (Gordon 1983, s. 93ff ) . 

Specialnurnret av The Reference Librarian behandlar referensarbetet for barn och ung
domar ur en mangd olika aspekter men ingen av artikelforfattarna tar upp fragan om vad 
barn fragar om och hur de fragar. Ett par av forfattama efterlyser dock sadana under-
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sokningar. De synpunkter som fors fram liknar emellertid dem som fors fram i de svenska 
handbockema och ar pa samma satt som dem grundade i praktisk erfarenhet. Vissa 
fragor kan dock inte sparas i den svenska litteraturen. Det galler problem som for
modligen ar kulturellt betingade som foraldrarnas roll som mellanhander i referensarbetet 
(de uppfattas tydligen som ett stort problem av manga amerikanska bibliotekarier) och 
urvalet av referensbocker (p.g.a. franvaron av urvalshjalp motsvarande sambindningen). 

Information sources in children's literature 
Mary Meachams bok Information sources in childr(!n 's literature (1978) ar upptagen i 
flera litteraturforteckningar i handbockema och uppges handla om referensarbete. 
Meacham tar dock enbart upp den del av referensarbetet som handlar om att spara och 
belagga skonlitterara hocker och ta fram uppgifter om forfattare, en mycket marginell an
del av arbetet enligt min undersokning. 

Ref erensarbete for vuxna 
Referensarbetet for vuxna behandlas utforligast i Lillemor Widgrens tva hocker Att soka 
information (1972) och Referensarbete (1977). Lillemor Widgren, Anna-Lena Hoglund 
och Elisabeth Axelsson har gjort undersokningar och matningar av anvandningen av 
referenslitteraturen pa bibliotek i Kalmar (Widgren 1981 och Hoglund 1993) och Oster
gotlands Ian, den senare annu ej publicerad. Referensarbetets etik behandlas i den 
nordiska rapporten Bibliotekarien och samvetet (Balslev 1994). Britta-Lena Jansson har 
utifran en dansk (Elkrer Hansen 1987) och en norsk (Salvesen 1994) undersokning skar
skadat referensarbetets kvalitet i "Det hiir var svart" (1996). Gote Edstrom arbetar pa 
en avhandling med den preliminara titeln Folkbibliotekens referensarbete - attityder och 
drivkrafter, som grundar sig pa intervjuer med bibliotekspersonal pa folkbibliotek av oli
ka storlek och karaktar. Greta Renborg, Widgren, Hoglund m.fl. har i artiklar behandlat 
referensservicen ur utnyttjande- och kvalitetsmatningssynpunkter. Namnas bor ocksa att 
SAB:s styrelse 1989 antog riktlinjer for bibliotekens referensarbete {SAB 1989). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man saga att referensarbetet for barn och ungdomar i den svens
ka handbokslitteraturen om bambibliotek anses tillhora kamverksamheten ("hom-ste
nama"). Men medan bl.a. bokurval, utlaning och programverksamhet har behandlats rela
tivt utforligt har referensarbetet inte, kanske p.g.a. sin sjalvklarhet, ansetts sa intressant 
att det har varit vart nagon utforlig undersokning, beskrivning eller diskussion. Den enda 
delen av verksamheten som tas upp i flera hocker ar bristen pa lampliga uppslagsverk 
och andra handbocker. Men varken vilken litteratur, vilka kataloger och andra hjalp
medel som anvands eller hur man pa olika satt kan underlatta for bamen att anvanda 
biblioteket som ett informationscentrum har iatt nagon grundlig behandling. Inte heller 
har personalens roll eller forekomsten av separat informationsdisk eller <less bemanning 
diskuterats. Detta ar sarskilt anmarkningsvart eftersom det trots allt har varit vanligt att 
barn- och ungdomsavdelningama har bemannats kortare tid an vuxenavdelningama och 
mer eller mindre regelbundet med assistenter i stallet for bibliotekarier. Bamen har ocksa 
pa vissa bibliotek utsatts for restriktioner som begransningar i antalet reservationer. 
Mojligen kan orsaken vara att ingen av de refererade bockema har karaktaren av grund
laggande handbok ("standardverk"). 

Det ar forst i Barnsparet som referensarbetet (eller informationsarbetet) tas upp pa ett 
reflekterande och diskuterande satt. Det ornfattande direkta samarbetet med skolan med 
dess nya laroplan och temainriktade och undersokande arbetssatt har naturligtvis aktua-
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liserat fragan om hur barnavdelningarnas referensarbete fungerar. Men skalet kan ocksa 
vara ett fornyat intresse for bibliotekens informations- och kunskapsformedlande funk
tion, for deras roll i det postindustriella kunskapssamhallet och betoningen av det livs
langa larandet. 

Den amerikanska litteraturen behandlar amnet grundligt men ur delvis andra synvinklar, 
bl.a. begransningar i ratten till referensservice, medieurval, servicen fran offentliga 
bibliotek till privata skolor och matningar av omiang och kvalitet. Intressanta svenska 
undersokningar skulle kunna goras med utgangspunkt fran de amerikanska, aven om man 
pa samma satt som med den danska maste gora anpassningar till de nationella 
forhallandena. 
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Barns och ungdomars kunskapande 

Det finns en omfattande forskning om barns kognitiva utveckling bade ur ett utvecklings
psykologiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Det Jigger utanfor ramen for denna uppsats 
att gora en genomgang av alla dessa teorier men for att forsta bibliotekens roll for barns 
kunskapssokande maste bibliotekarierna ha vissa grundlaggande insikter i amnet. Efter
som jag dessutom viii anknyta till bibliotekens traditionella folkbildningsuppgift ska jag 
kort redogora for aktuell forskning inom folkbildningsomradet och det sjalvstyrda laran:
det. 

Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 

Den moderna pedagogiska forskningen grundar sig pa den amerikanske pedagogen John 
Deweys tes om tilltron till barnet och dess formaga att soka sig kunskap och bearbeta 
den av egen kraft. Han betonade handlingarna som grundlaggande for barnens kognitiva 
utveckling och i borjan av 1900-talet praglade han begreppet "learning by doing" . Dewey 
ser alltsa barnet som aktivt i sin egen utveckling (Dewey 1980). 

Under 1900-talet har en forskare och hans teorier dominerat den utvecklingspsyko
logiska och pedagogiska diskussionen bade i den vetenskapliga varlden och i de tillam
pade verksamheterna, schweizaren Jean Piaget. 1 Bade forskare och praktiker maste ta 
stallning till hans teorier antingen man accepterar dem eller ej . Piaget delar in utveck
lingen av tankandet i tre stadier. Det tre stadierna ar: 

1) det sensomotoriska stadiet (0-2 ar) 
2) de konkreta operationernas stadium (2-11 ar) som delas in i 

den preoperationella perioden (2-7 ar) och 
den konkret operationella perioden (7-11 ar) 

3) de formella operationernas stadium (11 ar- vuxen alder) 

Under det forsta skedet orienterar barnet sig med hjalp av mun, ogon, oron och hander. 
Barnet kan inte skilja sinnesintrycken fran de objekt som framkallar dem. Sensomoto
riska scheman utvecklas, d.v.s. barnet upprepar handlingar och generaliserar utifran sina 
konkreta erfarenheter. Under de konkreta operationernas stadium upptacker barnet att 
objekten existerar aven nar barnet inte ser dem och det kan forestalla sig ting som ar 
utom syn- och horhall. Det ar borjan pa det symboliska tankande som ar en nodvandig 
forutsattning for utvecklingen av spraket. Barnet lar sig att analysera och systematisera 
foremals egenskaper och forsta forhallandet mellan olika kategorier, d.v.s. att over
ordnade kategorier ar storre an underordnade (djur ar fler an katter). Senare under detta 
stadium kan barnet koordinera flera aspekter pa ett amne och forsta att en klump model
lera kan vara lika stor oavsett om den ar formad som en boll eller en korv. Barnet borjar 
tanka konkret-logiskt och utifran foremal och handelser kan det forklara foreteelser och 
dra slutsatser. Under de formella operationernas stadium utvecklas det abstrakta tankan
det och frigor sig fran den konkreta verkligheten. Den unge kan stalla upp hypoteser och 
aven reflektera over sina egna tankar. 

1 Sprak och tanke hos barnet (1973) och Barnets sja/s/iga utveckling (1 976) lir de hocker av Piaget som 
jag har anvlint for uppsatsen. Som introduktion till Piagets egna, inte sa liittillglingliga, hocker har jag 
liist Tamms Barnets tankevtirld (1979) och antologin Piaget i sko/an (1 976), red. av Schwebel och 
Raph. 
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Enligt Piaget utvecklas tankandet i nara samband med bandlingarna ocb spraket ar i sin 
tur ett medium for tankandet. I 3-7-arsaldern borjar barnet stalla "varfor"-fragor efter
som det stravar efter att forsta ocb finna en mening med allt. Ofta tycker vi vuxna att 
dessa fragor ar svara att svara pa. Det beror pa att detta "varfor" ar opreciserat ocb att 
bamet inte alltid forvantar sig den sortens forklaring som vi ger det. Piagets teorier bar 
kritiserats framfor allt for den strikta stadieindelningen ocb karaktaren av lagbundenhet, 
som leder till slutsatsen att det ar meningslost att forsoka Iara bamet nagot som det inte 
ar moget for. Men de ligger anda till grund for en stor del av den modema utvecklings
psykologiska ocb pedagogiska forskningen framfor a!lt pa 70-talet. 

Under 80-talet bar den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs teori om barnets "utveck
lingszoner", som ban utvecklade redan pa 1920-talet, iatt genomslag. Vygotskij menar, 
till skillnad fran Piaget, att barnet genom att barma den vuxne kan utveck:las utover sin 
egen formaga ocb sedan integrera den kunskapen. Inlarningen paverkar pa sa satt ut
vecklingen ocb drivkraften ar samspelet mellan den vuxne ocb barnet. Sprakutveck
lingen sker pa samma satt ocb enligt Vygotskij ar utveck:lingen mindre lagbunden ocb 
mera beroende av interaktionen med omvarlden. Det medfor ocksa att utveckling och in
larning inte foljer varandra utan att beroendet mellan utveckling ocb inlarning foljer ett 
mycket komplext monster. Detta samspel fortsatter i vuxen alder ocb gor att vuxna ock
sa bar en stor utvecklingspotential, vilket vissa forskare fornekat (Vygotskij 1981, s. 
154ff.). 

Filosofen Gareth B. Matthews bar fort filosofiska samtal med barn ocb pa det sattet 
studerat barns filosofiska tankande. Han bar kritiserat Piagets och Bettelbeims ointresse 
for barns egna reflektioner och visar att barn ar i stand till filosofiskt tankande utifran 
sina funderingar infer foreteelser i tillvaron (Matthews 1982, kap. 4, 6). Han menar att 
filosofiska fragor ofta ar belysta i barnlitteraturen (ibid., kap. 5). 

En svensk forskare, som har intresserat sig for barns fragor ur ett utvecklingspsyko
logiskt perspektiv, ar Sven G. Hartman. Det omrade som han har agnat sin forskning ar 
egentligen barns funderingar om livsfragor, d.v.s. fragor som "galler de grundlaggande 
villkoren for manskligt liv och for tillvaron i allmanhet" (Hartman 1986, s. 43) men 
mycket i den forskning han redovisar har beroringspunkter med barns eget kunskapande. 
Manga "livsfragor" ar konkreta faktafragor om exempelvis universum, jordens tillkomst 
och livets begynnelse. 

I flera hocker har Sven G. Hartman utifran undersokningar i tre olika forskningsprojekt 
(BALI-projekten) analyserat barns funderingar och satt in dessa i bl.a. ett utvecklings
psykologiskt och pedagogiskt sammanhang. Han menar, att forskningen hittills har syss
lat mycket med hur barn tanker, men att det inte racker. Vi maste ocksa intressera oss 
for vad de funderar pa, om vi vill veta nagot om manniskan (ibid., s. 16). Han drar slut
satsen att barn funderar mycket over livsfragor och att det finns skal for skolan och 
lararna att ta deras fragor pa allvar (ibid., s. 253f ). Fragorna ar ofta sprungna ur per
sonliga erfarenheter och det jag-centrerade perspektivet ar typiskt for forskole- och lag
stadiebamens funderingar (ibid., s. 70). Fran 9-arsaldern vidgas perspektivet och barnen 
tar ocksa upp samhalleliga och internationella fragor. Abstraktionsgraden ar hogre och 
formagan att problematisera okar med aldern men funderingarna tar fortfarande sin ut
gangspunkt i egna upplevelser. Fragor om hur naturen och olika foremal ar konstruerade 
ar relativt vanliga bland barn i 7-9-arsaldern och det ar inte alltid de skiljer pa levande 
varelser och doda ting (ibid., s. 96, 109f). 
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En annan svensk forskare, Ingrid Westlund, har undersokt skolbarns upplevelse av tid, 
aven det ett amne med klara beroringspunkter till mitt intresseomrade. Sarskilt hennes 
slutsats, att man skulle kunna ta utgangspunkt i barns upplevelser av och synpunkter pa 
tid i utforrnningen av larandet, ar tankevackande. Tidsbegreppet kan vara objektivt eller 
subjektivt och Westlund menar att barnen skapar sig eget utrymme i den tidsram som de 
lever. Undersokningen finns redovisad i avhandlingen Skolbarn av sin tid (Westlund 
1996). 

Ett pedagogiskt perspektiv 

Hur barn tillagnar sig kunskap behandlas oftast i ett didaktiskt sammanhang, utifran ett 
skolperspektiv.2 Detar svart att hitta material om barns sjalvstyrda larande, det som sker 
utanfor forskola och skola. 

I Laroplanskommittens betankande Skolafor bildning (1992) gar forfattarna igenom vad 
kunskap och larande egentligen ar med utgangspunkt fran de senaste arens forskning. 
Man lyfter dar fram 

skolans kanske viktigaste uppgift - att utveckla en vana att grunda sina stand
punkter pa kunskaper och fornuftsmassiga overtygelser snarare an pa nagot av 
auktoriteter foreskrivet eller pa tradition. Detta ar, i djupaste mening, att vara en 
kunskapande person, nagot som blir en allt viktigare forutsattning for deltagande i 
ett demokratiskt samhalleligt liv. (Ibid., s. 61) 

Synen pa kunskap ar olika i olika samhallen och i olika tider. De teoretiska kunskaperna 
okar i betydelse i vart samhalle och far allt mera spraklig karaktar. Men det finns ocksa 
en "tyst" kunskap som ar grundad pa erfarenheter och som man anvander for bedom
ningar och nar man soker losningar pa problem. Laroplansforfattama ser en fara i att ele
vemas kunskapande inriktas pa att lamna de svar larama forvantar sig. Fyra kunskaps- ·" 
former kan urskiljas: fakta, forstaelse, fardighet och fortrogenhet. Fakta ar kunskap som 
information och har kvantitativ karaktar. Forstaelse ar den kvalitativa dimensionen av 
kunskap och fakta och forstaelse hanger nara samman. Fardighet ar den praktiska sidan 
av forstaelse och fortrogenhet motsvarar den tysta kunskapen. Tillampad fardighet leder 
till fortrogenhet och tyst kunskap handlar bade om fardighet och fortrogenhet (ibid., s. 
65 ff.). Kunskap kan dock inte reduceras till en av dessa olika former. For kunskaps
formedling finns det ett facit, nagon slags "ratt svar" att jamfora med, den ar normativ. 
Kunskapande ar processinriktat och handlar om formagan att formulera problem, skaffa 
information och dra slutsatser utan krav pa en bestamd losning. "Skolans kunskapuppgift 
ar inte hara att formedla 'kunskaper' utan ocksa att framja elevemas kunskapande 
formaga." (Ibid., s. 67) Man framhaller ocksa att kunskapande har en kreativ dimension. 

Den forandrade syn pa inlarning, som grundar sig pa Vygotskijs teorier och som innebar 
att barnet lar sig genom att interagera med omgivningen och betonar forstaelsens be
tydelse, maste skolan dra konsekvenser av. Kunskapsformedlingen maste ske i ett me
ningsfullt sammanhang och utga fran elevernas erfarenheter. Men detta innebar svarig
heter for skolan, som samtidigt maste Iara ut "kamkunskaper" och sadant som man inte 
lar sig utanfor skolan. Tankande och reflektion ar viktiga delar i kunskapandet. 

2 Forutom Skola for bildning och Piagets verk har jag for uppsatsen haft nytta av Arfwedsons oversikt 
over olika kognitiva teorier Hur och nt'ir Jar sig elever? 
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Redan i 1980 ars laroplan breddades kunskapsbegreppet och manniskan forutsattes vara 
aktivt kunskapssokande till sin natur. Manniskan har en fri vilja och vill finna en mening 
med allt. Det medfor ett sokande och en stravan efter utveckling och kunskap. Pa den 
forutsattningen grundades det undersokande arbetssattet som foreskrevs som genom
gaende pedagogisk metod. Utifran sina egna intressen och erfarenheter ska eleverna 
bygga sin kunskap och skolan ska fungera som en stodorganisation. Sa lange som det har 
funnits larare och skolor har man diskuterat motivationens betydelse. S.k. progressivistis
ka pedagoger som Rousseau, Pestalozzi, Dewey, Neill och Freinet bar alla poangterat 
elevens egen aktivitet i kunskapssokandet och forordat projekt och temaarbeten som 
pedagogisk metod. -

Teorin om de sju intelligenserna framfordes av den amerikanske professorn Howard 
Gardner 1983. De forsta intelligensforskarna menade att intelligens var en generell kapa
citet. Senare forskare har visat att det som vi brukar kalla intelligens bestar av flera olika 
komponenter. Howard Gardner gar ytterligare ett steg och menar att man kan urskilja 
flera olika typer av avgransade intelligenser namligen spraklig, logisk-matematisk, 
musikalisk, rumslig, kroppslig-kinestetisk intelligens samt sjalvkannedom och social in
telligens. Dessa ron horde, enligt hans mening, ia konsekvenser for skolans arbete 
(Gardner 1994). Gardner anvander ocksa tre begrepp for barns kunskapande, den intui
tiva inlararen, den traditionella eleven och omradesexperten. Den intuitiva inliiraren be
tecknar det lilla barnets satt att tillagna sig kunskap, den traditionella eleven ar den elev 
som inom skolans ramar lar sig det eleven bor Iara sig och omradesexperten ar den 
person som har integrerat kunskapema och kan tillampa sina kunskaper fain ett omrade 
pa ett annat. (Gardner 1992, s. 1 lff.) 

Folkbildningsperspektivet 

Den humanistiska manniskosynen, som innebar att manniskan ar en fomuftig, aktiv, 
skapande och social varelse, ar ocksa grunden for folkbildningsbegreppet. Men har finns 
aven en samhallelig aspekt: det demokratiska samhallet forutsatter kunniga medborgare 
som kan delta i val och ta ansvar for att samhallet fungerar (Arvidson 1991, s. 184). 
Denna insikt ar den direkta anledningen till den starka folkbildningsrorelse som vaxte 
fram i Sverige vid sekelskiftet. Folkbildningen har aldre rotter och ar ett komplicerat 
begrepp, men det ar anknytningen till folkrorelserna som ar relevant i detta sammanhang. 

Bernt Gustavsson urskiljer i sin skrift Folkbildningens idehistoria (1992) tva slag av 
kunskapssyn. Den organiska kunskapssynen innebar att kunskapen vaxer fram ur in
dividens bebov och integreras i bans eller hennes egna erfarenheter. Den mekaniska 
kunskapssynen utgar ifran att det finns ett gemensamt kulturarv, kunskaper och kultur
upplevelser som vi alla bor dela. Sjalv forordar Bernt Gustavsson en dialektisk kun
skapssyn som innebar att man utvecklar sina kunskaper genom att vaxla perspektiv 
mellan det naraliggande/valbekanta och det frammande (Gustavsson 1992, s. 33). Man 
utgar fran det som studiecirkelns fader Oscar Olssons kallade: 'kunskap som angar en" 
(enl. Arvidson 1991, s. 149) men stravar efter nya upplevelser ocb kunskaper i ett stan
digt vaxelspel. Bernt Gustavsson beskriver bildningen som en fri, oandlig process som 
efterstravar sammanhang ocb belhet ocb ar jamlikhetsskapande (Gustavsson 1992, s. 35). 
Inom folkrorelsema utbildades sjalvbildningsidealet. Sjalvbildning var ett viktigt begrepp 
i det tidiga folkbildningsarbetet. Med sjalvbildning menade Oscar Olsson 'att de vuxna 
sjalva svarar pa fragorna vad ocb hur betraffande sina egna studier, att de betraktas som 
myndiga i detta sammanhang" ( enl. Arvidson 1991, s. 246). Filosofen Hans Larsson, 
som formulerade de grundlaggande ideema om sjalvbildning var inspirerad av Rousseau, 
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Pestalozzi och Kant. Den grundlaggande tanken ar att manniskan hela livet aktivt saker 
kunskap. Hans Larsson, Ellen Key och Oscar Olsson forfattade skrifter som spreds i 
folkrorelsema och vars bildningssyn tick sin praktiska pedagogiska tillampning i studie
cirklama och folkhogskoloma. 

Begreppen livslangt liirande och /ivslang utbildning lanserades pa 1970-talet och bl.a. 
Malcolm Knowles havdade att livslang utbildning var absolut nodvandig i dagens 
samhalle som praglas av snabba och grenomgripande forandringar. UNESCO tog vid 
slutet av 70-talet upp begreppet som ett overgripande ideal for hur utbildningen skulle 
organiseras pa alla nivaer och inom alla slags samhallen. 

Lena Borgstrom har i sin avhandling Vuxnas kunskapssokande - en studie av sjiilvstyrt 
liirande (1988) rett ut begreppen och gjort en empirisk undersokning av omfattningen av 
det sjalvstyrda larandet. Livslang utbildning betecknar ideologin om utbildning och 
larande som en livslang process i bade organiserad och oorganiserad form. Termema ar 
nya men har tang tradition i Sverige. Redan 1842 ars folkskolestadgas foreskrift om att 
sockenbibliotek skulle inrattas var en form av vuxenutbildning, eftersom skalet var att 
manniskoma skulle kunna halla sin laskunnighet vid liv aven efter det att de hade slutat 
skolan. 

Sjiilvstyrt liirande betecknar det egna, medvetna men oorganiserade larandet. Aven den
na foreteelse har Jang tradition, autodidakter har funnits i alla tider. Kring det sjalvstyrda 
larandet finns en teoribildning som ar alltfor omfattande att aterge i denna uppsats. En 
viktig aspekt ar emellertid var kontrollen over inlamingen Jigger. Det sjalvstyrda larandet 
kannetecknas av att eleven sjalv bestammer var, nar och hur inlamingen ska ske. Skill
naden mot begreppet sjalvbildning ar, som jag forstar det, att det senare ses som en for
utsattning for manniskan ska kunna fungera som medborgare i det demokratiska sam
hallet samt dess anknytning till folkrorelsema. 

Begreppen formell, icke-formell och informell utbildning Jigger nara det sjalvstyrda 
larandet. Den formella ar den av samhallet organiserade utbildningen, den icke-formella 
ar den utbildning som ar organiserad utanfor den av samhallet organiserade och den 
informella kan beteckna allt oorganiserat larande fran den omedvetna vardagsinlamingen 
till det egna malmedvetna kunskapssokandet. Olika intemationella studier har gjorts for 
att ta en uppfattning av omfattningen av det sjalvstyrda larandet, d.v.s. de inlamings
projekt som manniskor bedriver pa egen hand. De har gett olika resultat beroende pa den 
undersokningsmetod som har anvants men samtliga visar att manniskor bedriver egna in
lamingsprojekt i mycket hogre grad an forskama har forestallt sig. Den svenska s.k. 
ULF-undersokningen 1982 visade att nastan 15% av befolkningen agnar sig at sjalvstyrt 
Iarande i nagon form (ibid., s. 80). 

Efter genomgangen av forskningslaget staller Borgstrom flera fragor, som hon anser vara 
viktiga att diskutera. En ar relevant i detta sammanhang: "Ar sjalvstyrt larande en unikt 
vuxen kompetens, som redan forekommer hos de fiesta eller ar det en formaga som 
maste utvecklas hos dagens unga, sa att de blir battre sjalvlarare an idag?" I fack
litteraturen skiljer sig svaren. De som havdar vuxenpedagogiken som sarskild disciplin 
ser det sjalvstyrda larandet som en unikt vuxen kompetens medan foresprakama for den 
livslanga utbildningen menar att skolans viktigaste uppgift ar att fostra till sjalvstyrt 
larande, vilket den inte lyckas med idag. Borgstrom menar att den forstnamnda teorin 
annu ej ar bevisad (ibid., s. 119). 
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Det ar i detta sammanhang biblioteken tick sin uppgift och sitt berattigande. Folkbib
lioteken har sitt ursprung dels i socken- och forsamlingsbiblioteken, dels i studiecirkel
biblioteken. Folkbildning var andamalet med bada bibliotekssystemen men fran olika ut
gangspunkter. Socken- och forsamlingsbiblioteken uppstod ur de bildade klassemas am
bitioner att sprida bildning till de lagre klassema, studiecirkelbiblioteken var dessa 
klassers egen losning pa problemet med den laga utbildningsnivan. Oscar Olsson med
verkade regelbundet i Biblioteksbladet och han sag en motsattning mellan de stora kom
munala biblioteken och de sma foreningsbiblioteken (Arvidson 1991, s. 76). Han ansag 
dock att biblioteken horde samarbeta och att det kommunala biblioteket horde bli medel
punkten for bildningsarbetet. Bibliotekarien skulle inte hara vara en utlanare utan ocksa 
en vagledare bland bockema och i studiema (ibid., s. 202). Ett modemt exempel ar Sven 
Lindqvists bok Grav diir du star. I den uppmanar forfattaren alla manniskor att under
soka den egna hembygdens och arbetsplatsens okanda historia. Han betonar att det kom
munala biblioteket ar den sjalvklara utgangspunkten (Lindqvist 1978, s. 45 ff). 

Folkbildningsambitionen praglar fortfarande folkbiblioteken mer eller mindre medvetet 
aven om roster har hojts for att folkbiblioteken maste kasta av sig 'folkbildningsoket". 
Bosse Jonsson har dock i en forstudie till en storre undersokning intervjuat biblioteks
anstallda, anvandare och politiker om folkbibliotekets uppgifter och funktion idag. Deras 
uppfattningar skiljer sig mycket at och begreppet folkbildning ar hos de fiesta inte pa ett 
levande och sjalvklart satt anknutet till dagens biblioteksverksamhet. Dock finns det 
respondenter som ser folkbildning som 'motstand", som '\ruxenutbildning" och som 
'forstaelse av livet och varlden", alla tre uppfattningama med anknytning till de gamla 
folkbildningsidealen. Slutsatsen ar emellertid att ingen av intervjupersonema forknippar 
folkbibliotek med folkbildning (Jonsson 1995, s. 158 ff.). 

Forhallandet mellan skolan och folkbildningen ar intressant. Oscar Olsson var en av dem 
som introducerade John Deweys pedagogiska ideer i Sverige och han tilltalades av den
nes asikter om en vaxelverkan mellan skolan och det omgivande samhallet. Han pole
miserade mot dem som hade 'fordomen att skoloma aro det vasentligaste medlet i bild
ningsarbetet i stallet for dettas forberedelsestadium"(enl. Arvidson 1991, s. 83) och tala
de for samarbete mellan skolan och folkbildningsarbetet. 

Sammanfattning 

Den forskning som jag har refererat ovan inom utvecklingspsykologin, pedagogiken och 
folkbildningen har det gemensamt att den utgar fran att manniskan ar en aktivt kun
skapande varelse. Det ar avsikten med kunskapandet och det sammanhang i vilket det 
forsiggar som skiljer de olika perspektiven at. Utvecklingspsykologin behandlar kun
skapandet som ett led i bamets personlighetsutveckling, pedagogiken utgar fran den av 
samhallet organiserade forberedelsen for vuxenlivets i huvudsak yrkesmassiga krav och 
folkbildningen fran den vuxnes personlighetsutveckling och hans/hennes uppgifter som 
medborgare. Melian dessa perspektiv finns inga motsattningar utan kunskapandet pagar 
pa olika satt i olika sammanhang och under olika perioder i manniskans liv. 

Tva av Gardners begrepp for olika elevtyper kan sagas motsvara tva av de begrepp 
Borgstrom definierar och analyserar for den vuxne som soker kunskap sa att den tra
ditionella eleven motsvarar den livslanga formella utbildningen och omradesexperten det 
sjalvstyrda larandet. 
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Om undersokningen 

Metod 

Att ge en heltackande bild av referensarbetet pa barn- och ungdomsavdelningarna kraver 
att man anvander flera olika metoder, bade kvantitativa och kvalitativa, och studerar 
amnet ur olika perspektiv. Referensarbetet kan ses ur biblioteks- eller anvandarsynpunkt, 
man kan studera anvandningen av material eller kataloger, man kan nalkas omradet frail 
kvalitetsmatnings- eller utvarderingssynpunkt och man kan gora oversikter eller djup
studier . 

. Ett val maste alltsa goras. Mot bakgrund av mina egna erfarenheter och intressen har jag 
valt en kvalitativ undersokning med vissa kvantitativa inslag. Mitt angreppssatt ar 
hermeneutiskt: jag vill fordjupa forstaelsen for referensarbetet och for det skeende som 
utspelar sig i motet mellan bibliotekarier och barn i informationsdisken och jag har anvant 
min egen forforstaelse som barnbibliotekarie under tolv ar for att formulera fragestall
ningarna och for att bredda tolkningen av resultaten. Av den anledningen har jag valt 
flera olika metoder: insarnling av fragor och svar, intervjuer och observationer. Jag ser 
ocksa undersokningen som en process. Bibliotekariernas medvetenhet om hur referens
arbetet fungerar har okat och det kan ha forandrat redovisningen av fragor och svar 
under studiens gang. Det har emellertid mindre betydelse eftersom den kvantitativa delen 
utgor en liten del av undersokningen. Det innebar inte att undersokningen iir ohiimmat 
subjektiv. Jag har forsokt bygga in sparrar mot detta, diskuterat fragan med bibliote
karierna och kontrollerat resultaten mot mina egna observationer. 

Eftersom Wantings danska undersokning gav intressanta resultat skulle det vara givande 
for den svenska biblioteksforskningen om resultaten kunde verifieras. De nordiska 
liindernas bibliotekskultur ar sa likartad att det ar mojligt att utnyttja forskning och 
undersokningar for att bredda och fordjupa kunskaperna. Wantings undersokning, som 
refererats ovan, bildar alltsa utgangspunkten. Jag har pa samma siitt som Wanting sarnlat 
in fragor fran biblioteken via bibliotekarierna, jag bar gett biblioteken i stort sett samma 
anvisningar for insarnlandet och jag har gjort ungefar samma begransningar. Denna 
undersokning skiljer sig dock fran den danska pa nagra avgorande punkter: 

Malsattningen med undersokningen ar, som tidigare namnts, inte i forsta hand att prova 
anvandbarheten hos katalogerna utan att ge en deskriptiv bild av referensarbetet genom 
att studera barns fragor och den hjalp de far och utifran denna bild initiera en diskussion 
om referensarbetets kvalitet och utvecklingsmojligheter. Jag har bett bibliotekarierna att 
aven notera det svar barnen har fatt, medan de danska bibliotekarierna endast behovde 
ange fran vilken avdelning i klassifikationssystemet svaret hiimtades. Det iir en kon
sekvens av att malsattningarna ar olika. 

Undersokningen har pagatt under tre manader men bara pa tva bibliotek. Den danska 
pagick under en vecka och i den deltog 225 bibliotekarier pa bibliotek spridda over hela 
landet. Att sarnla in fragor pa samma siitt som i Danmark skulle ha varit ett alltfor 
omfattande adminstrativt och organisatoriskt arbete, eftersom jag inte bade mojlighet att 
anvanda en utbildningssituation med kursdeltagare som materialinsarnlare. Den enklare 
insarnling av fragor, som genomforts av BHS-studenter for ett annat andamal, har jag 
dock anviint som ett referensmaterial. 
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Aldersgransen uppat har satts till 16 ar i stallet for 18. Ungdomar i aldern 16-18 ar ar i 
<let har sammanhanget snarare vuxna an barn och vander sig i allmanhet till vuxenavdel
ningen och lanar vuxenbocker. I den danska undersokningen finns inte heller resultatet 
fran ungdomar over 13 redovisat, utan deras fragor finns hara med som exempel. 

Jag anser anda att likheterna mellan undersokningarna ar sa stora, att <let kan vara moj
ligt att gora jamforelser mellan resultaten. 

Aktionsforskning - deltagande observation 

Birgit Wanting valde en sociologisk metod, som hon kallade aktionsforskning for sitt 
projekt. Huvudorsaken var enligt Wanting: 

1) at den er problemorienteret - et/eller flere konkrete problemer s0ges l0st, 
2) at den bygger pa et snrevert samarbejde mellem bibliotekar/biblioteksskole -
feed-back ideen, 
3) at den er tidsmressig overskuelig, 
4) at man kan rendre metode og problemstilling undervejs - og dermed forblive 
relevant, 
5) at processen giver mulighet for at inddrage kursisternes erfaringer i de samJede 
resultater, 
6) at det gennem kursusforl0bet ville vrere muligt at udrette noget direkte og 
konkret vedrnrende arbejdet for b0rn i bibliotekerne - for sluttelig at give b0rnene 
bedre vilkar i bibliotekerne gennem den samJede proces. (Wanting 1984b, s.22) 

Aktionsforskning ar en sociologisk metod som enligt Swedner har sina rotter i 1930- och 
40-talens sarnhallsforskning. Vissa forskares intresse vacktes for ett aktivt och medvetet 
forandringsarbete i anknytning till forskningen och metoder utvecklades for faltexperi- ,. 
ment i exempelvis foretag och befolkningsgrupper. Till skillnad fran andra stravade dessa 
forskare efter att aterfora resultaten till de berorda och satta igang ett forandringsarbete 
som gynnade resursfattiga och exploaterade grupper. Aktionsforskningen har sedan dis
kuterats, utvecklats och spritts till andra omraden t.ex. pedagogiken. Utmarkande for 
aktionsforskningen ar att undersokningen genomfors i nara samarbete med dem som ar 
foremal for undersokningen, att ett forandringsarbete satts igang och att forskaren 
aterfor resultaten till de berorda och foljer upp processen (Swedner 1978, s. 42ff.). 

Hansson talar om fem principer som forskaren ska folja: faltexperimentsprincipen (man 
foljer och paverkar en verksarnhet i verkligheten), participationsprincipen (de berorda 
deltar i forskningsprocessen), aterforingsprincipen (man aterfor resultaten kontinuerligt 
och diskuterar dem med de berorda), mobiliseringsprincipen (man forsoker utnyttja och 
utveckla de berordas egna resurser) och medvetandegorandeprincipen (manger de beror
da mojligheter att skaffa sig nya kunskaper om sig sjalva) (Hansson 1984, s. 14). 

Aktionsforskningsmetoden innebar en rad problem. Forskaren spelar inte en objektiv och 
utanforst!ende roll utan ar tvartom aktiv och deltagande, vilket ar problematiskt vid 
redovisning och tolkning av resultaten. Varderingar och bedomningar kommer ocksa att 
spela en storre roll an vid annan forskning. · 
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Aktionsforskning ar alltsa svar att genomfora. Jag anser emellertid att Wanting inte har 
anvant metoden aktionsforskning utan deltagande observation. Denna metod, som ar en 
variant eller form av aktionsforskning, innebar att forskaren gor en undersokning och dis
kuterar resultatet med de berorda men inte foljer upp det eventuella forandringsarbete 
som blir resultatet av undersokningen. Egentligen innebar deltagande observation aven 
att forskaren sjalv deltar i forloppet, vilket inte Wanting gjorde. Wanting genomforde en 
grundlig undersokning av hur bamen fragade och vilka svar de fick och diskuterade re
sultatet och konsekvensema med bibliotekariema, men redovisade inte denna diskussion 
och foljde inte heller upp resultatet av det forandringsarbete som formodligen kom igang 
pa de enskilda biblioteken. Jag bar haft kontakt mel Wanting och hon forklarade da, att 
en uppfoljning inte var mojlig att genomfora inom ramen for fortbildningskursema men 
att hon bade fatt nagra korta rapporter efterat om forandringsarbete som hade satts 
igang. Detta minskar inte vardet av Wantings undersokning men jag vill hellre kalla min 
metod deltagande observation (trots att inte heller jag bar samlat in allt materialet sjalv) 
an aktionsforskning, eftersom nagon annan anvandbar term inte finns. Wantings ovan 
atergivna argument ar giltiga aven for mig. Jag har visserligen inga kursdeltagare att 
resonera med men jag hade redan fran borjan for avsikt att dra in de deltagande biblio
teken i diskussionen om resultaten. Det innebar visserligen vissa problem for under
sokaren, men ar samtidigt en utmaning och en mojlighet att forankra undersokningen i 
biblioteksvarlden och fa igang den diskussion som jag vill initiera. 

Undersokarens roll 

Undersokarens roll i en undersokning som denna maste kommenteras. Jag bar haft en 
dubbel roll som bade iakttagare och aktor. Min roll ar dessutom speciell eftersom jag ar 
bibliotekskonsulent i det lan undersokningen har gjorts. Som bibliotekskonsulent arbetar 
jag pa Lansbiblioteket med utbildning och utvecklingsarbete och denna undersokning an
sluter alltsa nara till mina dagliga uppgifter, aven om den helt och ballet har genomforts 
utanfor min tjanst. Lansbiblioteken ar dock inte overordnade de kommunala biblioteken 
och biblioteken i lanet star inte i beroendeforhallande till Lansbiblioteket, som snarast ar 
en serviceorganisation gentemot biblioteken. Jag valde bibliotek i det lan dar jag arbetar 
eftersom jag ville ha mojlighet att besoka biblioteken ofta och for att det var lattast for 
mig att fa kontakt med lampliga bibliotek i detta lan. Ett eventuellt uppfoljningsarbete 
kan ocksa genomforas som en del av mina ordinarie arbetsuppgifter. 

De kunskaper som jag har om biblioteken har naturligtvis paverkat min undersokning 
men mojligen hara i sa motto att den underlattade inledningsfasen. Att jag kanner bib
liotekspersonalen kan daremot ha paverkat resultaten. Kanske har personalen behandlat 
mig annorlunda an en helt utomstaende person, kanske har jag varit mera forsiktig i mina 
omdomen an jag annars skulle ha varit. Jag har dock varit observant pa detta och noga 
provat mina slutsatser. I metoden deltagande observation ligger ocksa implicit ett inslag 
av narhet och delaktighet som kan fordjupa forstaelsen for det man undersoker. 

Genomforande 

En forfragan skickades ut till samtliga bibliotek i Stockholms lan om de var intresserade 
av att delta i min undersokning. Eftersom jag var beroende av att personalen stallde upp 
med ett avsevart arbete nar det gallde insamlingen av fragoma maste biblioteken anmala 
sig frivilligt och dessutom vara intresserade av problemet. Bibliotekspersonalen maste 
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ocksa acceptera att utsatta sig for den granskning som undersokningen innebar. Tva 
bibliotek var positiva direkt och eftersom de passade rnina syften utmarkt, d .v.s. var av 
olika karaktar, kom de att utgora undersokningsbiblioteken. Jag presenterade bakgrun
den och den planerade undersokningen vid besok pa de bada biblioteken. De fick en 
blankett (bil. 1 ), nagot modifierad fran den danska undersokningen. Eftersom den danska 
blanketten var provad, ansag jag att det inte behovdes nagon provundersokning. Biblio
tekarierna borjade genast samla in fragor och insamlingen pagick under tiden mars-maj 
1996. Pa bibliotek A informerades besokarna genom en skylt pa informationsdisken. Pa 
bibliotek B ansag bibliotekarierna, att det inte var nodvandigt att informera om under
sokningen, eftersom det var tankbart att det skulle bli negativa reaktioner fran vissa 
besokare. 

Bibliotekspersonalen fyllde i en blankett for varje fraga. Personalen uppmanades att sam
la in sa manga fragor som mojligt, men det fanns inget krav pa att de skulle samla in alla 
fragor; det ar i praktiken omojligt vid kobildning och under gruppbesok. Jag bad dem att 
vara sa utforliga som mojligt men sjalvfallet ar vissa fragor och svar mycket kortfattat 
redovisade medan andra ar utforliga och ocksa innehaller upplysningar och reflek-tioner 
av personalen. Eftersom det var svarigheter att bemanna informationsdisken pa bibliotek 
A med bibliotekarie, har materialet darifran blivit ojamnt. Assistentpersonalen var inte 
med vid informationen i borjan av undersokningen och kande sig kanske varken moti
verad eller tyckte sig ha tid att fylla i blanketterna. Trots detta har ett stort antal fragor 
samlats in, 139 pa bibliotek A och 447 pa bibliotek B. Sjalvfallet beror ocksa skillnaden i 
antalen pa att bibliotek B ar ett integrerat bibliotek. Det ar viktigt att papeka att dessa 
fragor hara utgor en del av alla de fragor som stallts i informationsdiskarna. Vuxna ar en 
stor besokargrupp pa barn- och ungdomsavdelningarna men deras fragor har inte samlats 
in om de inte uttryckligen har fragat pa ett barns vagnar. Inte heller de fragor som barn 
staller om alla mojliga andra saker, om tavlingar, program, datorn o.s.v. har registrerats. 

Jag besokte vardera biblioteket tva till tre ganger under den forsta manaden for att se att . 
insamlandet fungerade som det skulle och for att gora observationer. Jag gjorde ocksa en 
intervju med bibliotekschefen pa bibliotek B och avdelningschefen pa bibliotek A for att 
fa fakta om biblioteken och kommundelen resp. kommunen. lntervjuerna foljdes i slutet 
av undersokningsperioden upp med ytterligare en intervju med personalen om mal
sattning, arbetssatt och bibliotekskultur mot bakgrund av mina iakttagelser under 
besoken. Resultaten och analysen diskuterades slutligen vid tva sammantraffanden med 
bibliotekarierna. 

Intervjuer 

Insamlingen av fragor har kompletterats av intervjuer med bibliotekarier och barn samt 
observationer pa undersokningsbiblioteken. 

Intervjuerna med bibliotekarierna har gjorts dels i borjan, dels i mitten av undersok
ningsperioden. Intervjuerna har haft karaktaren av fria men strukturerade samtal. Under 
den forsta intervjuomgangen samlade jag information om biblioteket och kommunen/ 
kommundelen, om verksamhet och rutiner. Den andra intervjuomgangen inriktades pa 
malsattningsfragor, arbetets inriktning och arbetsmetoder. Pa biblioteket A intervjuade 
jag p.g.a. sjukdomsfall endast avdelningschefen, pa bibliotek B bade bibliotekschefen och 
de tva ovriga bibliotekarierna. 
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Intervjuerna med personalen gav den nodvandiga bakgrunden. Som ett komplement 
gjorde jag ocksa en intervju med en besokare pa vardera biblioteket. 

Endast ett barn har intervjuats pa varje bibliotek samt ett barn, som inte har nagon an
knytning till undersokningsbiblioteken men som ar en ivrig biblioteksbesokare. Fran bor
jan hade jag for avsikt att intervjua flera barn, men problemen med intervjuerna var stora 
och jag ansag inte att det var meningsfullt att gora flera. Pa bibliotek B arrangerade per
sonalen sa att jag fick traffa en av bibliotekets flitigaste anvandare, en pojke i 10-ars
aldern, Mehmet. En bibliotekarie talade med bans larare sa att han fick ga ifran en lek
tion. Problemet var att sjalva intervjusituationen irite var naturlig utan kandes mycket 
konstruerad. Jag berattade att jag holl pa med en undersokning och vi hade ett givande 
samtal. Men jag markte att det var svart for honom att forsta andamalet med intervjun, 
han kande mig inte och trots att han villigt svarade pa mina fragor, forstod jag att han 
tyckte att mina fragor var underliga. Det ar svart for .att barn att forsta att nagon okand 
vuxen kan vara intresserad av hur han eller hon anvander sig av biblioteket. 

Pa bibliotek A fanns inte nagon sadan sjalvklar respondent utan jag intervjuade en 11-
arig flicka, Eva, som var pa besok pa biblioteket med sin klass. Jag bad klasslararen valja 
ut nagot barn som laste mycket och ofta besokte biblioteket. Dar var det annu svarare att 
forklara varfor jag ville gora intervjun och svaren blev kortfattade. Det ar mycket svart 
att etablera kontakt med ett barn sa snabbt och dessutom stalla sa konstiga fragor. Jag 
ville inte spela in samtalen eftersom det skulle gora situationen annu mera konstruerad 
men jag forde anteckningar som jag sedan skrev ut. 

Den tredje intervjun gjorde jag med en likaledes 11-arig flicka, Asa, som jag kanner och 
som jag alltsa inte hade nagra problem med att fa kontakt med. Det var ocksa lattare att 
fa uppriktiga svar men den flickan har som namnts ingen anknytning till de berorda 
biblioteken. Avsikten med intervjuema har inte varit att fa fram den genomsnittliga 
biblioteksbesokarens asikter utan att fordjupa bilden av hur barnen anvander och ser pa 
biblioteket. Bamen ar alla i den s.k. bokslukaraldem. Jagger bar en kort sammanfattning ··· 
av intervjuerna. (Barnen bar i verkligheten andra namn.) 

Eva, 11 ar, bibliotek A 
Eva lanar mycket pa biblioteket. Hon gar alltid dit pa onsdagama for da spelar hon fiol 
och da passar det att hon gar till huvudbiblioteket. Hon laser "karleksbocker" och span
nande hocker. "Tvilling-bockerna" av Francis Pascal ar favoritbocker. Ibland lanar hon 
pa skolbiblioteket men de bar inte sa manga hocker och inga "tvillingbocker". Eva fragar 
ibland bibliotekarien och tycker att hon far bra hjalp. Hon far ocksa tips i Kamratposten 
(KP) och av kompisar. Hon tipsar ofta sjalv kompisar eftersom hon laser sa mycket. Eva 
ar inte intresserad av faktabocker. Matte och syslojd ar de roligaste amnena i skolan. 
Som elevens val har hon valt slojd och lasning._ 

Asa, 11 ar, bosatt i en Jorortskommun till en st6rre stad i s6dra Sverige 
Asa gar till biblioteket ungefar tva ganger i veckan pa eftermiddagen efter skolan. Det ar 
ett filialbibliotek. Hon lanar sallan pa skolbiblioteket eftersom de inte har nagra bra 
hocker dar. Hon lanar ocksa pa biblioteket i narheten av den plats dar hon tillbringar 
sommarloven. Asa lanar faktabocker, heist om djur som hon ar mycket intresserad av. 
Hon bar sjalv eremitkraftor, en katt och en hamster. Det djur som hon for tillfallet ar 
mest intresserad av, viii hon lasa "allt" om. Om bockema pa filialbiblioteket inte racker, 
bestaller personalen hocker eller artiklar fran huvudbiblioteket. Hon skriver ofta om djur 
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i skolan. Asa vill bli zoolog nar hon blir stor. Hon lanar ocksa "kapitelbocker" och har 
last alla hocker, vars forfattare borjar pa A. Hon haller pa med B nu. 

Asa far tips av bibliotekspersonalen och hon pratar mycket med dem. Hon kollar pa hyl
lorna och i en tipsparm ("med poang") som finns pa bihlioteket. !bland valjer hon bok ef
ter forfattaren, ihland efter titeln, omslaget eller haksidan. Hon far ocksa tips i de tid
ningar som hon laser, framforallt Frimme (postens frimarksklubbs medlemstidning), men 
ocksa Panda (WWF:s harntidning) och Penny (en hasttidning). KP (Kamratposten) ar 
trakig, tycker Asa. Hennes mormor skulle gallra bland sina hocker och da fick Asa valja 
vad hon ville ha. -

Mehmet, JO ar, bibliotek B 
Mehmet lanar hocker om allt mojligt, mest faktahocker. Han ar intresserad av "manga 
saker" och laser just nu hocker om fiske och fiskar. Han tycker om att skruva isar och 
hygga saker och lanar tekniska hocker och "Tom Tit" (experimenthocker). Mehmet ska 
hli doktor (for att ban "viii hjalpa folk") nar ban blir stor och laser garna hocker om man
niskokroppen. !bland lanar han sprakkurser pa engelska, ordhocker och tidskrifter. Nar 
det galler "kapitelhocker" viii han heist ha korta, lattlasta berattelser. 

Tips far Mehmet fran bibliotekspersonalen, "De kanner mej jattehra!", men inte sa ofta 
fran kompisarna, de tycker ihland att han ar konstig. Bibliotekariema bestaller hocker at 
honom och han tycker att det ar latt att fraga dem. Han funderar pa manga saker ("Hur 
kom solen? Hur kom universum?") och viii veta mera om det. "Undrar bur det blir sa 
dar?", tanker han ofta nar ban ser teve. Nu forskar han om damm. For det mesta hittar 
han hocker. Han horjar forsta uppstallningssystemet men tycker att det horde vara lattare 
att hitta i biblioteket. Mehmets familj kommer fran Turkiet och hans foraldrar tycker att 
det ar bra att han gar sa mycket pa biblioteket. Han spelar ocksa fotboll och datorspel. 

De har barnen ar las- och biblioteksvana och inte representativa for alla barn i den aldern. 
Deras utsagor kan emellertid anvandas for att belysa iakttagelser som gjorts utifran 
fragematerialet. 

Observationer 

Observationerna gjorde jag for att fa en uppfattning om hur bamen hetedde sig i bib
lioteket, bibliotekspersonalens attityder och hur motet mellan bihliotekspersonal och barn 
och ungdomar sag ut. Observationerna genomfordes vid fyra till fem olika tillfallen pa 
vardera biblioteket. Jag valde olika tider pa dagen, bade under icke-oppettid med 
klassbesok och under vanlig oppettid, och olika veckodagar. Jag satt i narheten av infor
mationsdisken och observerade vad som hande i hiblioteket och sarskilt runt disken 
under tva timmar. Dessutom forsokte jag hora vad som sades och iakttog samspelet mel
lan barn och bibliotekspersonal. !bland foljde jag bibliotekarien och harnet till bokhyllan. 
Det var svart att genomfora observationerna pa ett tillfredsstallande satt. Om jag satt sa 
nara informationsdisken att jag kunde hora vad som sades, storde jag kontakten mellan 
bihliotekarien och barnet, om jag befann mig langre ifran, kunde jag inte folja samtalet 
och se hur kontakten utvecklades. Det var lattare att observera vad som hande litet pa 
avstand aven om jag da inte horde samtalet. Ohservationerna gav anda viktig information 
om samspelet personal - besokare. Observationerna skrev jag ner i punktform och 
kompletterade i efterhand. 
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De deltagande biblioteken 

De tva deltagande biblioteken anmalde sig som deltagare i undersokningen efter en all
man forfragan fran mig till samtliga bibliotek i Stockholms Ian. Eftersom de ar mycket 
olika passade de mitt syfte och kom att utgora undersokningsbiblioteken. Jag ville ha 
med bibliotek fran tva kommuner med olika karaktar framst for att bredda under-sok
ningen och inte for att jamfora verksamheten pa biblioteken. Personalen har velat att bib
lioteken ska vara anonyma och jag har darfor tagit bort detaljer som gor att man kan 
identifiera biblioteken och kallar dem bibliotek A och bibliotek B. En kortfattad beskriv
ning av biblioteken ar nodvandig som bakgrund. Jag grundar beskrivningen pa skriftligt 
infonnationsmaterial, intervjuer med bibliotekspersonalen och egna observationer. 

BibliotekA 
Bibliotek A ligger i en kommun med ca 60 000 invanare. Befolkningen ar relativt val
utbildad och medelinkomsten ar hogre an genomsnittet i Sverige. Andelen invandrare 
relativt liten men de besoker ofta biblioteket. Bebyggelsen bestar dels av hoghus, dels av 
stora radhus- och villaomraden. Bibliotek A ar sjalva huvudbiblioteket som ligger i ett 
centrum som byggdes pa 60-talet och utokades for ett par ar sedan. Biblioteket ligger 
dock utanfor sjalva kopcentrum. Biblioteket har tvingats till stora besparingar, framfor 
allt nar det galler lokalerna, men ar trots det fortfarande ett stort och valutrustat bibliotek 
med en stor separat barn- och ungdomsavdelning. Denna har egen personal, 1 biblio
tekarie pa heltid som ocksa ar avdelningschef, en bibliotekarie pa 26 tim/vecka och en 
assistent pa 20 tim/vecka. Barnavdelningen vander sig i forsta hand till barn och 
ungdomar upp t.o.m. 16 ar. 

Till huvudbibliotekets upptagningsomrade hor ca 17 barnstugor och 7-8 lag- och mellan
stadieskolor. For de sma barnen erbjuds program, organiserade av kultursekreteraren, 
med film, teater, dramalek, danslek och sagostunder (biblioteket har en sagoberat
tartradition) och for 6-aringarna finns "Biblioteksskola" utifran Anne Ljungdahls ideer. 
(Ljungdahl 1993) Klasserna i arskurs 1-6 bjuds in till biblioteket for information och 
bokprat och det utnyttjas i hog utstrackning. Vissa klasser kommer pa regelbundna 
besok. Alla hogstadieskolor har val fungerande skolbibliotek med skolbibliotekarier eller 
integrerade bibliotek vilket medfor att arskurs 7 och 8 inte kommer klassvis utan som 
enskilda besokare. For klassbesoken finns det en bokdepa som kan anvandas aven av de 
integrerade folk- och skolbiblioteken. Vissa gymnasieklasser kommer och tas da emot av 
bade en barn- och en vuxenbibliotekarie. 

Sjalva barn- och ungdomsavdelningen ar ljus och ryrnlig med informationsdisken pla
cerad rakt i blickfa.nget fran entren, faktabocker i den hogra delen av lokalen, skon
litteratur for ungdomar och mellanaldrama i mitten och grupprum och smabarnsav
delning !angst bort till vanster. Klassifikationssystemets avdelningar ar kompletterade 
med amnesord pa fackavdelningen och genreindelning av delar av skonlitteraturen. Dator 
med cd-rom-spelare, innehallande faktaprogram m.m. for barn, finns i anslutning till 
infonnationsdisken. Musik-cd kan lanas hem och LP- och cd-skivor kan avlyssnas i 
biblioteket. Det finns dessutom rikligt med diaserier, talbocker, kassettbocker och bok 
och band. Overtidsavgifter tas ut aven av barn och ungdomar. 

Nagon faststalld malsattning for barn- och ungdomsverksamheten finns inte men avdel
ningschefens egen malsattning ar klar: kvalitet, professionalism och service ar viktiga be
grepp, alla ska ga nojda fran biblioteket. (I kommunens overgripande malsattning ingar 
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att den kommunala servicen ska vara efterfragestyrd.) Alla barn ska tycka att det ar sjalv
klart att da och da besoka biblioteket, oppettidema ska vara generosa, medieutbudet ska 
ha stor bredd och nya medier och datorer ska erbjudas. Bamen ar i allmanhet valupp
fostrade och biblioteksvana p.g.a. alla gruppbesok och vet vad de ska fraga efter. Det ar 
sallan problem med stok eller brak. Det ingar i malsattningen att biblioteket ska kannas 
som invanamas "forlangda vardagsrum" och ofta tillbringar mormor ett par timmar dar 
med bambamen medan mamma och pappa handlar. Pa formiddagama anvands biblio
teket av vissa foraldrar som "op pen forskola" och det kan ibland upplevas som storande. 
Resursema har hittills varit goda men har rninskat de senaste aren och ytterligare ned
skamingar kan inte goras utan markbara inskrankningar i servicen. 

Det storsta problemet f.n. ar personallaget (personalen ersatts inte fullt ut vid sjukdom), 
vilket gor att det ar svart att bemanna avdelningen med bibliotekarie och svart att hinna 
med fortbildning, planering och utvecklingsarbete. A vdelningschefen har planer pa att 
disponera om bamavdelningen, trycket pa lokalens olika delar ar alltfor olika och det 
horde kunna ga att gora det lattare for besokama att hitta sjalva. Kanske horde ocksa 
klassbesoken omorganiseras sa att alla klasser verkligen kom, nu beror det i alltfor hog 
grad pa klasslararen om klassen far ga till biblioteket. Det ar en demokratisk fraga, enligt 
avdelningschefen. Det ar ocksa ett problem att vissa skolor rninskar pa skolbiblio
teksverksamheten, vilket okar efterfragan pa folkbiblioteket. Man planerar att ta kontakt 
med skoloma och diskutera vilka regler som ska galla. Alltfor litet satsas pa IT-ut
vecklingen pa biblioteken medan skoloma har ratt mycket stora satsningar som dock i 
allmanhet inte har komrnit skolbiblioteken till del. lnformationstekniken pa folk
biblioteken ska utvecklas under den narmaste framtiden. 

Ogonblicksbild mandag eftermiddag kl 15- 17 
Det ar mest flicker i biblioteket, manga i grupper om tva eller tre flicker, som diskuterar 
hocker med varandra och viiljer Hinge bland bockema. En invandrarflicka gar drojande 
fram och tillbaka och bibliotekarien gar fram till henne och fragar om hon vill ha hjalp. 
En filial ringer och bestaller en bok. En flicka har bestallt filippinska hocker. Hon far en 
liten hog med en uppmaning att komma tillbaka om de ar for barnsliga. Tva flickor fragar 
efter kaninbocker. En pojke i 7-8-arsaldern sitter vid datorn och tittar pa dinosaurie
skivan. En larare ringer och viii omsiitta 176 hocker. Flera mammor med smabarn i sma
barnsavdelningen, en matar ett spadbarn och de pratar med varandra. Nagra barn lyssnar 
pa skivor och nagra ritar pa svarta tavlan i smabarnsavdelningen. Detar trangt runt infor
mationsdisken. En farnilj har tagit over datorn och provar intresserat. Tva pojkar letar 
efter serier och ett barn arbetar med en tavling. En mamma fragar efter andra delen i en 
serie hocker och en flicka fragar efter den sista Mirandaboken. Ett utrop: "Kolla har! Jag 
hittade en som verkar jattebra!" 

Bibliotek B 
Det andra biblioteket ar ett filialbibliotek i en kommun med ca 75 000 invanare. I 
kommundelen, som har ca IO 000 invanare, dorninerar flerbostadshusen byggda pa 70-
och 90-talen. Det finns ett rnindre centrum med affarer, hogstadieskola och bibliotek 
vilket dock Jigger utanfor sjalva kopcentrum. I omradet finns aven Grundvux och SFI 
(svenska for invandrare). Befolkningen ar yngre an i kommunen i ovrigt och medelin
komsten lagre. Andelen invanare med utlandsk bakgrund ar 42% och arbetslosheten ca 
10%. Omradet kan ur vissa aspekter ses som ett problemomrade, men bibliotekschefen 
viii betona att det ocksa praglas av stor optimism och vilja att skaffa sig kunskaper sa att 
man ska kunna klara sig i framtiden. De kommunalt anstallda som arbetar i kommundelen 
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ar ocksa mycket engagerade och entusiastiska. Biblioteket ar ett integrerat folk- och 
skolbibliotek med ingang bade direkt fran hogstadieskolan och fran det centrala gang
straket. For nagra ar sedan genomfordes mycket kraftiga besparingar som framfor allt 
drabbade personalresurserna. Personalen bestar av en vuxenbibliotekarie pa heltid, som 
ocksa ar bibliotekschef, en bambibliotekarie pa 30 tim/vecka, en bibliotekarie med ansvar 
for servicen till hogstadieskolan pa 20 tim/vecka och en assistent med 30 tirnmars 
tjanstgoring per vecka. 

I kornmundelen ligger 4 skolor, 11 bamstugor och, 2 oppna forskolor. Biblioteket har 
inga vaggar mellan barn- och vuxenavdelningarna och lokalen ar disponerad sa att vux
enavdelningen med tidningshorna och lasplatser Jigger narmast ingangen. Den kom
binerade utlanings- och informationsdisken ar placerad centralt i biblioteket med god 
kontakt med hela lokalen. Barn- och ungdomsavdelningen i bortre delen av biblioteket 
har direkt anslutning till skolan. Ett arbete pagar med att stiilla upp facklitteraturen pa ett 
mera lantagarvanligt siitt. Verksamheten ar i stor utstrackning priiglad av skolan och bib
lioteksinformation till klasser, bokprat och service i samband med temaarbeten och fri 
forskning utgor en mycket dominerande del av bibliotekariernas arbetstid. Skolan har 
ofta utstiillningar av temaarbeten och projekt. Samarbetet med skolan fungerar pa det 
hela taget bra. 

Mediebestandet ar val anpassat till omradets behov. Material for studier i svenska och 
annan utbildning har hog prioritet. Lexikon finns i miingder och lanas ut. Ett brett 
medieutbud efterstravas, aven en del s.k. smal litteratur kops in. Det som inte finns pa 
biblioteket kan liitt Janas in, da biblioteken i kommunen har ett val fungerande natverk 
med dagliga siindningar sinsemellan. Musik-cd lanas ocksa ut. Talbocker och bok och 
band finns och lanas dessutom in vid behov. Bibliotekets katalog iir datoriserad men f.o . 
anvands inga datorer. Det ar ett medvetet val, skolan iir valforsedd med datorer och en 
satsning i biblioteket skulle ga ut over annan verksamhet. Kornmunen satsar dock pa IT 
och biblioteket kornmer att inga i den satsningen efterhand. Basverksamheten med 
regelbundna klassbesok, bokprat och undervisning i informationssokning iir viktigast. 
Biblioteket utnyttjas mycket for laxlasning eftersom dar finns lugna horn och for att 
barnen viii lasa laxor tillsarnmans och kanske fa viss hjiilp av bibliotekspersonalen. Men 
eleverna skulle behova fa hjalp av en liirare med laxlasningen. Programverksamhet orga
niseras av en samarbetsgrupp men bedrivs inte i biblioteket. 

Kornmundelen har en mycket medveten politisk malsattning med klara sociala ambi
tioner. Bibliotekschefen anser att bibliotekets malsattning iir att underlatta for invanarna 
att skapa sig ett bra liv och hjalpa dem som viii nagot med sina liv. Det iir viktigt att 
biblioteket iir en trygg plats dar man inte blir bedomd. Pa biblioteket kan barnen mota 
utomstaende vuxna som bryr sig om dem. Det ar mycket speciellt att arbeta i ett omrade 
av den har karaktaren. Bibliotekspersonalen far inte ha nagra forutfattade meningar utan 
maste vara helt oppen for manniskors behov och se pa biblioteket utifran och inte inifran. 
Det iir arbetsamt men samtidigt mycket givande. Manga barn besoker biblioteket och 
kiinner personalen, det verkar vara sjalvklart for dem att fraga efter det de soker och de 
uppskattar ofta den hjalp de far. Personalen gar mycket pa studiedagar och utbildningar 
och forsoker vidarebefordra nya kunskaper och ideer till varandra. 

De storsta problemet f.n. iir att det ar svart for personalen att orka med den nuvarande 
verksamheten och dessutom utveckla den. Det nodviindiga langsiktigt strategiska arbetet 
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skjuts upp for alla akuta problem som maste losas. Arbetet ar stressigt och sliter pa per
sonalen. 

Ogonblicksbild mandag kl. 12- 14 
FJera tidningslasare, mest man. Manga, bade ungdomar och vuxna, sitter och laser eller 
arbetar vid lasplatsema vid fonstren. Alla hord ar upptagna. En man sitter och skriver pa 
sin egen dator i Jasrummet. Manga elever skockas runt informationsdisken. De viii Jana, 
lamna tillbaka, fraga. Mamma med smabam fragar efter en bok. En 6-arsgrupp kommer 
for att lamna och Jana hocker. De f"ar hjalp med hoglasningshok. En aldre kvinna lanar en 
tjock roman. Tva aldre killar studerar uppmarksamt' en faktabok om bilar. Nagra yngre 
eJever gor de sista kompJetteringama pa en utstallning om barns rattigheter som har 
stallts upp pa formiddagen. Tva flicker fragar efter hastbocker, bibliotekarien tar med 
dem till hyllan. Uppackning av sandning i den kombinerade informations- och expe
ditionsdisken. En flicka fragar efter tidskriften Frida, som forvaras i disken. Tva aldre 
man sitter och laser i avdeJningen for utlandska hocker. EJever gar heJa tiden ut och in 
genom den bortre dorren som leder till skolan. Flera kommer for att Jana musikkassetter. 
Tva flicker och en pojke sitter i ungdomsavdelningen och pratar. Tre pojkar har hittat en 
bok i datom och fragar var den star. 
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Redovisning av resultatet 

Frageformularet framgar av bilaga 1 och anvisningarna for insamlingen av bilaga 2. Re
dovisningen ar for askadlighetens skull uppstalld efter formularet. Vid behandlingen av 
de 586 fragorna har materialet strukturerats efter kon och alder. I tre fall vid bibliotek B 
och sju fall vid bibliotek A har fragor stallts av tva eller tre pojkar eller flicker eller en 
pojke och en flicka. Jag har di raknat dem som exempelvis tvi barn och tvi frigor efter
som jag ansig att det dels var bra om sa manga frigor som mojligt kom med i bearbet
ningen och det dels var intressant att bamen ibland·kommer till ·biblioteket for att friga 
tillsammans med kamrater. Pi bida biblioteken har en friga redovisats frin en grupp 
dagisbarn med personal. Dessa har sorterats bort frin borjan och ar inte med i redovis
ningen Gfr definitionen pi s. 7). I detta avsnitt redogor jag for olika typer av fragor och 
bemotanden men kommenterar endast sparsamt. 

Kon och aldersfordelning 

Totalt har nastan lika minga fragor stallts av flicker (299 st, 51 % ) som av pojkar (287 st, 
49%). Detar dock en viss skillnad mellan biblioteken. Av de 139 fragorna frin bibliotek 
A har 80 (57,6 %) stallts av flicker och 59 (42,4 %) av pojkar, alltsi med en klar 
overvikt for flicker. Bibliotek B har enjamnare fordelning, av de 447 fragorna ar 219 (49 
%) fragor fran flickor och 228 (51 %) fragor fran pojkar. I BHS-materialet ar ca 52% av 
fragorna stallda av flicker och ca 48% av pojkar. I HSBIB konstateras ocksa att det ar 
fler flickor an pojkar som fragar, 52,3% mot 47,7%. 

42. 
% 

Bibliotek A 

57,6 
% 

a Flicker 

CPejkar 

Bibliotek B 

a DFlicker 

51% ~ 49'*' CJPejkar 

Fig. 1 Flickors och pojkars andel av .fragoma 

Dan mark 

C. 1111 Flicker I 
47,7% ~ 52,3% a Pejkar 

I materialet finns fa fragor stallda av barn under 7 ar, nigot fler pa bibliotek A. Pa bib
liotek B fragar flickorna mest i aldrarna 9-15 "ar och fragandet ar ganska jamnt fordelat 
over aldrarna med en topp i 12-arsaldern. Pojkarnas frigande ar mera ojamnt fordelat. 
De som har fragat mest ar i aldrarna 9-10 ir och 14-15 ar, det finns alltsa en svirfor
klarlig svacka i ildrarna 11-13 ar. Kanske beror detta pa att manga pojkar i de aldrarna 
ar mycket aktiva inom andra omraden, de ar sysselsatta med sport och datorspel bl.a., 
och skolarbetet ar annu inte sa malinriktat. 

Pa bibliotek A ar fragarna nagot aldre, i 10-15-arsaldern for flickorna och i 10- 12-ars
aldern for pojkarna. Det kan bero pa i vilka aldrar klassbesoken sker och pa att biblio
teket ligger i centrum och barnen darfor maste vara tillrackligt stora for att sjalva kunna 
ta sig dit eller ha en foralder med sig. Att det ar fler fragor fran forskolebarn pa bibliotek 
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A antyder ocksa att detta kan vara forklaringen. Pa bibliotek A finns inte nagra fragor 
redovisade fran pojkar iildre iin 15 ar. Dessa viinder sig forrnodligen direkt till vuxen
avdelningen med sina fragor. 
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Aldersfordelningen visar att bade pojkar och flickor fragar mest i aldrarna 10-15 ar. Det 
ar samma resultat i den danska undersokningen. Den svacka i pojkarnas fragande som 
finns pa bibliotek B kan inte sparas i HSBIB men kan naturligtvis ha funnits pa enskilda 
bibliotek. Genomsnittsaldem i den danska ar 11, 5 ar och i den svenska 11 , 7 ar, en 
forsumbar skillnad. 

Initiativ 

Birgit Wanting hade i sin undersokning en fraga om varifran initiativet till fragan kom. I 
27,2% av fragoma kom initiativet fran skolan, 2, 7% fran teven och resterande 70, 1 % 
fran eget initiativ, fran kamrater eller foriildrar. Tyvarr specificeras inte dessa 70%. 
Flickoma kom nagot oftare an pojkama till biblioteket med "skolfragor", 28% mot 26%. 

Aven de svenska bamen tillfragades om varifran de hade fatt iden eller uppgiften. Fa barn 
har hiir svarat "teven", kanske for att teven spelar en mindre roll nu an den gjorde for de 
danska bamen for nastan tjugo ar sedan. Det kan ocksa bero pa att bibliotekariema inte 
har velat fraga ut bamen eller pa att instruktionema har varit oklara sa att personalen inte 
hade klart for sig att svaret kunde vara mera specificerat. En film gjord pa Siv 
Widerbergs bok Klass 7A, som sandes i teve har dock inspirerat till liisning av 
ursprungsboken. 37, 7% staller fragor for att fullgora uppgifter i skolan, alltsa en 
betydligt storre andel an i Darunark. 56,8% av fragoma har inspirerats av ett eget int
resse och 4,8% av andra personer, i allmanhet mamman. 0, 7% av fragoma saknar uppgift 
om detta. 
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Fig. 3 Jnitiativ 

Det finns klara skillnader mellan pojkar och flickor. Flickoma fragar betydligt oftare 
angaende skoluppgifter an pojkama, 42, 1 % mot 33, 1 %. I motsvarande man styrs poj
kamas fragande oftare av det egna intresset, 60,3%, an flickomas, 53,5%. Andra perso
ner inspirerar eller uppmuntrar pojkama nagot oftare (5 ,9%) an flickoma (3,7%) och det 
ar for bada gruppema mamman som star for de fiesta forslagen. 

Fragandet pa de bada biblioteken skiljer sig ocksa at. Pa bibliotek B, som ar ett integrerat 
folk- och skolbibliotek, ar sjalvklart skolfragoma vanligare an pa bibliotek A, 41,8% mot 
23 ,7%. De egna fragoma utgor 55,2% pa bibliotek Boch 60,4% pa bibliotek A. Initiativ 
fran andra ar vanligare pa bibliotek A (15,8%) an pa B (2%). 

Pa bibliotek B fragar flickoma foljaktligen i nastan lika stor utstrackning for skol
uppgifter (47,5%) som av eget intresse (50,7%) och far sallan ideer fran andra personer 
(1%). Men pa bibliotek A fragar flickoma mer an dubbelt sa ofta av eget intresse 
(61 ,2%) som for skoluppgifter (27,5%) och far ganska ofta forslag fran andra (11,2%). 

Pa bibliotek B galler 36,4% av pojkamas fragor skoluppgifter och 60,5% egna intressen 
och forslag fran andra personer forekommer endast i nagra fa fall (1 %), medan mot
svarande siffror for bibliotek A ar 20,3% och 59,3%, en skillnad mellan biblioteken pa 
16, 1 % for skoluppgiftema. Pa bada biblioteken styrs alltsa fragandet i hogre grad av det 
egna intresset men den stora skillnaden ar, att foraldrama (oftast mamman) pa bibliotek 
A uppmuntrar pojkama i betydligt hogre grad (i 20,3% av fallen) an pa bibliotek B. Det 
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speglar med all sannolikhet den hoga ambitionsniva och de forvantningar pa sina barn 
som foraldrarna har i kommun A. 

I BHS-materialet utgor skolfragorna bara ca 22% men har finns formodligen en osaker
het nar det galler vad som ska raknas sem skolfraga och darmed ocksa i redovisningen 
(vissa studenter redovisar inte nagra skolfragor alls). 

Att skolfragor ar mycket vanliga bekraftas av bibliotekarierna, som ocksa sager att dessa 
naturligtvis har okat i takt med att skolan allt mer _har anammat det undersokande ar
betssattet. Detta arbetssatt betenades starkt i Lgr 80 och enligt den nya laroplanen Lpo 
94 ska detta pedagogiska forhallningssatt genomsyra hela skolans arbete. 

Ingen av de skillnader som undersokningarna visar kan alltsa sagas vara ovantade eller 
svarforkJarliga. Det mest forvanande ar formodligen att skolfragorna inte utgor en annu 
storre andel av fragorna. Manga bambiblietekarier har uppfattningen att en majoritet av 
fragorna galler skoluppgifter. Denna uppfattning kan bero pa att skolfragorna ibland tar 
langre tid att besvara och darfor upptar en storre andel av den tid som agnas barnens 
referensfragor. 

Forfattare, titlar och serier 

En del fragor galler inte amnen utan vissa forfattare, titlar, serier ("fortsattningsarbeten"), 
hocker med angivna huvudpersoner eller hocker som liknar andra hocker. Jag har inte 
sarskiljt dessa pa formularet utan naget oegentligt valt rubriken Amne for alla fragor 
eftersom jag ville gora det sa enkelt som mojligt for bibliotekariema att fylla i formu
laren. 

Sarskilda forfattare efterfragas ganska sallan (sammanlagt endast 12 gg·r) och nagot 
oftare av flicker an pojkar. Detta ar forvanande med tanke pa att undervisningen i skolan 
ofta utgar fran forfattarskap. Titlar ar betydligt vanligare, 89 ggr och ungefiir lika vanliga 
bland pojkar som flicker. Namngivna huvudpersoner ( exempelvis Nisse, Miranda och 
"tre deckare") har barnen fragat efter 17 ggr och hocker som liknar en annan bok som 
fragaren har last tidigare endast 5 ggr. Fragor om serier ar vanligare, 29 fragor, och stalls 
oftare av flicker an av pojkar. Det kan bero pa att den popularaste serien nu, "tvil
lingbockerna" av Francis Pascal, ar en typisk flickserie. Det finns inga storre skillnader 
mellan de bada biblioteken. I HSBIB utgors hela 34% av fragorna av fragor pa titlar mot 
15% i den svenska undersokningen. Daremot fragade de danska barnen sallan efter serier 
(ingen procentsats finns angiven) mot 5% av de svenska. 

Amnen 

Barnen fragar om alla mojliga amnen, vilket ocksa konstateras av Wanting, i sjalva ver
ket ar det bara nagra fa amnen som efterfragas av flera barn. Exempel pa sadana ar dino
saurier, hundar, karate, graffiti och gator. Aven BHS-fragorna representerar ett mycket 
stort antal amnen. 

Fragorna har inte delats upp pa skonlitteratur och fackJitteratur. Den uppdelningen ar, 
atrninstone nar de galler de yngre barnens hocker, konstruerad och en skonlitterar bok 
kan ofta ge lika mycket information som en faktabok. Yid redovisningen av fragor och 
svar har jag atergett bibliotekariernas formuleringar exakt med undantag av nagra 
korrigeringar av stavfel. Jag har ocksa i nagot fall skrivit ut en svarforstaelig forkortning. 
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Fragor och svar (eller den respons bamen har iatt) har markerats med anforingstecken, 
aven om svaret inte utgors av en direkt anforing, for att skilja svaret fran kommentaren. 

Skolfragor och egna fragor skiljer sig tydligt at. Skolfragoma speglar skolans amnesom
raden och galler ofta fakta om ett visst amne. Pa bibliotek A handlar skolfragoma till ca 
en fjardedel om olika lander. Sveriges historia, beromda personer (t.ex. Columbus, 
"JFK", Disney) och djur ar andra efterfragade amnen. (.Aven i HSBIB ar manga fragor, 
sarskilt fran ungdomar i aldem 13-15 ar, personcentrerade.) En del barn ska skriva om 
en forfattare och lasa en av hennes/hans backer och Ji-agar efter en skonlitterar bok och 
fakta om forfattaren. lbland iar elevema valja en del av ett storre amne. De har ofta svart 
att avgransa ett lagom stort amne och bibliotekariema maste hjalpa till. Foljande ar 
typiska exempel: 

- Bocker om Afrika._ 
- He/a Afrika? 
- Ja, vet inte vilket land jag ska valja. 
Bibliotekariens kommentar: Far en bok med litet av varje. Valjer Nigeria, da tva backer 
Jinns inne. (Flicka 14 ar) 

- Har ni backer om Sveriges historia; heliga Birgitta, Stockholms blodbad etc.? (Flicka 
16 ar) 

De egna fragoma handlar om husdjur som rattor, kaniner och akvariefiskar, idrotter som 
basketboll och skate-board och fantasieggande amnen som Bermudatriangeln, dinosau
rier, hajar. Aventyr efterfragas ocksa liksom "fantasy", spoken och monster, t.ex. av en 
pojke, 8 ar: 

- Har ni laskiga spokbocker? (Haller i nagra svara backer, Eddings o.dyl) 
-Pratar lite, berattar om "Kvinnan som var gift med en varulv". Den accepteras. 
Bibliotekariens kommentar: Uiskiga spok- och monsterbocker ejterfragas mycket av 
barn som lasmassigt ar for sma! 

- Var/or har ni safa rysare? 
- Jag tycker vi har en he/ de/, men manga tyvarr utlanade. Erbjuder Tolan: Jagad (ny, 
Wahlstroms ungdomsromaner). Populart. 
Bibliotekariens kommentar: Har sjtilv inte tiltat i den an, men rec. var hyfsade. Vi har 
tillochmed kopt nagra ex. till "depan ". (Flicka 12 ar) 

Pa bibliotek B praglas skolfragoma mycket tydligt av de olika projekt som bedrivs i sko
lan, vilket ar naturligt eftersom det ocksa ar skolbibliotek. Forutom fakta om olika lan
der, som liksom pa bibliotek A efterfragas mycket, stalls fragor om manniskokroppen 
(hander, fotter, "skelettet i huvudet", celler), film (stumfilm, Casablanca, Lassie), grund
arnnen (arsenik, kalium, fosfor) och upptacktsresor (Diaz, Vasco da Gama). Skolan arbe
tar ofta med skillnader mellan olika kulturer och tar upp mat i olika lander (kurdisk mat, 
kinesisk mat), typiskt svenska seder och traditioner (Vasaloppet, surstromming, 1 maj, 
rnidsommar) och Stockholm (Mariatorget, Riddarholmskyrkan). Ett Radda Bamen-pro
jekt pa en narbelagen skola praglade fragoma under en lang tid (BRIS, bamrnisshandel, 
flyktingbam, incest). Samarbetet med skolan ar bra och bibliotekspersonalen blir oftast 
informerade om aktuella projekt. Men informationen skulle kunna vara annu battre, 
enligt bibliotekspersonalen. 
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En typisk fraga ar: 
- Har ni sadana diir uppslagsbocker om manniskokroppen, hur manga liter blod har en 
miinniska och sant diir. 
- Hittar dire kt en bok diir det star. Han gar med boken for att visa "henne" (lararen ?) 
(Pojke 14 ar) 

De egna fragoma spanner over mycket breda omraden. Manga fragor handlar om att 
bamen viii Iara sig mera om ett skolamne, framforallt matematik men aven kemi och bio
logi, och atlaser, lexikon och uppslagsverk anvands mycket. (Fragor om larobocker fore
kommer inte alls i materialet fran bibliotek A.) Bamen fragar ocksa ofta om nagot som 
har anknytning till skolarbetet men som inte ar en skoluppgift utan snarare har inspire
rats av nagonting i skolan. Sadana fragor ar varfor Sonja Kovalevsky hade matematiska 
formler pa sina tapeter (vilket stod i laroboken) och vad verktygen i traslojden och tekni
ken heter pa svenska. Roliga historier, gator och pysselbocker (t.ex. origami) ar populara 
och horoskop, stjamtecken och magi fascinerar. Barn undrar hur man bygger radiostyrda 
bilar, kastar bumerang och mater berg. Ungdomar fragar ocksa efter dikter av Pablo Ne
ruda, en engelsk sprakkurs och svensk litteraturhistoria. 

Speciella for bibliotek B ar alla fragor som beror pa att manga barn inte har svenska som 
modersmal. Exempel: 

- Ursakta! Vad betyder det har pa svenska? 
Bibliotekariens kommentar: Visar bild pa nappflaska ur en pekbok. Laser uppenbarligen 
for li/lebror. (Pojke 9 ar) 

- Har ni nagon bok som bade iir pa spanska och svenska? 
- Bibliotekarien sager alt det jinns backer som bade jinns pa svenska och spanska. 
- F. tycker att det later bra och tar Ronja Rovardotter pa biigge spraken. (Flicka 12 ar) 

- Har ni svenska backer med sanger for barn i forskolan? (Till lillebror 'for att han 
ska Iara sig ".) 
- Lanar Viggos visor. (Flicka 7 ar) 

Bocker onskas ocksa pa manga olika sprak, exempelvis somaliska, jugoslaviska och 
finska. Invandrarflickor fragar ofta efter hocker om bakning. 

En grov klassifikation av fragorna efter SAB-systemet visar att de mest efterfragade am
nena pa bibliotek B hor hemma pa avdelningama U (naturvetenskap, djur, natur, miljo), 
R (idrott, pyssel, gator), H (skonlitteratur pa svenska och andra sprak) och N (fakta om 
olika lander, upptacktsresor). Pa bibliotek A hor de fiesta fragorna hemma inom avdel
ningama H, N, och U. Endast de mest efterfragade amnena har redovisats eftersom klas
sificeringen ar osaker. lbland ar det svart att veta vart ett amne hor hemrna, exempelvis 
ratta som husdjur eller vilt djur, och ibland ar det oklart om det ar en faktabok eller 
skonlitterar bok som avses. 

Detta resultat stammer val overens med resultatet i Wantings undersokning dar djur, 
lantbruk, hem och familj, fritid och teknik efterfragades mest ( de danska biblioteken 
anvander en variant av Dewey-systemet, vilket medfor att amnesindelningen inte blir 
lika). Schack och frimarken ar dock vanliga fragor fran pojkama, men dessa amnen 
forekommer nastan inte alls i de svenska fragesarnlingama. Mycket ofta forekom i 
Danrnark fragor om hocker, fakta eller berattelser, om andra varldskriget. Dessa fore-
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kommer ocksa i BHS-materialet men ar ovanliga i materialet fran de tva hihlioteken i 
Stockholms Ian. Detta maste vara en slump, menar bibliotekariema, eftersom man anser 
att dessa fragor forekommer ganska ofta. I HSBIB redovisas ytterligare resultat, t.ex. 
typer av fragor fordelade pa kon och alder, men mitt material ar for litet for att det ska 
vara meningsfullt att gora sadana uppdelningar. 

Hur fragar barnen? 

Bibliotekariema var ombedda att anteckna hur hamen fragade sa exakt som mojligt. I 
praktiken har det varit svart att genomfora eftersom hihliotekariema forst efter det att 
fragan har hesvarats, eller ihland efter flera fragor, har skrivit ner formuleringama. Det 
har varit svart att komma ihag hur orden exakt foll. Det kan ocksa ha utspelat sig ett 
samtal som har lett fram till svaret och det kan da ha varit svart att komma ihag hur 
fragan forst formulerades. Fragoma ar ofta p.g.a. tidshrist antecknade i forkortad form, 
dar smaord och artighetsfraser bar uteslutits. Trots det kan man urskilja vissa drag i 
hamens fragor: 

De fiesta fragoma ar formulerade "Har ni nagon hok/nagra hocker om ... ?" Skolfragor ar 
ofta entydiga: "Har ni na'n bok om arsenik?" "Har ni nagra hocker om osthyvlar?" Bar
nen horjar ofta med att stalla en overgripande eller allman fraga. Som tidigare narnnts har 
elevema ihland fatt ett alldeles for stort amne och har svart att avgransa det: 

- Har ni uppslagsbocker? 
- Foljer med dem och visar. Fragar vad de letar efter. 
- Grundiimnen. 
Bihliotekariens kommentar: Hjalper dem att sla upp det. De verkar valdigt trevande. 
liiraren har sagt att de ska skriva om nagot grundiimne. De tittar pa en lista, valjer 
guld. Kopierar artikeln at dem. (Flickor 11 ar) 

Men under samtalet med hihliotekarien kan eleven sjalv resonera sig fram till en av
gransning: 

- Jag viii ha backer om kultur (skrattar lite). Jag ska forklara! Vi johhar med livsvillkor 
i olika kulturer ochjag vi// ha hocker om det. 
- Ska du ha om ett visst land el/er ... ? 
- Nej, om en massa o/ika. Men vi ka ta religioner i stal/et, det ar nog /attare. 
- Pa u-avd hittar vi en de/ hocker om hur man lever i olika religioner. Hon /anar dem. 
Bihliotekariens kommentar: Det var roligt att se hur hon sja/v, under jragans gang, 
begransade amnet till att hli hanterhart. (Flicka 16 ar) 

Det forekommer ocksa att elevema upprepar" lararens ord och egentligen inte forstar 
uppgiften: 

- Jag behaver na 't om Sveriges transporter och handel. 
- Hittar lite i NE om transporter i Sverige. Lemar ocksa Lander i fickjormat - Sverige. 
Bihliotekariens kommentar. Ater en typisk skoluppgift, diir eleven sjalv inte vet vad hon 
saker. (Flicka 14 ar) 

Nagon gang ar ocksa hihliotekarien direkt kritisk till lararens satt att fordela uppgifter, 
har till en pojke pa 11 ar: 
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- Har ni bok om droger? 
- Forstar alt detta ocksa gal/er Radda Barnen-projektet. Kop. aven har ur "Var/dens 
droger". Han lanar ocksa en bokfran hyllan. 
Bibliotekariens kommentar: Da och da har vi en kiinsla av alt barnen har ti/ldelats I valt 
iimnen som de iir for unga for - el/er atminstone dr det ibland sa alt det material som 
Jinns i vissa iimnen iir for svartfor dem. Otillfredsstiillande! 

Elevema utgar nastan alltid fran att det finns en bok i amnet men de fragar ocksa ofta om 
fakta i ett arnne, framforallt galler det fakta om olika lander. Fonnodligen hanger det 
ihop med att de far i uppgift att gora "faktarutor'' eller "arbetsblad" om landema t.ex. i 
en varldsdel. Serien Lander i fickformat, som ges ut av Utrikespolitiska lnstitutet, ar 
oumbarlig for biblioteken for dessa fragor. Elevema kanner val till den och fragar ofta 
efter "en sadan dar liten bok om ... ". 

Nar det galler bamens egna fragor tacker de som namnts alla slags arnnen. Arnnet kan 
vara fonnulerat mycket brett "Har ni hocker med noter?" eller ganska snavt "Har ni na'n 
bok om vilka olika drag man anvander till olika fiskar?", "Ursakta mig, jag skulle vilja 
fraga efter en bok sadar, om svard. Sana som arabema anvande forr i tiden". Bamen 
staller oftast inte direkta sakfragor utan fragar, liksom niir det galler skolfragoma, efter 
en bok som handlar om det overgripande iirnne de ar intresserade av. Hartman gor sam
ma iakttagelse: "Bamen formulerar sallan fardiga och preciserade fragestallningar. De 
forsoker snarare gripa tag om hela fragekomplex." (Hartman 1986, s. 142) Undantag ar: 
"Jag vill veta hur det var innan stjamoma fanns!" (Eller i BHS-materialet: "Hur man 
klarar av ett ormbett om man ar ute ensam i djungeln." och "Far man ha luftpistol? Min 
pappa sager att det ar forbjudet. ") lb land ringar de sjalva in fragan: "Kan du hjalpa mig 
att hitta en bok om forr i tiden, om manniskan. Nar vi var som apor?" 

Uttryckssattet "om" och darefter en titel forekommer i flera fall. Det visar pa en osa
kerhet i valet av preposition eller mojligen en osakerhet om titeln ar korrekt. Andra or- -·· 
saker kan ocksa tankas. En bibliotekarie har berattat att hon flera ganger har fatt fragan 
"en bok med Strindberg", som om forfattaren var en musikgrupp. 

Missuppfattningar ar inte ovanliga: 

- Har ni en bok som heter "bla marken ", den iir ny, ganska ny? 
- Bibi. undrar om den verkligen heter sa. Kommer pa efter en stund alt F nog menar 
Blamiirken av Vries. Fragar om det iir den hon menar och det iir det. Boken dr utlanad 
och F Staller sig pa ko. (Flicka 15 ar) 

- Har ni en bok om blamiirken? 
- Ar det en faktabok el/er en kapitelbok? Har aldrig hort ta/as om en san bok, men jag 
kan undersoka. Javisst Jal Den har vi! 
Bibliotekariens kommentar: Uppfaltades av bibliotekarien forst som en fackbok - men 
visade sig vara en nyutkommen ungdomsroman. (Flicka 15 ar) 

Nar bamen inte fragar efter ett visst amne utan viii ha boktips anvander de ord som 
"rolig", "bra", "spannande" och "laskig", ord som betecknar en upplevelse. Ibland ar 
langden pa berattelsen eller bokens storlek viktigast och bamen fragar efter en "kort" 
eller "tunn" bok. "Lattlast" ar ett vanligt ord i bamens fragor. Vad bamen menar med 
lattlast kan vara svart att veta. Galler det innehallet eller typografin eller bada delama? 
Genom samtal med bamen forsoker bibliotekarien ta reda pa vad fragaren menar. Bib-

45 



liotek A har tagit fasta pa att dessa fragor ar vanliga och har kategoriserat en del av 
bockema pa snurror och hyllor med bl.a. rubrikema Om du tors, Deckare och Lattlast. 
En grupp hocker som ar mycket populara, ar utgavor av fragor och svar fran Kamrat
posten och hocker som innehaller ungdomars egna dikter och berattelser som Collage 
och Nya collage. Deis bestar de av korta stycken och dels speglar de mycket patagligt 
och nara barns och ungdomars situation just nu. Ungdomama fragar ofta efter dem som 
"insandare". 

Invandrarbamen ar pafallande artiga. De inleder ofta fragan med "Ursakta mig" eller 
"Forlat". De kan ha svart att hitta ratt ord: "en fage( den har lang nasa" och svenskan ar 
forstas inte alltid korrekt: "Har ni na't om mopeden och sa'nt och hur den bildades?". 
Bibliotekarien maste forklara vissa ord: "Bibi. forklarar vad 'fickformat' ar." Och det kan 
vara svart att forsta fragan: "bibl. uppfattar inte fragan p.g.a. spraksvarigheter". Ett annat 
exempel: 

- Har ni bok om hur man lever i skogen, bygger hus och scmt? (Svart att aterge exakt, 
for svenskan iir mycket knagglig.) 
- Vi hittar "Overlevnadshandboken", som han verkar kiinna igen och genast vi// ha. 
Bibliotekariens kommentar: Jag Jorstad forst inte alls vad han ville ha, men en kollega 
med storre associationsformaga Jorstad att han ville ha om overlevnad. (Pojke, alder ej 
angiven) 

Den typiska 1990-talssvenskan speglas emellanat: "Har ni sa'na dar hocker om Sverige 
typ turist?" . 

Bamen kommer ofta till biblioteket i sallskap med en kamrat och, som namndes i 
inledningen till detta avsnitt, kommer ocksa bamen ibland och fragar tillsammans. Irene 
Sever iakttog i en dold undersokning pa ett bibliotek i Haifa hur barnen mycket ofta 
sokte stod hos kamrater. De delade sina upplevelser och fick bekraftelse eller motte av
standstagande. (Sever 1994, s. 158) Sadana exempel finns ocksa i det svenska materialet: 

- Jag skulle vilja ha boken om Broderna Lejonhjiirta. 
- Ger henne den. Hon visar den for sin kompis som tydligen ratar den, for jag ser att 
hon stiiller tillbaka den pa hyl/an igen. 
- Det gar en stund och niir jag ser jlickorna sitta och trycka lite planlost pa datorn, gar 
jag fram och fragar om de behover hjiilp. 
- Joela, den ena viii ha en spiinnande bok. 
- Vi gar till Hcf och tittar och hittar efter en stund tva som hon tycker ser /ockande ut 
Bibliotekariens kommentar: Ar viildigt noga med att typografin ska vara "riitt". 
(Flickor 11 ar) 

Manga liknande exempel finns i exempelsamlingen och i ogonblicksbilden fran bibliotek 
A. Tva eller tre kamrater vill ibland ha samma bok: 

- Har ni en san hiir till? (Pekar pa Jngves, Hunden Sture blir gamma/.) 
- Det har vi och F och hennes kompis lanar var sin. (Flickor l O ar) 

Vilka svar och vilken hjalp ger bibliotekarierna? 

Samma osakerhet som anfordes nar det gallde redovisningen av barnens fragor galler 
ocksa redovisningen av de svar som bamen far. Svaren ar ofta summariska och aterger 
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med all sakerhet inte det fullstandiga svar och hela den hjalp som barnen har fatt . Man 
kan inte heller bortse fran risken, att bibliotekarierna har "forbattrat" redovisningen och 
att den hjalp barnen har fatt kanske inte har varit fullt sa bra som den framstar pa blan
ketten eller att man har avstatt fran att redovisa en fraga som man inte lyckades besvara 
pa ett tillfredsstallande satt. Anda ger redovisningen tillrackligt mycket material for att 
man ska kunna dra vissa allmanna slutsatser av hur barnen bemots och vilken hjalp de far. 
Bibliotekariernas kommentarer ar emellanat sjalvkritiska och bidrar ocksa till att for
tydliga bilden. I det foljande redovisar jag forst de enkla svaren. Darefter tar jag upp den 
dialog som ofta utspelas mellan bibliotekarien och barnet. 

Den hjalp barnen far nar det galler skolfragor ar oftast handfast: kopior ur uppslagsverk 
och tidskrifter och hjalp att hitta lampliga hocker i arnnet. Om boken ar utlanad bestalls 
den in pa det egna biblioteket eller lanas in fran ett annat bibliotek inom kommunen. 
Toland omformulerar eleven sitt arnne och da gar det kanske bra med en annan bok. 
Exempel: 

- Har ni nanting om hundar? 
- Visar hundhyllan pa vux. Aterkommer. 
- Nej, det var ingen san. Jag viii ha om vad dom titer, hur dom lever och s<int. 
- Finns ingen hundbok som passar henne (ska skriva lite om ett djur som skoluppgift). 
Vi hittar en /amplig, lockande bok om katter, som hon J<inar i stal/et. 

Toland far eleverna !eta sjalva pa hyllan, men for det mesta hjalper bibliotekarien dem att 
hitta den basta boken. Det kan hero pa hur lang ko det ar vid informationsdisken men 
bibliotekarierna gor ocksa en bedomning av hur mycket eleverna klarar sjalva. Ett pro
blem ar fragor om bilder av olika foreteelser. De bilder som finns i uppslagsverk ar myc
ket sma och blir otydliga vid kopiering eller ar svara att rita av. Ett annat problem ar att 
bamen ofta kommer for sent, fragor om material for redovisning av hemuppgift nasta dag 
ar inte ovanliga. 

Bibliotekariema anser att de har en pedagogisk uppgift nar det galler att visa hur man 
soker information. Ofta visar de hur katalogerna fungerar och elevema her om hjalp nar 
de inte forstar uppgifterna i katalogen. Men bibliotekariema visar ocksa register och 
innehallsforteckningar: 

- Vad ska man skriva har /angst upp? 
- B. fork/arar vad "Val.frill ord" (i PUBSOKJ betyder. 
- P. borjar /eta efter Alfons A berg, efter att ha jragat "Vern har skrivit Alfons A berg" 
och hur det stavas. 
- B. gar till datorn och forklarar mer. (Pojke 1 O ar) 

Yissa ungdomar forstar redan hur den datoriserade katalogen fungerar men har svart att 
ga vidare till hyllan: 

- Har ni dessa bockerna? (Visar lista, har le tat i kat. pa Columbus.) 
- Hjiilper ki/len att hitta bockerna. (2 av dem cir for sm<ibarn, dem utesluter vi.) (Pojke 
15 ar) 

I BHS-materialet finns foljande exempel: 

- Kan jag fa Jana en penna? Det ar inte s<i liitt att komma ih<ig. 
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Bibliotekariens kommentar: Sy/tar pa alt den information som utvinns ur datorn kan te 
sig omfattande. (Pojke, lagstadiet) 

De egna fragorna kraver en annan typ av svar. Ofta maste bibliotekarien borja med att 
ringa in vad barnet menar: 

- Har ni nagon bok som ar sa har stor och sa har tjock och som handlar om gudar och 
hjtiltar? 
- B. tror att det ar Samzelius. 
- Men "den tir stor och gul". 
- Det visar sig vara Branston. Utlanad, besttiller fran HB. 

Annars finns det i fragematerialet inte sa manga exempel pa att barnet beskriver utse
endet pa boken eller tar fasta pa nagon detalj pa bokens framsida. Nagot exempel finns 
pa att ett barn fragar efter en bok vars framsida finns avbildad i boktipsparmen eller en 
bok som ocksa finns som musikkassett. HSBIB redovisar daremot atskilliga exempel pa 
sadana fragor framforallt fran rnindre barn. (Wanting 1984, s. 73ff.) Wanting menar att 
dessa visuella intryck spelar en star roll for barnen men denna slutsats kan inte verifieras 
av den svenska undersokningen, mojligen for att den ar betydligt rnindre omfattande. 

Svaren kan ofta snarast karakteriseras som vagledning eller radgivning. Sarskilt galler det 
fragor om skonlitterara hocker ("rolig", "spannande" o.s.v. eller hocker som liknar en 
annan bok) som ocksa staller stora krav pa personalens belasenhet. Bibliotekarierna 
fragar varandra och anvander sin sarnlade kunskap: 

- Har ni nagon rolig bok? 
- B. plockar fram nagra hocker, varav kolleger har bokpratat i klasser om de fiesta. 
Bibliotekariens kommentar: Svart alt ha/la sig orienterad ntir man inte ar barnbib
/iotekarie. Vi diskuterar delta problem, beslutar alt jag skall fa "internutbildning" av 
kollegan. Dvs. information om vi/ka backer av typen "sptinnande", "rolig" osv som 
barnen tycker mest om. (Flicka 8 ar) 

Flicka 13 ar: 
- Jag viii ha en spannande bok. 
- Far Westall, Loftet. 
Bibliotekariens kommentar: Nar bib/. fragar vad F last tidigare som varit spannande 
sager F att hon last "a/it " pa biblioteket. 

Flicka 11 ar: 
- Bocker som paminner om "Suck, puck, pack". 
- Tipsar: Julia-hocker, Madonna Svensson, Fotspar i sanden mjl. 
- Har last de fiesta! Tar nagra Sundvall, i "Killbacill-serien ". 

Ur BHS-materialet: 
- Det ska vara mycket att lasa, historiskt och sa ska dom ha det svart. (Flicka 11 ar) 

Det galler att inte hara kanna till innehallet utan ocksa vilken utgava som ar lamplig: 

- Har du en till k/assiker - inte for tjock? (Visar "En /iten prinsessa i /ilia Wahl
stromsutgavan.) 
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- Visar "Lille Jorden" i samma utgava, en kompis sager "Den ar bra - ta den. " Det 
gar hon. 
Bibliotekariens kommentar: Just formatet och typografin i Wahlstroms klassiker-serie 
gar dessa mycket populara - fler /i.knande behovs! (Flicka 9 ar) 

Pojke 15 ar: 
- Har ni nagra nya bra ungdomsbocker? 
- B visar nagra, men saknar E som ar duktig pa amnet. 
Bibliotekariens kommentar: OJ, vi/ken haftig Jraga! Ett statistiskt undantag skulle 
manga saga. 

Fast fler exempel finns: 
- Bocker till 13-arig pojke som laser mycket - garna m. fantasi - aventyr. Tyckte 
mycket om "Spelkortsmysteriet". 
- Foreslar lite olika, bl.a. Albions dram, Yxan samt ngnfantasybokjag glomt bort! 

Men vagledningen kan ocksa galla faktabocker: 

Pojke I I ar: 
- Har ni backer om Sydafrika - jag ska inte skriva, jag har varit dar och viii se pa 
bilder fran safari och sa 'nt. 
- Vara geografibocker ar ganska utlanade - vi gar in till vuxenavd och tittar. Hittar 
nagra folianter med Jina ill. 

Det stalls krav pa bibliotekariens associationsformaga: 

- Har ni na 'n ungdomsbok om JFK? (uttalat pa engelska) 
- Horde forst "Kay", tankte pa fantasyforfattaren - men det var forstas Kennedy! -
Flickornafick Skotten i Dallas (Kelly). (Flicker 16 ar) 

- Froken tipsade pa flera backer om en pojke pa medeltiden - en serie om en liten 
pojke. 
- Foreslog "Mickel Korp-serien ". Pojken kom sedan pa alt det var Svedelid! 
Bibliotekariens kommentar: "Li ten pojke pa medeltiden" var lite vilseledande, dessutom 
var pojken nyss fyllda 10, Svedelid kunde kanske var a for svar ... 

-Finns det nagon bok om besvikelser? 
- Jag maste forstas borja intervjua. Det visar alt de i skolan har ''jri skrivning" och nu 
har fatt temat "besvikelser". F viii ha inspiration! Vi hittar efter bra stundsfunderande 
ett par barnbocker (skon) pa temat. (Flicka 12 ar) 

Ur BHS-materialet: 

- Var ar boken om den dar tuffa kaninen i skinnjacka? (Flicka, lagstadiet) 

- Har ni bockerna om de hemlosa syskonen? (Pojke 1 I ar) 

och 

- Har ni boken om flickan med haret som viixer jattemycket? (Flicka 9 ar) 
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Dialoger 

Nar man studerar fragor och svar och observerar situationen vid informationsdisken ar 
det pafallande att samspelet mellan barn och bibliotekarie spelar en stor roll. Som tidigare 
namnts maste bibliotekarien ofta stalla ytterligare fragor till bamen for att fa veta vad 
bamet egentligen vill veta och det utspelar sig en dialog kring amnet. 

Flicka 8 ar: 
- Jag vii/ ha en bok om hastar. 
- Viii du ha en berdttelse eller en faktabok? 
- Jag vet inte. 
- Ska jag visa dig nagra o/ika? 
- Ja. 
- Vi tittar lite pa Q och R pa barnavdelningen. 
- Jag vi II ha en pa finska. 
- Visar finska hastbocker. Lanar Feurst pafinska. 

Har forstar uppenbarligen inte flickan vad bibliotekarien menar, kanske p.g .a. sprak
svarigheter, kanske for att hon ar for liten for att forsta skillnaden mellan faktabocker 
och berattelser, trots att bibliotekarien anpassar sitt uttryckssatt genom att undvika 
facktermer. Annars visar bamen ibland att de val forstar den skillnaden: 

Tre flickor 9 ar: 
-Har ni nagon bok om giraffer? 
- Till barnavd. Hittar en bok. Befinns ej bra da det ar en beratte/se om en giraff. 
- Det ska varafakta! 
- Till vux. Lanar en bok om hovdjur samt far kopior ur Jordens djur. 

En skillnad mellan konen kan kanske sparas i denna dialog: 

Pojke och flicka 15 ar: 
- Vi vii/ ha backer om adoption! Pojken vii/ ha "fakta - inte sana dar backer". Flickan 
kan tanka sig aven hocker. 
- Hittar bade "fakta " och "hocker". Biida verkar bli nojda. 
Bibliotekariens kommentar: Forstar snarf alt han viii ha hiirdfakta, alltsa inte 
skildringar av adopterade barn o.dyl. Det viii al/tsii flickan garna lasa. (Typisk 
konsski llnad??) 

Bibliotekariema maste ibland tolka bamens fragor, de anvander sin erfarenhet och in
tuition for att forsta vad bamen behover eller viii ha: 

Flicka 8 ar: 
- Har ni kaninbocker? 
- Visar husdjurshyllan, men forstar alt hon vii/ ha niigot som hon k/arar av att lasa 
sjalv. Visar nagra pa "latta Jaktahyllan ": Kuick: Kaniner och Watts: Kanin. De 
/anades. 

Bibliotekarierna kan sjalva ta initiativet: 
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Bibliotekariens kommentar: De har statt och vdntat utan/or pa att vi ska 6ppna. 
Springer in i rasande fart och sdtter sig vid datorn. Strulet foranleder bib!. att fraga 
vad som star pa. De vi!! ha nagot om hur man kastar bumerang. En pojke har med sig 
sin. Hittar inget just nu. Skickar efter. Ytterst frustrerande for bib!. att inte kunna ge 
dem genast ndr de behaver. (Pojkar 7-8 ar) 

Dialogerna ar ofta pafallande fortroendefulla: 

- Var jinns ordbockerna? Har du last i Metro ddr stod om en jlicka som lag i en kista 
ochjag ska sla upp nagra ordjag inteforstar, vardnadstvist och sen var detflera andra 
ord 
- Vi letade i flera olika ordbocker, uppslagsbocker och juridisk ordbok men hittade ej 
ordet. Da slog vi upp orden vardnad + tvist och vi pratade om betydelsen. (Flicka 12 ar) 

- Har ni boken om Krake! Spektakel? 
- Visar sig att hon vi!! "K. S. koper en klubba". Hon "dlskar" den, podngterar noga 
att det ska vara fdrgbilder. Ar utlanad, men hon lanar "Krake! Spektakel-boken" ddr 
den ingar. (Dock lite tveksam, eftersom boken dr lite tjock.) (Flicka 8 ar) 

- Har ni KP 1991? 
- Ja, he/a argangen inbunden. Den jinns inne. Letar du efter nagot sdrskilt? 
- Ja, artikel om skate-board (hittat i A-sok). 
Bibliotekariens kommentar: Eftersnack om vad killen tycker om tidskrifter "Edge". 
"Den dr bra - den skulle ni ha. (Vi ska nog pren. pa den. .. !) (Pojke 14 ar) 

- Enflicka i en sexarsgrupp har valt att lana "Bahar". Medan hon vantar pa de andra, 
berdttar hon for mig att imorgon dr det en stor kurdisk fest. Och sa plotsligt kommer 
hon pa: 
- Jag vi ll lana en festbok! 
- Att Bahar inte var nagon festbok Jorstad jag direkt. Nej, det skulle vara en 
"romantisk och spdnnande och ltiskig" bok med prinsar och prinsessor, drakar, 
kungar, drottningar ochfattiga mdnniskor! 
- Flera hocker ratades direkt, men niir jag plockade fram Hastings "Riddaren och den 
gamla hdxan" var det rdtt. Sa rdtt att hon t.o.m. borjade forhora sig om var man kunde 
kopa boken. (Flick a 6 ar) 

Bibliotekarierna far ibland personliga fragor om alder eller annat: 

- Ar det roligt att svara pajragor jran andra? (Flicka 12 ar) 

Vissa barn forutsatter att bibliotekarien kanner dem och vet vad de (och deras kamrater) 
har Janat tidigare: 

- Har du nagon mer bok om sk6ldpaddor an den jag lanade forut? 
- Du har alltsa last "Hur man skater sina skoldpaddor"? 
- Ja. 
- Det jinns ingen annan pa svenska, men du far trdna din engelska och ldsa "Red-
eared slider turtles"! 
- OJ! Men O.K. (Flicka 12 ar) 

51 



- Du vet jag hade bestal/t en bok for tre manader sen el/er nat. Du vet den diir. Den diir 
dagboken som Giinel lanade ... Nej jag vet inte. Jag kommer om jag kommer pa det. 
(Dras ivag av en kompis.) (Flicka 12 ar) 

Och bibliotekariema kanner och kommer ihag manga av sina lantagare: 

- Pojke i ak 4 (k/assen gar har regelbundet) - sager inget, men tittar uppmanande pa 
mig! 
- Vet att killen viii ha en lattlast bok, foreslar Ekholm: Tigeron. 
- Accepteras. (Pojke 10 ar) 

- Har ni "Olguiden "? 
- Jag vet att hon ar en star Michael Jackson-fan. Nar jag berattar att det inte ar idolen 
som skrivit denna bok, blir hon ganska besviken. (Flicka 12 ar) 

- Sager inget, kommer och visar "Skuggan over stenbanken ". 
- Kommer ihag henne, vet att hon viii hafortsattningen! 
Bibliotekariens kommentar: Manga barn raknar med att man kommer ihag - kan vara 
svart vid stress! (Flicka IO ar) 

Exempel finns pa att bibliotekarien tar ansvar for vad bamen lanar men ocksa pa respekt 
for bamens integritet: 

Flicka 10 ar: 
- lntresserad av skrack o. hiixor. I.ex. Ibbotson. Bladdrade i fl.era skrackbocker. Till 
slut ville hon ha en vuxenbok pa avd. Oe "Massmordaren" 
- Forsokte avrada henne o. styra in henne pa lite "mjukare" backer. Avradde henne 
direkt att lana vuxenboken. 
Bibliotekariens kommentar: Patalade per telefon till mamman (hon ringde for att 
dottern var lite sen alt komma hem) dotterns bokval och mitt fors6k alt paverka. Fick 
intryck alt kompisen forsokte sporra henne i bokvalet, men kompisen vagade inte Jraga. 

Flicka 14 ar: 
- Har ni lagboken? 
- Ja, tar fram den. Fragar vad hon saker, for alt hjalpa henne hitta. 
- Jag viii se om snatteri. 
- Hittar och kopierar det som star om snatteri. 
lnitiativ? (Viii inte fraga) 

For manga barn fyller biblioteket en social funktion och personalen ar oppen och tole
rant: 

- Vet du, jag har fatten lillebror! (Flicka 12 ar) 

- Far man sy harinne? (Visar sitt korsstygnsbroderi.) 
- Garna! 
Bibliotekariens kommentar: Biblioteket som ett ofjentligt rum att vistas i nar man inte 
viii vara ensam hemma. (Flicka 11 ar) 

Och t.o.m.: 
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- Far man aka rl!llskridskor har? 
- Joda, bara man aker lugnt. (Tva flicker 9 ar) 

I denna langa rad av exempel speglas, trots svaghetema i redovisningen, hela bredden av 
fragor (amnesmassigt och uttrycksfonner) och svar (konkret hjalp och bemotande). 
Svaren visar att bibliotekariema har en mycket god kannedom om sitt mediebestand. Det 
finns dock exempel pa reflektioner angaende brister i mediekunskapema: 

- Har ni "mysterieklubben "-backer? Dom dr jdttebr.a! 
- Ne), dem har jag inte hart om. Jasa, dr de bra? Tyvdrr har vi inte dem. Kan du hitta 
na 't annal pa deckarhyllan, tror du? 
- Joda ... 
Bibliotekariens kommentar: Antalet langserier okar he/a tiden ... (Flicka 12 ar) 

- Har ni nagra isldndska ungd.bocker? Min kompis hdr dr fran Island. 
- Ne), tyvdrr. 
- Men det star pa sky/ten! 
- Hjdlp ! Vad okunnig Jag dr ! Vi hade endast 6 smabarnsbocker i mag. .. 
Bibliotekariens kommentar: Har a/drigfaltjraganforr om isldndska backer! (Flicka 14 
ar) 

Fast ibland ar kanske bibliotekariemas krav pa sig sjalva alltfor hoga: 

- Ursdkta kan jag fa /raga en sak? Har ni nagra backer om hur man bygger t.ex. 
radiostyrda bilar? 
- Diskussion vid hyllan. Finns inget. B. ringer annat bib/ efter koll i katalogen. 
Bestdller tva backer. 
Bibliotekariens kommentar: Dags for elementdr kurs i elektronik for bibliotekarier. Har 
dr det definitivt sa att pojkarna kan mera dn Jag. Sa dr det visserligen ofta men extra 
viktigt alt inte ge sig ndr tonarskillar fragar. Besok i bokhandeln kanske. Efter 
konsultation av killarna. (2 pojkar 13 ar) 

- Jag tycker alt bibliotekarier horde utbildas i sprak pa arbetstid. Denna fraga dr ett 
bra exempel. Jag hade onskat alt jag kunde ha gett dem lite mera hjdlp, I.ex. kunnat 
bedoma lite grann vad bockerna innehol/. (Om hocker pa turkiska om Turkiet for 2 
flickor 14 ar) 

53 



,, 

Analys 

Bade barn och vuxna fragar 

Hur far barn veta det de vill och behover veta? De fragar och forvantar sig att fa svar. 
Redan det mycket lilla barnet pekar och staller fragan "A de?". De forsta fragorna galler 
foremals namn men snart fragar barnet om allt mojligt och vi vuxna tycker ibland att det 
ar svart att svara. Osakerheten om vad barnet menar 1eder till att den vuxne i sin tur mas
te stalla en eller flera fragor eller gora en tolkning av fragan for att kunna ge ett svar som 
tillfredsstaller barnet. Barnet Staller sa att saga inte alltid "de ratta fragorna", dem det gar 
att svara pa. F oral drama och andra vuxna ornkring barn et ar de forsta kunskapskallorna 
och forblir det atminstone tills barnet borjar skolan och foraldrarna far konkurrens av 
andra auktoriteter. Hur barnet blir bemott nar det fragar ar avgorande. Uppmuntras bar
net att fraga, finns det uppslagsverk och faktabocker hemma och far de svar som passar 
deras behov ar det troligt att de fortsatter att fraga, ar a andra sidan gensvaret daligt och 
finns det inget material att soka svaren i, finns det uppenbarligen inte heller nagon an
ledning att fortsatta att fraga. 

I sjalva verket fortsatter vi att fraga manniskor i var omgivning hela livet. Undersok
ningar finns av hur bl. a. forskare, handlaggare inom den statliga byrakratin och politiker 
skaffar sig kunskap. "Ett tydligt resultat fran vara intervjuer ar att det overlagsna sattet 
att na kunskap enligt vara handlaggare ar den personliga kontakten. Ingen borjar med att 
soka i bibliotek och databaser." (Lundgren & Sundqvist 1996, s. 152) Det ar nar kompe
tensen i omgivningen inte racker som vi soker oss till andra kunskapskallor. 

Vart vander sig barnet nar foraldrar och andra vuxna runtomkring inte kan svara? Det 
finns flera mojligheter. Manga barn skriver till tidskrifter som Kamratposten och fack
tidskrifter i olika amnen och fragar. De tidskrifter som den intervjuade flickan Asa laser '" 
har alla sadana fragespalter. Just Kamratposten har av tradition en mycket livlig korres
pondens med sina lasare och en stor del av breven innehaller fragor av alla mojliga slag. 
Det populara teveprogrammet Hjarnkontoret ar uppbyggt av fragor som barn har skickat 
in och svar fran forskare fran olika discipliner. Det finns ocksa hocker som bygger pa 
konceptet "fragor och svar". Mu seer och teknikcentra svarar pa fragor och numera skic
kar ocksa barn ut fragor pa Internet och far ibland svar av hogt kvalificerade forskare . 
Forskningsradsnamnden (FRN) har genomfort ett projekt dar man pa olika vagar (tele
fonsluss i anslutning till Hjarnkontoret, medverkan i Tom Tits elektroniska fragelada och 
fragelada pa Arias mjolkpaket) uppmanade barn att fraga forskare. (Forskningsrads
namnden 1995). 

De fragor som stalls i skolan har oftast ett givet svar, det finns ett facit att titta i och man 
kan kontrollera om svaret ar ratt eller fel. Lararna staller fragor som de sjalva vet svaret 
pa for att kontrollera elevernas kunskaper. Men som en foljd av det undersokande ar
betssattet med undervisningsmetoder som "fri forskning" och temaarbeten uppmuntras 
ocksa barnen att stalla fragor och sjalva soka svaret i skolbibliotekets eller folkbib
liotekets material eller hamta det ur helt andra kallor (intervjuer, museer o.s.v.) . Dessa 
fragor ar emellertid fortfarande styrda och begransade: de ska galla ett visst amne och 
redovisningen ska ske pa ett visst satt. Det galler ocksa att stalla "de ratta fragorna". I 
sjalva verket ar formuleringen av fragorna en viktig del av kunskapsinhamtandet och 
grunden for all forskning. lnom skolvarlden har diskussionen varit livlig om hur man lar 
barn att stalla "de ratta fragorna" . 
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Det ar i detta sammanhang vi ska se bibliotekens referensservice. Biblioteken ar en av 
flera kunskapskallor for barnen, for vissa den sjalvklara, dit de gar forst, for andra kanske 
den som de anvander sig av sist, nar de har uttomt andra mojligheter. Genom att erbjuda 
god hjalp och positivt bemotande kan personalen ge barnet en uppfattning om att bib
lioteket verkligen fungerar bra som kunskapskalla bade for att ge svar pa akuta fragor 
och for framtiden. Gardner menar att barnen bygger upp forestallningar om hur olika 
foreteelser fungerar och sedan forvantar de sig att foreteelsen alltid ska motsvara denna 
bild. Bekraftas bilden assimileras forestallningen och forstarks. (Gardner 1992, s. I 07) 
Bekraftas bilden av biblioteket som ett bra stalle att kunskapa pa kan vi alltsa forvanta 
oss att barnet aterkommer nar det behover hjalp som barn, tonaring eller vuxen. 

Skillnader mellan pojkars och flickors fragor och skolfragor och egna 
fragor 

I redovisningen av resultatet konstaterade jag att fragandet fordelar sig ganska jamnt 
mellan pojkar ( 49%) och flicker ( 51 % ) i hela material et. Pa bibliotek A dominerar dock 
flickorna i hogre grad och flickorna ar ocksa i majoritet i HSBIB. Inga besokarunder
sokningar har gjorts pa nagot av de tva Svenska biblioteken och det finns alltsa inga upp
gifter om fordelningen mellan pojkar och flicker i det totala antalet besokare att jamfora 
med. Men andra besokarundersokningar som har gjorts i Sverige visar, som namnts, att 
kvinnor oftare besoker biblioteken och dessutom lanar mera an man. (Nordberg 1990, s. 
15) Flickorna fragar ocksa i storre utstrackning an pojkarna om skoluppgifter ( 42, I% 
mot 33, 1 %). Aven har ar det skillnad mellan biblioteken; pa bibliotek Aaren femtedel av 
flickornas fragor skolfragor men pa bibliotek B nastan halften av flickornas fragor, med 
all sannolikhet beroende pa att biblioteket Barett integrerat folk- och skolbibliotek. 

Generellt sett Jar sig flickor snabbare och lattare att lasa och ar mera intresserade av las
ning ar pojkar i samma alder. Flickorna havdar sig ocksa battre i skolan. Att flickor fra
gar mera pa biblioteken och om skoluppgifter verkar vara en naturlig foljd av detta. Pa 
bibliotek B ar det en Ii ten overvikt for pojkarna ( 1 % ), vilket formodligen beror pa att det 
ar ett integrerat bibliotek och darmed mycket lattillgangligt aven for de pojkar som ar 
mycket aktiva med sport och spel pa sin fritid . Att mammorna oftare uppmuntrar eller 
uppmanar pojkarna att ga till biblioteket kan val tyda pa att foraldrarna anser att pojkarna 
horde ta skolarbetet pa storre allvar. 

Nar det galler skolfragorna kan ingen skillnad i amnesval sparas mellan pojkar och flic
ker. Bade pojkar och flickor fragar efter fakta om lander och djur, om manniskroppen 
och kanda personer. Eleverna far naturligtvis samma uppgifter i skolan men man skulle 
kunna tanka sig att de, i de fall de far valja en egen uppgift inom ett storre omrade, valde 
olika, men sa ar inte fallet i mitt material. Den enda skillnad som kanske kan sparas ar att 
flickorna nagot oftare fragar efter skonlitteratur men skillnaden ar alltfor liten for att 
kunna generaliseras. Det ovan anforda exemplet pa fragan om bock er om adoption ( s. 
50), dar pojken hara ville ha faktabocker men flickan aven kunde tanka sig berattelser 
kan mojligen peka i samma riktning. 

Pojkars och flickors egna fragor skiljer sig daremot at. Pojkarna ar intresserade av radio
styrda bilar, fiskedrag, dinosaurier, flygplan, fotografering och alla slags sporter. Poj
karnas fragor stravar ut mot omvarlden och ar tydligt handlingsinriktade. Flickornas 
intressen inriktas pa bakning och pa husdjur som undulater, katter och kaniner, d.v.s. de 
ar inriktade mot hemmets sfiir. Ingen pojke fragar efter prinsessor, dockskap eller hast-
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bocker och ingen flicka efter skate-board eller mopeder. Men bade pojkar och flickor vill 
ha gatbocker, roliga historier, roliga och lattlasta bocker, bocker om magi, skrackbocker 
och rysare. Om man raknar in fragor om titlar och serier, fragar flickorna betydligt of
tare an pojkarna efter skonlitteratur. Den intervjuade flickan Eva laser bara skonlitte
ratur. Och fragorna galler ofta serier som bockerna om Miranda, Anne pa Gronkulla och 
"Skuggserien". Motsvarigheterna for pojkarna ar Sune- och Bertbockerna. Det ar 
pojkarna som staller de ovanliga och speciella fragorna: "Hur mater man berg? Hur man 
kom pa det och sa." "Hur kastar man med bumerang?" "Om indiansprak, vill veta bur 
man 'pratar' ." Men aven en och annan flicka staller_ fantasifulla fragor: "Jag viii lana en 
festbok!" (se s. 51). Barnens fragande pa biblioteken motsvarar naturligtvis konsrollerna 
och situationen i samhallet och de egna fragorna speglar de traditionella konsroller som 
fortfarande praglar barnen. Hartman papekar ocksa att alla livsaskadningsfragor uppstar i 
<let givna sammanhang som barnet befinner sig i och ar praglade av den personliga erfa
renheten. (Hartman 1986, s. 171 f) Detta gall er naturligtvis aven andra slags fragor. 

Aven i HSBIB ar skolfragorna icke konsspecifika medan de egna fragorna uppvisar stora 
skillnader mellan konen. (Wanting 1984a, s. 37) De danska flickorna staller mest fragor 
inom omradena husdjur, hem och familj och fritid (pysselbocker) och pojkarna om teknik 
och fritid (sport), d.v.s. de uppvisar samma traditionella monster som de svenska. (Wan
ting 1984b, s. 56) En narmare jamforelse ar omojlig att gora p.g.a. de olika klassifika
tionssytemen. 

Barns uttryckssatt 

Det ar uppenbart att barnen ofta tar over lararens formuleringar nar de fragar om hjalp 
med skoluppgifter. "Sveriges transporter och handel'' ar ett typiskt exempel pa ett amne 
som ar start, odefinierat och abstrakt och dar eleven inte forstar vad hon ska soka efter. 
Det finns ocksa flera exempel pa att lararen har anvant som ett svart ord som "hetero
sexualitet" utan att forklara <let. Aven om orsaken kan vara att eleven bar glomt for
klaringen ar inte dessa fragor forankrade i elevernas intressen och sprakbruk, vilket med
for osakerhet nar eleverna soker material. Gardner talar om "script" eller monster som 
maste stamma for att eleverna ska forsta begrepp och kunna anvanda dem. (Gardner 
1992, s. 107) Spraksvarigheter for vissa elever pa bibliotek B fororsakar problem ("mans 
rattigheter" i stallet for "manskliga rattigheter") men aven svensktalande elever forstar 
inte alltid amnet eller upprepar mekaniskt lararens ord : "Vi viii ha hocker om barns om
vardnad." Detta ar en problematisk situation inte bara for barnen utan ocksa for biblio
tekarierna och gor <let svart for dem att ge adekvat hjalp. 

Skolan ar den institution dar samhallet bibringar barnen de kunskaper som de anses be
hova for sitt framtida liv som manniskor och medborgare. Olika uppfattningar och teorier 
finns om vad barn ska Iara sig i skolan men oavsett vilken uppfattning eller teori man an 
har konstaterar Laroplanskommitten: "Skolans speciella uppgift ar, att ge elever sadana 
kunskaper de inte iar utanfor skolan". (Skola for bildning 1992, s. 74f) Kommitten 
papekar dock att "kunskaper inte /kan/ formedlas som losryckta delar, utan skall framsta 
som meningsfulla i de sammanhang dar de formedlas". (Ibid., s. 74f) Att studera vad 
Sveriges handel ornfattar, vilka lander Sverige handlar med och hur transporterna ar or-= 
ganiserade ska eleverna gora i skolan, men <let krav som man maste kunna stalla pa larar
na ar att amnet satts in i ett sammanhang som eleverna forstar och att de iar hjalp att 
formulera fragor, som kanns meningsfulla. 
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Wanting drar av sitt material slutsatsen att barn fragar processbeskrivande, d.v.s. de 
fragar efter hur man gor jam, medan sokningar i katalogen forutsatter ett substantiv som 
sokbegrepp, jamindustri eller jamtillverkning. (Wanting l 984b, s. 98ff) I det svenska 
material et finns ocksa sadana exempel som "hur man bakar", "hur manga barn katter 
tar", "hocker om att vika saker". I BHS-materialet finns bl.a. "Finns det sadana som man 
bygger hus? Som man kan bygga huset till hamster?" I detta avseende ar katalogema inte 
alls anpassade tills barns uttryckssatt. 

Som jag tidigare namnt friigar bamen ofta efter en hok om ett visst amne. Detta papekar 
aven Wanting, men kommenterar inte detta ytterligare. (Wanting 1984, s. 118) Bamen 
har uppfattningen ( eller forhoppningen?) att det finns en lagom tunn bok i det amne de ar 
intresserade av. Bocker har varit och ar fortfarande det viktigaste mediet pa biblioteken 
och barnen har uppenbarligen en bild av biblioteket som det stalle dar det finns hocker i 
olika arnnen. Att man kan soka fakta ar ocksa klart for de flesta men det ar hocker med 
fakta som efterfragas. Bocker ar mycket konkreta och piitagliga foremal och det verkar 
som om de snarast tar symbolisera information. Ett exempel pa detta ar, nar elevema 
fragor efter "bocker" om sadant som det rirnligtvis inte kan finnas flera bocker om, som 
"bocker om osthyvlar". !bland utrycker de dock att de viii ha "na' t om" ett visst arnne 
och det kan nog tolkas som fakta i detta amne. Vissa barn viii ha "allt" om ett amne. Ofta 
beror det pa att de inte har tatt hjalp av lararen att formulera amnet. Men respondenten 
Asa, som tycker om alla sorters djur, viii verkligen garna lasa "allt" om det djur som hon 
for tillfallet ar intresserad av. Hon berattar att bibliotekarien brukar hjalpa henne att hitta 
allt som finns pa det lokala biblioteket och dessutom bestalla fran huvudbiblioteket. 
"Forskningsbocker" sager en del barn och det galler da material for " fri forskning" d.v.s. 
faktabocker. 

Tidskriftsartiklar fragar eleverna nastan inte alls efter trots att sadana, nar det galler vissa 
aktuella arnnen (exempelvis droger), ar den naturliga kallan. Inget av biblioteken hade 
under undersokningsperioden databaser, utover den egna katalogen, tillgangliga pa barn
avdelningen eller koppling till Internet och databassokningar framstar darfor inte som 
nagot altemativ. Dock finns det en he! de! barn som soker i bibliotekskatalogen och lyc
kas anvanda den pa ett andamalsenligt satt. En bibliotekarie papekar dock i ett svar att 
det ofta ar svart for barnen att hitta fran katalogen till hyllan. Detta ar ett problem som 
aven Wanting har iakttagit. (Wanting 1986, s. 58) 

Spraksvarigheter har inte bara invandrarbarnen. Wanting ger exempel pa ett forskolebarn 
som laspar och darfor ar svart att forsta (Wanting, 1984b, s. 61) och i det svenska mate
rialet finns det liknande exempel: En 10-arig pojke sager "Jursek Park" i stallet for 
"Jurassic Park" men kamraten rattar honom. I nagot fall kommenterar bibliotekarien om 
en 8-arig pojke: "Svart att hora vad han sa." Stavningsproblem forekommer ocksa: "Kan 
ni skriva Tjeckoslovakien pa ett papper? Vi ska kolla pa na' t." 

Wanting menar att vuxna ofta uppfattar barns fragor som oprecisa men att bamen 
egentligen uttrycker sig helt i enlighet med sin utvecklingsniva. (Wanting l 984b, s. 125) I 
denna uppfattning, att bamen vid ett givet tillfalle befinner sig i ett visst utvecklings
stadium och att man inte kan forvanta sig att nagot mer av dem, ansluter sig Wanting ti!J 
Piagets stadieteori, som var mycket aktuell nar den danska undersokningen gjordes. Den 
uttrycker en ganska statisk syn pa barns utvecklingsmojligheter i en viss alder. I den 
danska undersokningen redovisas dock inte dialogen mellan barn och bibliotekarie, vilket 
begransar mojlighetema att dra nagra vidare slutsatser om detta. 
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I den svenska undersokningen finns ocksa exempel pa sadana oprecisa fragor, fragor om 
lattlasta hocker exempelvis. Bihliotekarien loser uppgiften att forsta vad hamet menar 
genom att helt enkelt tolka fragan och visa pa olika hocker och pa det viset ringa in 
svarighetsgrad, typografi, amnen osv. Hartman menar att det ar nodvandigt att ta hansyn 
till den yttre ram inom vilken fragan stalls och att forsoka forsta aven det outsagda. 
(Hartman 1986, s. 37) 

- Jag viii ha en deckare. Den far inte vara for tunn el. for barnslig. 
- Visar fl era vuxendeckare men de iir for tjocka. _ 
- P. sager att han viii ha en roman som Vinterviken om ungdomar. 
- Bibi. visar P. Fjarde linjen av Engqvist och sager att det iir en ungdomsdeckare. 
- P. tycker den verkar bra. Tar den. (Pojke 15 ar) 

Ett annat exempel: 
- Finns det backer om spindlar? Han vii/ ha (Wlebror). 
- Hittar en i hyllan, med teckningar. Men nej. 
- Han viii ha riktiga bi/der. 
Hittar da en pa ater/amnade vagnen med fotografier. Pojken skiner upp och /anar 
boken. (Flicka 9 ar) 

"Riktiga hilder" kan antingen tolkas som "verklighetstrogna hilder" eller som "hilder pa 
riktiga spindlar" och for flickan sjalv ar det kl art vad hon menar. Bihliotekarien valjer en 
hok med fotografier, vilka tillgodoser hada hetydelsema, och det spelar da ingen roll 
vilken hetydelse flickan egentligen avser. 

Samspelet barn - bibliotekarie 

Men hihliotekarien har ocksa stora mojligheter att genom samtal med bamet fa det att 
sjalvt precisera sina onskemal. I en artikel i Wilson Library Bulletin 1994 aterger ham
hihliotekarien Kathleen T. Horning en sadan dialog. Den horjar med att en pojke fragar 
efter geografihocker och slutar med att han far den hok han vill ha, namligen en upp
slagshok om valar. Genom att omsom stalla fragor som far pojken att precisera vad han 
vill ha och omsom visa pojken olika amnen och olika typer av hocker kommer Horning 
och pojken gemensamt fram till svaret. Horning reflekterar over den slingriga vagen dit 
som gar fran "geografibok", som Horning menar hetyder faktahok, via "alfahetet", vilket 
visar sig hetyda uppslagshok, och en hok om Pluto (planeten) som visar hur den onskade 
boken ska se ut. Hon menar att pojken har en klar bild av den bok han vill ha och att han 
forsoker uttrycka sig i termer som den vuxne ska forsta. Bibliotekarien a sin sida reage
rar inkannande pa hans olika forsok att forklara. Den avslutande kommentaren ar: "lucki
ly for him, he had decided to take those steps /into the adult world/ on an uncharac
teristically slow evening when the librarian had the time to devote to helping him on his 
quest" . (Horning 1994, s. 59) 

Nagra sadana langa dialoger, som den Horning heskriver, finns inte det svenska 
materialet men val kortare dialoger som visar samma sak: 

- Har ni nagon bok om faglar? 
- Ejter lite intervjuande visar det sig att hon har ltixa om "kungsfage/" och "tofsmas". 
Men nar vi tittar pa tofsvipa i en bok, /«inner hon igen att det ar den det gal/er. Hon 
lanar Klintings "Forstafagelboken" och Falk "Barnensfagelbok" (efter en utjlykt till 
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vux-avd, diir vi tillsammans konstaterade att det som stod diir var for sw1rt). (Flicka 10 
ar) 

Har kan man forsta att det har utspelats sig en dialog i flera led och dessutom besok pa 
tva till tre stallen i biblioteket. 

I likhet med Horning och Wanting anser jag att bamet har en mycket klar uppfattning av 
hur det anser att en Iattlast bok ser ut. Men till skillnad fran Wanting tror jag inte att bib
liotekarien behaver noja sig med att konstatera dett~. I mitt material finns, som framgar 
av fragor/svar-sarnlingen, manga exempel pa hur bibliotekarien inleder en dialog som kan 
besta av flera led och innehalla en klar pedagogisk avsikt. Jag viii hellre kalla samtalet for 
en dialog an en intervju, den term man vanligen brukar anvanda i samband med referens
arbetet. En intervju anger snarast ett budskap fran bamet till bibliotekarien medan det i 
manga fall ar fragan om att bibliotekarien ocksa ger meddelanden till bamet, som detta i 
sin tur reagerar pa, alltsa ett samspel. Enligt min mening kan dialogen inte bara ge biblio
tekarien en uppfattning om vad bamet viii ha utan ocksa hjalpa bamet att utveckla be
greppen. Detta synsatt ansluter till Vygotskijs och av Bruner utvecklade betoning av hur 
viktigt samspelet med den vuxna ar for barnets intellektuella utveckling. (Arfwedson, 
1994, S. 26f) 

Bibliotekariens forhallningssatt till den som fragar i inforrnationsdisken kan uttryckas 
som en serviceinstallning (ge fragaren i handen det som hon/han onskar) eller en peda
gogisk installning (visa hur man soker och lat fragaren !eta sjalv). Vuxenbibliotekarien 
intar det ena eller andra forhallningssattet beroende pa vem fragaren ar, egen laggning 
och tid. Bambibliotekariens roll ar daremot utpraglat pedagogisk bade nar det galler bok
prat till grupper, vagledning och inforrnationssokning. Eriksson uttrycker det sa har: "Pa 
skalan mellan service och folkbildning ligger barnavdelningen narrnare folkbildnings
uppgiften an vad vuxenavdelningen gor." (Eriksson 1994, s. 37) I fragematerialet finns 
manga exempel pa detta, t.ex. nar bibliotekariema hjalper barnen att valja ett mindre, 
hanterligt amne och nar de visar hur man soker i katalogen och hittar i biblioteket. 

Homing menar att den storsta skillnaden mellan referensarbete for barn och vuxna ar att 
det nastan alltid finns en tredje part inblandad i bamets fraga. Det kan vara en foralder, 
en Iarare, en forskollarare eller en kamrat och bibliotekarien maste ta hansyn till denna. 
Denna tredje person paverkar bamets fraga genom ett uppdrag eller synpunkter och 
onskemal och dessutom det svar som bibliotekarien ger. Horning sager: "The three-party 
reference interview is challenging. It can be complicated, frustrating, and sometimes 
downright awkward. It can make even the simplest, most straight-forward request diffi
cult." (Horning 1994, s. 13) Sadana exempel finns aven i den svenska undersokningen, se 
exempelvis s. 52. 

Ibland kan bibliotekarien uttrycka en viss irritation nar hon visar och vagleder i enlighet 
med sin pedagogiska uppgift men kanner att eleven kraver service: "Typexempel pa for
vantan att bli 'serverad' materialet, tycker jag." (Jfr Molls artikel fran 1916.) Men i 
allmanhet visar bibliotekariema mycket stort talamod, bade enligt blankettema och enligt 
de iakttagelser, som jag har gjort i biblioteken. De fiesta bamen ar spontana och fri:
modiga nar de fragar, men vissa barn ar blyga och vagar inte ga fram till inforrnations
disken. De kan anda visa att de viii ha hjalp genom att exempelvis sta och titta pa 
bibliotekarien. I sa fall ar det viktigt att bibliotekarien ar uppmarksam pa detta och sjalv 
tar initiativet till kontakt, vilket de i allmanhet gor. 

59 



- Klass pa besok. Blyg pojke ser vi/sen och "tomhant" ut. 
- Jag Jragar. 
- Han viii garna ha na 't roligt. 
- Tipsar om Lille Virgil+ berattar lite. 
- Blir Jattenojd! (Pojke 9 ar) 

Sjalva infonnationsdisken kan kanske kannas svar att nanna sig och ibland kunde jag se 
att barn passade pa att fraga nar bibliotekarien var ute "pa golvet". 

I nagra fall slapper bibliotekarien fragan for tidigt: 

- Bok om Akim!Achim. Froken laser boken i skolan. Handlar om jlyktingar. Familjen 
jlyr, vet inte fran vilket land till Sverige. 
- Ej andra varldskriget. Kan inte sjalv erinra mig boken. Far ej hjalp via BTJ 2000. 
Lantagaren ska aterkomma med battre besked. (Flicka 7 ar) 
Bibliotekariens kommentar: Far hjalp av liten pojke nar jlickan gatt. Detar en film som 
visats i skolan. 

Detta ar en bok som kunde ha hittats pa flera satt, den heter Akin. (Det finns bade en bok 
och en film.) Bibliotekarien hade ocksa kunnat be om flickans namn och aterkomma efter 
att ha fragat en kollega, da detta ar en bok, som ar val kand. Dialogen visar att inte 
tillrackligt stora anstrangningar har gjorts for att hitta den bok flickan viii ha. Sadana ex
empel ar inte vanliga men nagra liknande finns: 

- Har ni Minfarsa ar Tarzan? 
- Boken Jinns ej i kommunen. 
Bibliotekariens kommentar: P:s kompis' larare har last boken i klassen. Vet ej var/or 
inte denna bok Jinns har. 

Detta ar en likaledes valkand bok som hade kunnat lanas in eller kopas i all synnerhet 
som den efterfragas vid tva tillfallen, bada med negativt svar. 

Referensbokbestandet 

Bada biblioteken har ganska sma referensbokbestand. De ornfattar nagra vanliga upp
slagsverk pa Svenska, ordbocker, nagra hjalpmedel fran Bibliotekstjanst och nagra fa 
verk pa varje avdelning i klassifikationssystemet. Bibliotekarien pa bibliotek A sager att 
hon placerar "sa fa hocker som mojligt" pa referensavdelningen eftersom det ar battre att 
bockema kan lanas ut. Pa bibliotek B, dar det finns nagot fler referensbocker, har biblio
tekariema arbetat med referensbestandet men ar inte nojda med resultatet. Dar ar det 
viktigt att det finns uppslagsverk om exempelvis djur och lander sa att elevema kan 
kopiera for sina skoluppgifter. 

Min uppfattning ar att referensbestandet spelar en ganska liten roll i referensarbetet. 
Bibliotekariema anvander he/a mediebestandet nar de svarar pa fragorna och ger hjalp 
och vagledning. Med tanke pa den stora spridning pa fragorna som alla de anvanda 
undersokningarna visar, ar detta nodvandigt. Referensbestandet anvands i forsta hand for 
skolfnigoma pa bada biblioteken. I den amerikanska handbokslitteraturen spelar be
standsuppbyggnaden en stor roll men savitt jag kan se diskuteras inte dess anvandbarhet, 
utan det handlar mera om att ge anvisning for ett sa allsidigt bestand som mojligt. 
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Skillnader mellan biblioteken 

Jag har valt tva bibliotek inte i forsta hand for att jamfora dem utan for att kunna belysa 
arnnet pa ett bredare satt. Men man kan anda iaktta skillnader och reflektera over dessa. 
De fiesta skillnaderna hanfor sig till att bibliotek A ar ett renodlat folkbibliotek och bib
liotek B ett integrerat folk- och skolbibliotek. Dessa skillnader har jag komrnenterat i 
redovisning och analys och de ar sjalvklara utfran bibliotekens olika funktioner. 

Det finns emellertid andra skillnader. De bada biblioteken ligger i komrnuner av mycket 
olika karaktar och detta paverkar biblioteken. I komrnun A ar invanarna genomsnittligt 
mera valutbildade och komrnunens verksamhet ar i hog grad efterfragestyrd. Biblioteket 
ar serviceinriktat och efterfragan spelar en stor roll for bl.a. medieinkopen. Det ska finnas 
nagot for alla i biblioteket, alla ska kanna sig hemrna och biblioteket ska upplevas som 
samhallets "vardagsrum". Har efterfragas exempelvis Pascals langserie "tvillingbockerna" 
och de finns ocksa (dock inte hela serien). Barnbibliotekarien menar att vissa massmark
nadsbocker kan anvandas for att oppna ett samtal med barnen. Man visar att man bryr sig 
om deras intressen och synpunkter. Bibliotek A har en relativt sjalvstandig barn- och 
ungdomsavdelning. Ovrig personal ar valvilligt positiv till den val fungerande barnav
delningen men engagerar sig inte sa mycket i dess verksamhet. Jag anser att barn
avdelningen har en besvarlig personalsituation och skulle behova mera stod for sitt 
arbete. Den amerikanska litteraturen framhaver entydigt att referensarbetet for barn tar 
lang tid. Horning menar exempelvis att sjalva fragan (d.v.s. att ta reda pa vad barnet 
menar) i allmanhet tar langre tid an att ta reda pa svaret. (Horning 1994, s. 12) Men 
insikten om detta finns inte i hela personalgruppen pa bibliotek A, vilket forsvarar arbe
tet. I stallet stalls krav pa att barnavdelningen ska avlasta vuxenavdelningen ytterligare. I 
materialet finns exempel pa att fragor slapps for tidigt och vid mina besok iakttog jag hur 
barn Jarnnade biblioteket utan att fraga eftersom det var sa oroligt vid informations
disken. 

Bibliotek B ligger i en komrnundel med uttalad socialpolitisk malsattning och den 
genomsyrar aven bibliotekets arbete. Verksamheten ar tydligt pedagogiskt inriktad, inte 
hara nar det galler barnen. Bibliotekets roll som instrument for manniskors utbildnings
och bildningsstravanden understryks och medier som stoder denna roll prioriteras. Be
hoven styr aven har, men mindre de uttalade behoven an de av biblioteket uppfattade. 
Bibliotekarierna har en i stort sett gemensam malsattning och alla arbetar at samrna hall 
under ledning av en stark bibliotekschef Detta underlattar forandringar i verksamheten 
men forutsatter att de behov som man tolkar utifran komrnunledningens malsattning och 
uppfattar fran besokarna ar representativa for storre delen av befolkningen. 

Jag anser, att det finns en tydlig skillnad i de bada bibliotekens satt att arbeta som ar 
grundad i kommunernas skilda malsattningar. Bibliotek A ar mera inriktat pa "pro
fessionell service" (avdelningschefens ord) medan bibliotek B har en medveten social och 
pedagogisk uppgift. Av fragematerialet kan man ocksa se att besokarna (ev. omedvetet) 
uppfattar vad biblioteket erbjuder och fragar efter detta. Om lantagarna far positivt 
gensvar en gang, aterkommer de och fragar kanske da om liknande saker, far de negativt 
svar, aterkommer de inte eller staller inte liknande fragor nasta gang. Det blir en sjalv"' 
uppfyllande malsattning. (Jfr s. 55) Men det finns ocksa en tydlig koppling mellan 
kommunledningen, bibliotekets malsattning och arbetssatt och lantagarnas anvandning av 
biblioteket. Det framgar tydligt av intervjuerna med personalen och resultaten av min 
undersokning. Detta ar bra ur demokratisk synpunkt. Men man ska inte gora skillnaderna 
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storre an vad de faktiskt ar. Bada biblioteken fyller bada rollerna, det ar snarare en fraga 
om var tyngdpunkten ligger. 

Det pedagogiska sammanhanget 

Som framgatt spelar biblioteken en sjalvklar och viktig roll for barns kunskapande i sko
lan. Detta kunskapande kan vara av olika slag, en uppgift fran lararen direkt anknuten till 
skolarbetet ell er en valfri uppgift for "fri forskning", temaarbete ell er liknande. Exempel 
pa sadana fragor bar anforts ovan. Detta fragande ar mer eller mindre styrt. Bruner me
nar att barnen maste Iara sig skolans "syntax", det monster som galler for varje amne. 
(Arfwedson 1994, s. 39) Gardner talar om skolans "begransningar". (Gardner 1992, s. 
144ff.) I sin studie av skolbarns upplevelse av tid, anser Ingrid Westlund att barn maste 
Iara sig att acceptera skolans tidsregler, de maste "Iara sig att ga i skolan" (Westlund 
1996, s. 198 ). Det innebar samtidigt att "barnen langsamt lart sig glo~a egna projekt 
och infall" (ibid., s. 198). Det ligger sa att saga i skolans natur att kunskapandet sker 
inom vissa ramar som omfattar tid, rum, amnen och mycket annat. Men utvecklingen i 
skolan gar mot ett friare kunskapssokande och ramarna tanjs. 

lndividualiseringen och betoningen av informationsfardigheterna ar delar av denna ut
veckling. Biblioteket har en funktion genom att det kan erbjuda material som kom
pletterar lararen, hemmet/foraldrarna, larobockerna och skolans backer som kunskaps
kallor. Biblioteket har ocksa en egen "nisch" genom att det ar det enda stallet dar eleven 
systematiskt kan trana sina informationsfardigheter. For att kunna spela denna roll maste 
biblioteket samarbeta nara med skolan sa att bibliotekarierna vet vad som planeras och 
vilka krav som kan stallas. Vilka pedagogiska insatser bibliotekarierna ska gora (nivan 
och ornfattningen) borde ocksa diskuteras med lararna. Mediebestandet ar till vissa delar 
uppbyggt efter dessa behov och det kompletteras av hjalpkataloger, artikelparmar och 
andra informella hjalpmedel. Med inte sa ornfattande insatser skulle mediebestandet yt
terligare kunna anpassas nar det galler amnen och svarighetsgrad. 

Det utvecklingspsykologiska sammanhanget 

Barns "fria" kunskapssokande ar naturligtvis inte helt fritt utan ocksa styrt av nagonting. 
Vygotskij betonade det sociala sammanhanget och menade att sjalva spraket ar ett inst
rument for kunskapsinhamtning och tankande. (Arfwedson 1994, s. 27) Det fragande 
som inspirerats av nagot i skolan utan att vara direkt anknutet till nagon skoluppgift visar 
hur barn pa egen hand utvecklar sina kunskaper. Exempel finns i resultatavsnittet och har 
ar ytterligare ett: 

- Har ni backer om katter? 
- Tar fram "Jag och min katt ". 
- En sadan katt har jag (bild pa framsidan) . Jag borjade forska i min gamla skola, men 
hann aldrig klart. Jag ska titta pa den. (Flicka 9-10 ar) 

Matthews, som har studerat barns filosofiska tankande, ser tankandet som ett utslag av 
undran infor tillvaron. Denna undran och forvaning over olika foreteelser ar borjan till 
filosofin. (Matthews 1982, s. I 0) Men barns undran och forvaning leder inte hara till de 
ex.istentiella fragorna utan ocksa till fragor om mycket nara och konkreta ting. Det ar 
skillnad mellan skoluppgifter, som i allmanhet formuleras av nagon annan, och barnens 
egna fragor men ingen egentlig skillnad mellan de existentiella fragorna och exempelvis 
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fragan om jordens uppkomst, som manga barn funderar over. De soker svar pa fragor 
som ar gransoverskridande och sprungna ur fria associationer. Biblioteket ar det stalle 
manga barn anvander for sitt fria, associativa kunskapssokande. Det finns nara bamen 
och att ringa eller skriva till en tidning eller till teve ar ett mycket storre steg for de fiesta 
barn. 

I mitt material finns exempel pa barn som i hog grad ar aktivt kunskapande. Mehmet som 
jag intervjuade pa bibliotek B ar ett sadant barn. Han sager i intervjun att han vill 
"forbattra" sig: 

- Kan du hjalpa mig att hitta diir? Jag vet inte vilket sprak det ar. 
- Menar du sprakkurserna? 
- Ja. Det visar sig att han tidigare lanat en engelsk sprakkurs, som han tycker var for 
svar, gick for fort. Viii nu veta om det Jinns nagot battre. Vi enas om att han i morgon 
kommer med kursen, sa vi tillsammans far forsoka hitta nagot liittare. 

Flickan Asa ar ocksa ett sadant barn: 

- Jag gillar djur och lanar al/a faktabocker. Bibliotekarien hjiilper mig att bestalla. 

De har bamen ber bada sjalva bibliotekarierna om hjalp och forvantar sig att ta det: 
"Dom bestaller at rnig fran huvudbiblioteket." Bibliotekariernas positiva respons ar viktig 
och sjalvklar. Men det finns ocksa barn vars kunskapssokande ar omtaligt och lattstort: 

- Jag viii ha Osterrikes historia. 
- (Det vi har ar for svart.) 
- P. sager att det inte va' SQ viktigt. (Pojke 11 ar, egen fraga) 

"Det var inte sa farligt", ar ett annat exempel pa kommentar efter ett negativt svar, och i 
BHS-materialet finns ocksa kommentaren "Det ar inget viktigt, alltsa". 

Vissa behover stod: 

- Bibi. visar en bok. 
- F. fragar om det jinns nagon mer. 
- Det Jinns tva likvardiga backer till. 
- Da tycker F. att det blir for mycket att valja pa. 
- Bibi. talar om att det star ungefar samma saker i bockerna. 
- Da tycker F. att det blir bra med en bok. (Flicka 12 ar) 

Bibliotekariens roll som stod snarare an som handledare ar har uppenbar och att hon vi
sar en tillatande, oppen och forstaende attityd ar avgorande for att resultatet ska bli posi
tivt. "Hur meter vi barnen pa biblioteket? fragar sig forfattarna till Passa upp, passa, 
passa vi dare ... ? Och de fortsatter: "Hur vi meter bamen far stora konsekvenser for deras 
fortroende for biblioteket som sadant men naturligtvis ocksa for deras installning till 
litteratur och lasning." (Engdal 1982, s. 54) Och till kunskapssokande, skulle man kunna 
tillagga. 
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Folkbildningssammanhanget 

Det livslanga larandet har blivit ett honnorsbegrepp for UNESCO och andra orga
nisationer och speglar enligt Borgstrom en losning pa det allvarliga problemet att manga 
lander inte har rad att utbilda alla barn (Borgstrom 1988, s. 24). Men det livslanga 
larandet ses ocksa som ett satt att mota samhallets krav pa standigt hojd kompetens och 
arbetslivets krav pa flexibilitet. Sjalvstyrt larande ar ett begrepp som betonar den kun
skapssokandes eget inflytande over var, vad, nar och hur kunskapandet ska ske. Det an
vands mest inom vuxenutbildningsforskningen men , kan, anser jag, aven anvandas for 
barns medvetna och "fiia" (icke skolstyrda) kunskapssokande. Det sjalvstyrda larandet 
Jigger nara de gamla folkbildarnas sjalvbildning, i vilket dock det demokratiska sam
hallets behov av utbildade och val orienterade valjare var ett viktigt inslag. I under
sokningsmaterialet finns exempel pa vad som enligt Borgstrom skulle kallas sjalvstyrt 
larande och som belt och ballet ansluter till Oscar Olssons uttryck "kunskap som angar 
en" (se s. 25): 

- Har ni backer pajranska? 
- Bibi. visar hyllan. 
- F. tittar sjalv. Kommer sedan med en bok pa jranska och viii ha motsvarande pa 
svenska. 
- Just den Jinns inte. 
- F. sager att det gar bra med vi/ken bok som heist. Tar Nilsson, Lilla syster kanin och 
hennes van pa svenska och franska. F. sager att hon viii Iara sig franska for hennes 
pappa pratar franska. 

Alla tre begreppen, det livslanga larandet, sjalvstyrt larande och sjalvbildning, grundar sig 
pa Deweys syn pa manniskan som aktivt kunskapssokande, inte hara som barn utan hela 
livet. De forutsatter att aven den vuxne ocksa har mojligheter att Iara sig, vilket Piaget 
ifragasatte. Gemensamt ar ocksa att manniskan har egna icke-formaliserade kunskaps
behov som kan tillgodoses genom eget sokande. 

I fragematerialet finns fa uttryck som tyder pa att barnen ser sig sjalva som kunskaps
sokande i framtiden. Men Mehmet har kanske en forestallning om sitt framtida yrkesliv 
och vagen dit: 

- Kom och titta pa datorn. (Han har sokt upp "Tom Tits testar manniskokroppen".) 
Finns den inne? Den ska ju sta pa medicin men jag hittar den inte. 
- Den star pa barnavdelningen. (Vi hittar boken i hyllan.) Han satter sig ater vid 
datorn, men kommer snarl och och fragar: 
- Men hur ser man om den star diir el/er diir? (Pekar pa barn- resp. vuxenavd.) 
Jag gar med till datorn och forklarar. 

- Han sdtter sig igen, men aterkommer en stund senare. 
- Det star om en bok att den inte jinns i B, men om man gar vidare, star det "1 ex, 0 
ute "! Det visade sig att det var HB:s ex han tittade pa. 
- Jag ser hur han sitter vid datorn med en vdxande hog backer och hur han ibland gar 
sma utjlykter till hylloma. Han kommer till mig igen efter en stund, med tva backer. 
- Sager att den ena stod pa vux fast det stod u-avd i katalogen, och vice versa. 
- Jag kollar i min katalog och det var inte sa. 
- Sa smaningom ar han klar och kommer jram for att lana sex backer, varav flera om 
mdnniskokroppen. Jag jragar om han ska jobba med det i skolan, men det ska han inte. 
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Da slar det mig alt han, vid ett tidigare tillftil/e, sagt alt han ska bli doktor ntir han blir 
stor. Han skall alltsa borjaforbereda sig! 

Aven Asa talar om sina framtida yrkesplaner. 

- Jag lanar hocker om blommor. Jag ska b/i, vad heter det, zoolog ntir Jag blir stor da 
maste man veta allt om djur. Jag kollar Liisamas sidor i Frimme (Postens 
frimarksklubbs medlemstidning, forf.:s anm.). Dar star om djur. 

Asa och Mehmet har helt andra forutsattningar an Oscar Olsson och hans klass- och 
generationskarnrater, de far en god grundlaggande skolutbildning. Men tvanget att ut
bilda sig och fortbilda sig kommer formodligen att vara annu storre for Asa och Mehmet. 
Behovet av att bilda sig sjalv for sin egen utveckling och for att kunna fungera i det 
demokratiska sarnhallet kvarstar ocksa. Biblioteken ar den enda platsen som sarnhallet 
erbjuder for det sjalvstyrda larandet. 

Slutsatser 

De resultat som Wanting kom fram till i sin undersokning verifieras av den svenska un
dersokningen. De egna fragorna ar fler an skolfragorna och flickorna fragar mer och om 
andra saker an pojkarna. Samma amnen efterfragas i stor utstrackning. Det ar egentligen 
bara pa en punkt som resultaten skiljer sig at. Wanting fann att visuella stimuli spelade en 
stor roll sarskilt for de sma barnen. (Wanting l 984a, s. 46, l 984b, s. 119) Detta kan jag 
inte Spara i det svenska materialet, kanske beroende pa att fragorna ar fa fran denna 
aldersgrupp. 

En annan skillnad, som emellertid inte beror pa skillnader i resultaten utan pa upp
laggningen av undersokningarna, ar att jag har kunnat belysa samspelet mellan biblio
tekarier och barn. Barnen far god och i aHmanhet helt adekvat hjalp och bibliotekarierna 
ar oppna och generosa i sina kontakter med barnen. Bibliotekarierna Jagger ner avsevard 
moda pa att meta barnen pa halva vagen nar dessa har svarigheter att uttrycka vad de viii 
ha och tolkar deras utsagor utifran sin erfarenhet och forforstaelse . 

Mera omsorg kan dock laggas ner pa att anpassa mediebestandet till behoven liksom att 
underlatta overgangen fran katalog till hylluppstallning och orienteringen i biblioteket. 
Nar det galler utformningen av katalogerna kan mycket goras for att underlatta sokandet 
for barnen, bl.a. en systematisk anvandning av arnnesord. 

Biblioteken spelar en stor och sjalvklar roll for barnens kunskapssokande for skolupp
gifter och har en tydlig pedagogisk uppgift. Dock ar det brist pa lampligt material och 
svarigheter i kontakterna med skolan. 

Manga barn Staller mangder av egna fragor i alla mojliga arnnen. De tva undersokta 
biblioteken fyller ocksa denna uppgift i barnens kunskapssokande pa ett bra satt. Den be
ror kunskapandet som ett led i barnens egna personliga utveckling. I denna roll ar biblio
tekariernas attityd till barnen viktigare an for skoluppgifterna. Medvetet eller omedvetet 
anpassar sig bibliotekarierna till barnen i sprak och bemotande. 

Bibliotekens roll for barnens mera langsiktiga sjalvbildning och framtida utbildning kan 
inte sakert sparas i fragematerialet. Tva av intervjuerna pekar daremot pa att just de 
barnen kommer att fortsatta att anvanda biblioteket for sitt sjalvstyrda larande. Om 
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bibliotekarierna ar medvetna om att biblioteket kan fylla denna funktion innebar det 
emellertid att de klarare ser sambandet mellan barnens kunskapssokande och bibliotekens 
roll for den vuxnes sjalvbildning och fortbildning. Biblioteket har en roll som ett kom
plement till skola, yrkesliv och folkbildning och dessutom i "mellanrummet" mellan dem. 
En konsekvens blir ocksa att biblioteket kan ha en viktig uppgift genom att hjalpa till att 
utjarnna skillnader mellans barns (och vuxnas) olika socio-ekonomiska forutsattningar. 
Betydelsen av denna roll ska inte overskattas men inte heller underskattas och ett med
vetet arbete i den riktningen kan vara oerhort betydelsefullt bade for enskilda barn och 
for grupper av barn. 
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Avslutande diskussion 

Analysen har diskuterats med bibliotekariema pa de deltagande biblioteken och denna 
diskussion aterges i detta avsnitt. 

Resultatet av undersokningen visar att de tva biblioteken har en sjalvklar roll nar barn 
soker material for skoluppgifter. Bibliotekarierna anser att de har en pedagogisk uppgift 
och de tar den uppgiften pa allvar trots att de, som 9e papekar, egentligen saknar peda
gogisk utbildning. De hjalper bamen bade att ringa in och formulera uppgifterna och att 
hitta lampligt, lagom svart material. Det mediebestand som anvands for skoluppgiftema 
ar direkt andamalsinriktat. Fragoma ar i stor utstrackning forutsagbara och hjalpen ar 
handfast och konkret och handlar ofta om att hitta fakta och kopiera artiklar ur upp
slagsbocker. Detta ar en pedagogisk roll men en annan an lararens, mera behovsinriktad 
an styrande, mera handledande an undervisande. I den aktuella debatten har ocksa pape
kats att dessa tva yrkesroller narmar sig varandra, laramas uppgifter blir alltmera av 
handledande karaktar. 

De tva problem som framhavs av bibliotekariema och som bekraftas i mitt material ar 
brister i samarbetet med skolan och brist pa lampligt material. Bibliotekarierna far for 
litet information fran skolan om vad som planeras, de vet inte alltid vad lararna forvantar 
sig och de ar ibland irriterade pa att Jarama inte hjalper elevema att formulera sina upp
gifter tydligt. Bibliotek B har av naturliga skal ett narmare samarbete med skolan an bib
liotek A, men aven dar ar det ibland problem. Man kan ifragasatta om inte biblioteket 
genom systematiska insatser skulle kunna forbattra detta. Ett forslag ar att ta upp en dis
kussion med larama och tillsammans gora en skriftlig overenskommelse om vad som ar 
laramas uppgift och vad biblioteket atar sig. Detta finns pa bibliotek B, som pa manga 
integrerade bibliotek, men aven rena folkbibliotek som bibliotek A skulle kunna gora sa
dana overenskommelser. 

Upplaggningen av undervisningen i informationssokning kan ocksa diskuteras med sko
lan. Fragan ar om man ska undervisa varje elev for sig eller om man kan gora insatser i 
grupp. I det s.k. Barkestorpsprojektet visade Brigitte Kuhne att det Jonar sig att ge e!e
vema undervisning i informationssokning och i detta projekt genomfordes den i huvud
sak i grupp (Kuhne 1993, s. 241 ). I utvarderingen av det s.k. modellskolbiblioteksprojek
tet i Orebro Ian konstaterar a andra sidan Louise Limberg att flera av de deltagande bib
lioteken har slutat med regelratt biblioteksundervisning och ersatt den med andra former 
for att battre kunna anpassa undervisningen till elevemas individuella behov (Limberg 
1996, s. 56). Detta ar ett omrade dar ytterligare experiment med olika former skulle be
hovas for att biblioteken ska kunna hitta losningar som forenar anpassning till individema 
med tidsmassigt genomforbar handledning. 

Biblioteken skulle kunna utarbeta tydligare skriftliga instruktioner for de datoriserade ka
talogema aven om sadana aldrig kan ersatta personlig undervisning. Andra elektroniska 
hjalpmedel behovs naturligtvis ocksa, t.ex. en latt (inte sa omfattande) artikeldatabas. 
Skolsok, som ar en sadan databas pa cd-rom, kan provas och aven det register som finns 
over artiklar i Kamratposten kan anvandas forge battre svar pa bamens fragor. 

Bristen pa Jampligt material papekas av bibliotekariema i manga av svaren. Det betyder 
att det inte finns tillrackligt latta hocker i amnet eller att uppslagsverken ar for svara. Det 
finns OCkSa, trots att bibJiotekarier har papekat detta for forJagen i manga ar, Stora am-
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nesmassiga brister i bokutgivningen bl.a. nar det galler amnen som sport och musik. Jag 
tror emellertid att det kan finnas broschyrer, som ar lampliga i vissa efterfragade amnen. 
Det kanske ar dags att ateruppliva smatryckssamlingarna? Det ar naturligtvis tidsodande 
att Spara Upp och skaffa sadana smaskrifter och dessutom gora i ordning dem for utla
ning. Men det kanske ar vart besvaret eftersom det ar just de barn som tycker att fakta
bocker och uppslagsverk ar for svara som bast skulle behova ett anpassat material och 
som det ar viktigast att na. Nagon av bibliotekarierna tar ocksa upp detta i en kommentar 
och jag tror att det ar en ide att arbeta vidare med. Bokutgivningen styr medieurvalet i 
storre utstrackning an behovet, kan man saga, vilket .ocksa bekraftas av bibliotekarierna. 

Barns egna fragor ar mera varierade och den hjalp barnen far ar ocksa av alla mojliga oli
ka slag. Nar det galler vuxenbibliotekarier talar man ofta om att man intervjuar lantagar
na. Bibliotekarierna pa de deltagande biblioteken for snarare en dialog med barnen d.v.s. 
det ror sig om ett samtal, under vilket bibliotekarie och barn tillsammans forsoker finna 
det som passar barnet. Fa dialoger ar langa, men bibliotekarien tolkar barnets utsaga och 
beteende och anvander sina forkunskaper (bade allmanna om exempelvis barns lasforma
ga i olika aldrar och speciella om ett visst barn eller om vad en viss klass arbetar med) 
som inslag i dialogen, vilket gor att denna ar mera innehallsrik an den information orden 
ger. Det kan manse av bibliotekariernas kommentarer och den hjalp barnen far. Hartman 
papekar ocksa att barn kan ha svart att formulera sig och menar att man maste forsoka 
forsta barnets budskap. (Hartman 1992, s. 37) Jag har givit exempel pa sadana tolkningar 
och anser att bibliotekarierna ar lyhorda och lagger ner mycken moda pa att ta reda pa 
vad fragan egentligen galler. Under rnina observationer har jag ocksa sett att de tar bar
nen pa start allvar och bemotandet ar mycket oppet och positivt. Det finns en narhet och 
spontanitet i barnens uttryckssatt som visar att bibliotekarierna har deras fortroende. 

Men det finns ocksa vissa problem. Situationen runt informationsdisken ar ofta rorig med 
barn och vuxna som vantar och telefoner som ringer. Bibliotekarierna springer fram och 
tillbaka och jag tror att barnen ofta har svart att forsta vad bibliotekarien gor. Eventuellt 
kan det vara en fordel att kommentera vad man gor, t.ex. "Da gar vi till uppslagsbocker
na" eller "Faktabocker om hastar star pa den har hyllan". Dialogerna kan ocksa avslutas 
pa ett tydligare satt: "Ar du nojd med det har?" Detar kanske upplevas som trottsamt att 
gora detta men jag tror att mycket skulle vara vunnet om barnen battre kunde folja med i 
vad som sker. Den pedagogiska uppgiften fullgors sa att saga da pa ett sjalvklart satt. Pa 
bibliotek A forvantas barnbibliotekarien rycka in i informationsdisken pa vuxen
avdelningen vissa tider och ar da inte tillhands pa barnavdelningen. Pa grund av att vissa 
barns kunskapssokande ar mycket trevande och lattstort anser jag, att det ar viktigt att 
bibliotekarien hela tiden finns pa plats (utom nar hon hjalper en besokare ute i biblioteket 
forstas) . Under rnina observationer kunde jag konstatera att det forekommer att barn ger 
upp och gar (aven om det inte ar sa vanligt). Jag tror att det snarare beror pa att det ar 
rorigt an pa det faktum att de far vanta. 

Av samma anledning bor man forsoka skapa en lugnare rniljo runt informationsdisken. Pa 
bibliotek B ar det ofta flera som arbetar i den gemensamma informations- och expedi
tionsdisken och det kan vara mycket stokigt dar. Det dagliga arbetet med sandningarna 
till och fran andra bibliotek kan kanske exempelvis skotas i arbetsrummet. Bada bibliote,, 
ken har gjort ansatser att underlatta besokarnas eget sokande i biblioteket. Arnnesindel
ning i for besokarna mera overskadliga grupper, s.k. kategorisering (vilda och tama djur 
kan t.ex. foras samman och teman i skonlitteraturen lyftas fram), provas pa olika satt pa 
de tva biblioteken men denna kan med all sannolikhet utvecklas betydligt. Inget av biblio
teken har utnyttjat mojligheten att arbeta med lokala amnesord i katalogen, en mojlighet 
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som fa bibliotek utnyttjar men som kan vara ett mycket bra och egentligen sjalvklart 
hjalpmedel. Skyltar och annan information kan vara utforligare, tydligare och mera ge
nomarbetade. 

For vissa barn far biblioteket en storre betydelse an for andra, det ar for storlasarna och 
de aktivt kunskapssokande barnen. Asa och Mehmet ar sadana barn och flera finns sakert 
representerade i fragematerialet. Borgstrom menar, att for vissa manniskor ar detta ett 
livsmonster och har en kompensatorisk funktion. De har ett intresse och ett engagemang 
som de inte far tillfredsstallt i skolan. (Borgstrom 1988, s. 102) Nagra av dessa barn far 
kanske viss hjalp hemma och i skolan men biblioteket kan komplettera genom att hjalpa 
dem att hitta det de inte finner pa annat hall. Biblioteket kan ocksa stodja dem med det 
som kanske ar viktigast for dem, d.v.s. det de behover for sitt sjalvstyrda larande. 

For andra barn ar biblioteket det enda stallet dar de blir sedda i sitt kunskapssokande och 
far den ratta hjalpen. For dessa kan bibliotekarierna spela en mycket stor roll genom att 
uppmuntra dem och se till att de far god hjalp. Det ar viktigt att genast ta fasta pa de 
intressen som barnen har. Dewey skrev: "Jag tror att intressen ar tecken och symptom pa 
vaxande formaga. Jag tror de representerar gryende anlag." (Dewey 1980, s. 47) 

I vissa svar kan jag marka att en fraga slapps for tidigt, det kan vara av tidsskal eller and-
ra skal men i nagra fall ar jag forvanad over att inte alla mojligheter utnyttjas att finna 
svaret. Bocker lanas visserligen in fran andra bibliotek men mitt intryck ar att biblioteka
rierna sallan gor sokningar utover· de intema. Ett resultat av den amerikanska utvarde
ringen var ocksa att de bibliografiska sokmojlighetema utnyttjades i mindre utstrackning 
for barnens fragor och att svar sallan soktes utanfor biblioteket (Riechel 1991 s. 120f ). 
Det £inns inte grund i mitt material for den skarpa vidrakning av referensarbetet for barn 
och ungdomar, som Riechel gor, men jag ifragasatter om inte barnen ibland lamnas i stic
ket med ofullstandigt besvarade fragor. Bibliotekariema menar, att det ingar i deras pe
dagogiska uppgift att hanvisa hogstadieeleverna att soka vi dare pa egen hand och att . ··· 
detta ofta ingar i den uppgift som de har fatt fran lararen. Men med tanke pa barns tre
vande kunskapssokande ifragasatter jag om detta ar realistiskt. I varje fall bor man for
sakra sig om att de klarar det. Bibliotekariema papekar ocksa att bibliotekens regler for 
barn a andra sidan oftast ar enklare och farre an for vuxna, exempelvis avgiftsfiia bestall
ningar, vilket underlattar bamens kunskapssokande. 

Pa bibliotek B har man erfarenhet av att invandrarbamen nojer sig med det som £inns i 
biblioteket medan de svenska barnen forvantar sig mera service, kanske for att de har 
battre kunskaper om vad de kan krava. Men invandrarbarnen ar ocksa mycket sugna pa 
lasning och kunskaper, det ar ibland skillnad pa invandrarbarnens och de svenska barnens 
entusiasm for bokprat och bibliotekskunskap. 

Det £inns en samverkan mellan utveckling och kunskapsinsamlande, med vars hjalp man 
tranger in i 'verkligheten' ." Eller med Hartmans ord: "Parallellt med personens utveck
ling pagar ett standigt kunskapsinhamtande av mer eller mindre formell natur. Barn soker 
av omvarlden och far impulser att ga vidare." For alla barn och ungdomar kan biblioteket 
fungera som det "fiirum" (i bade fysisk och intellektuell bemarkelse ), som Matthews 
forutsatter och Westlund talar om (Matthews 1982, Westlund 1996, s. 199) och som ar 
nodvandigt for reflektion, tankande och kunskapande. Bibliotekets uppgift kan kanske 
sagas vara att ha beredskap, bade nar det galler personal, medier och lokaler for kunska
pande. Genom oppna lokaler, oppna attityder och ett brett urval medier (kompletterat 
med inlan) kan man mota det fiia associativa kunskapssokandet. Det ar omojligt att for-
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utse vad fragorna kommer att handla om, men biblioteket kan ha beredskap att svara pa 
dem. Det medfor att bibliotekspersonalens attityder ar lika viktiga som kunskaperna. 
Barnbibliotekarien pa bibliotek A sager, att hon hellre ser att en av barnavdelningens 
assistenter tillfiilligt tjanstgor i informationsdisken an en vuxenbibliotekarie. Assistenterna 
har samre kunskaper i inf ormationssokning men de har kunskap om mediebestandet pa 
barnavdelningen och har den oppna och generosa attityd som kravs. F ormagan att kom
municera och tolka ar viktigare pa barnavdelningen an pa vuxenavdelningen. 

Barnbibliotekarierna papekar att manga barn ar kontaktsokande och fragar, inte for att 
de viii veta nagot speciellt, utan for att fa prata. Da kan det vara svart att hjalpa dem om 
man inte direkt forstar att det ar sa. Det kan visa sig i att barnet inte ar intresserat, fast 
bibliotekarien tror att hon har hittat just det som barnet soker. Sjalva kontakten tar tid 
och maste fa gora det men tidspressen ar ofta stor. 

Barnavdelningarna kan vara inriktade pa att hjalpa de vuxna, som besoker barnavdel
ningen, eller pa barnen. Om biblioteken anser att barnen ar viktigast (vilket horde vara 
sjalvklart) maste de dra konsekvenserna av den malsattningen och mera systematiskt se 
till att verksamheten ar anpassad till barnen. De i undersokningen ingaende biblioteken ar 
pa god vag i sin utveckling mot att vara frirum for kzmskapande och bibliotekariernas 
medvetenhet och intresse for att delta i undersokningen pekar pa fortsatt stravan i denna 
riktning. Diskussionen om resultatet visar att biblioteken uppfattar deltagandet i under
sokningen som ett larande projekt och att en process har satts igang med fortsatt diskus
sion och uppfoljningsarbete. I denna diskssion bor bibliotekets utjamnande funktion upp
marksammas mera. 

Att den i inledningen namnde pojken fick ett korrekt, fullstandigt och till hans alder an
passat svar pa sin fraga var namligen viktigt. Pa det sattet fick han bekraftat att det Jonar 
sig att fraga overhuvudtaget, att biblioteket ar en plats dar man kan stalla fragor och att 
det finns bibliotekspersonal som har till uppgift att svara eller hjalpa till att hitta svaret. 
Han blev tagen pa allvar bade av sina mamma och av bibliotekarien och uppmuntrades 
formodligen att fortsatta att fraga om sadant han undrade over. Detta ar startpunkten for 
det sjalvstyrda, livslanga larandet. 

Nya fragor 

Flera delar av det stora omradet referensarbete for barn och ungdomsar aterstar att be
handla. Jag har tidigare namnt flera fragor, bl.a. katalogernas anvandbarhet och vuxnas 
fragor pa barnavdelningarna liksom ev. skillnader mellan bibliotek som har separat infor
mationsdisk for barn och bibliotek som inte har en sadan. Det i denna undersokning 
igangsatta forandringsarbetet pa de bada biblioteken skulle kunna foljas upp och en full
standig aktionsforskningsprocess genomforas. Nagra kvantitativa och kvalitativa (ratt 
svar?) undersokningar har inte heller gjorts. Och manga tradar hanger losa i denna upp
sats, exempelvis barns fragande pa biblioteken i forhallande till ett mera teoretiskt betrak
telsesatt pa fragande. Man kan ocksa vanda pa perspektivet och ta upp bibliotekarie
kompetensen. Vad kravs? eller forhallandet erfarenhetskunskap - fardigheter - teoretiska 
kunskaper. Mediebestandet i allmanhet och referensbestandet i synnerhet kan skarskadas
ytterligare ur olika synvinklar. Ungdomars behov av allman information och samhallsin
formation diskuteras i andra sammanhang men sallan i bibliotekssammanhang trots att 
vissa projekt har genomforts. Mycket aterstar alltsa att gora. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har en undersokning av referensarbetet for barn och ungdomar pa tva 
folkbibliotek redovisats. Utgangspunkt har varit den undersokning som Birgit Wanting 
gjorde i Danmark 1977-1979 och en genomgang av svensk och engelsksprakig litteratur 
inom omradet referensarbete for barn och ungdomar. Referensarbetet har satts in i ett ut
vecl<lingspsykologiskt, pedagogiskt och folkbildande samrnanhang. 

De tva bibliotek som har deltagit i undersokningen ar ett huvudbibliotek i en storre 
komrnun och ett integerat folk- och skolbibliotek. Metoden har varit deltagande obser
vation och materialet barnens fragor, intervjuer samt observationer. 586 fragor, som har 
stallts av barn och ungdomar, har samlats in av bibliotekarierna och dessa har aven note
rat de svar och den hjalp barnen har fatt . Resultatet har strukturerats efter ken, alder, 
arnnen, barnens uttryckssatt och den hjalp barnen har fatt. 

Skolfragor och barnens egna fragor skiljer sig at. De forra ar inte konsspecifika, galler 
konkreta arnnen i anslutning till skolarbetet och ar foga anknutna till elevernas intressen. 
Den hjalp bamens far ar oftast handfast, kopior ur uppslagsverk och tidskrifter samt 
faktabocker. Serien Lander i fickformat ar det oftast forekomrnande hjalpmedlet. 

Barns egna fragor ar betydligt mera varierade. De kan handla om allt mojligt och intres
set kan ha vackts av nagot amne i skolan men ar oftast sprungna ur fritt associerande 
kring olika foreteelser. Det ar stor skillnad pa flickers och pojkars egna fragor. Flickor
nas fragor galler ofta husdjur, bakning, dockskap och annat inom hemmets och familjens 
sfar. Pojkarna fragar mera utatriktat om vilda djur och framrnande lander och staller 
ibland helt ovantade fragor. 

Bamen staller garna allmanna fragor och uttrycker sig oprecist p.g .a. att de saknar de 
relevanta begreppen. Bibliotekarien lagger ner mycket tid pa att ringa in vad bamet 
egentligen viii veta och inleder ett samtal som ofta bestar av flera led och inbegriper att 
bibliotekarien och barnet gar runt bland hylloma tills barnet ar nojt med hjalpen. Persona
len intar en vanlig, oppen och inkannande attityd och barnen far for det mesta god hjalp. 
Ibland lamnas de dock med ofullstandiga svar. Referensbestandet spelar en mycket Iiten 
del for referensarbetet gentemot barn och ungdomar, svaren hamtas i bibliotekets hela 
material och i nagon man aven utanfor biblioteket. 

Utifran resultatet ges forslag till konkreta forbattringar och en mera langsiktig utvecl<ling 
av referensarbetet. Bl.a. foreslas att biblioteken skaffar mera broschyrmaterial i efterfra
gade aktuella arnnen, dar det saknas lampliga hocker, att lokala arnnesord laggs i i biblio
tekskatalogerna och att uppstallning av backer och skyltning ses over. Miljon runt infor
mationsdisken maste ocksa vara sadan att barns, ibland lattstorda, kunskapssokande sti
muleras. Ett stort problem ar att arbetssituationen ar stressig och att bibliotekarien inte 
har tid att ge barnet den hjalp som det behaver. Har maste bambibliotekarierna fa stod 
fran den ovriga personalen eftersom det tar mera tid att hjalpa barn an vuxna. Persona
lens installning och bemotande och tillgang till tid ar avgorande for att barnen ska upple~ 
va att biblioteket ar en plats for kunskapande. Denna upplevelse ar avgorande for att de 
ska aterkomma aven i framtiden. Bibliotekarierna pa de undersokta biblioteken har del
tagit i diskussionen om tankbara utvecl<lingsmojligheter. 
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Appendix 

Termen referensarbete - en oversikt 

Den hihliotekstekniska termen referensarbete definieras pa skilda satt i skilda samman
hang. Infor arhetet med denna uppsats har jag gjort en genomgang av hur termen an
vands och vad den innefattar, samt vilka termer man for ovrigt anvander for det direkt 
anvandarinriktade informationsarhetet i hiblioteket. Den gor inte ansprak pa att vara full
standig. Resultatet redovisas har i resonerande form. 

Ordet referens kommer av lat. refero, 'hara tillbaka', i overford betydelse 'overlamna' , 
'hanskjuta'' 'aterge' . 

Ordbocker ocb allmanna uppslagsverk 

Referensarbete forekommer inte som uppslagsord i Svenska Akademiens Ordbok 
(SAOB) daremot referensbibliotek (forsta belagg 1888) och referensbok (1896). Refe
renshihliotek definieras som "hiblioteksavdelning I. annan ... boksamling med uppslags
hocker o. andra vark av allmannare intresse som (icke far Janas hem, utan) aro avsedda 
att hegagnas pa platsen (o. till vilka ngn som onskar en upplysning kan hanvisas)" . (Bd 
21, sp. 666) Referenshok hetyder "bok i referensbibliotek; stundom allmannare: upp
slagsbok (i ett bibliotek)" . (Ibid., sp. 666) Det viktigaste ar har att bockema inte far Janas 
hem men dessa kan vara antingen uppslagsverk eller andra oversiktliga hocker som finns 
i referenssamlingen och inte Janas ut. Men det finns ocksa en syftning pa sjalva refe
rensarbetet i uttrycket "till vilka ngn som onskar en upplysning kan hanvisas". Denna del 
av SAOB kom ut 1957. I Svenska Akademiens ordlistas (SAOL) senaste upplaga (den 
11 :e, 1986) forklaras referensbibliotek kortfattat: "avdelning med uppslagsbocker o. 
oversiktsarheten o.d." (s. 457). Denna forklaring tar alltsa fasta pa typer av hocker och 
namner inte nagot om hemlan. 

I Nationalencyclopedin finns ocksa ordet rejerensbibliotek och det forklaras: "sarskild 
bihlioteksavdelning dar bihliografier, uppslagsverk, ordbocker, matriklar m.m. finns upp
stallda, vanligen i anslutning till lasesalen. Referenslitteraturen far endast anvandas i bib
lioteket och lanas inte ut" (NE, bd 15, 1994, s. 457). Har exemplifieras med flera typer 
av hocker och dessas normala placering i biblioteket kommenteras ocksa. Att de ar av
sedda att anvandas pa plats understryks sarskilt. 

Under uppslagsordet bibliotek i NE aterfinns foljande avsnitt: 

Arbetet med att hjalpa nagon att finna ratt information for ett hestamt andamal hru
kar kallas dokumentation eller referensarbete, och det hedrivs inte hara med hjalp 
av datorhaserade register utan ocksa med anlitande av tryckta hihliografier och 
andra hjalpmedel. Man har mer och mer insett att forskningshihliotekens tjanster 
maste breddas och inte hara hesta i att efter hesokarens hestallning Jana ut hocker. 
Man talar om forskningsbiblioteken som informationscentra som formedlar doku.: 
menterad information av allt slag i vilken form eller forpackning den an forekom
mer. 

Pa folkhihlioteken hedrivs en Iiknande verksarnhet men med utnyttjande av andra, 
rnindre vetenskapligt inriktade datahaser. Denna verksarnhet, som ar en vidareut-
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veckling av den referenstjanst som lange utgjort ett viktigt inslag i folkbiblioteksar
betet, riktar sig till enskilda personer men kan ocksa vara en stodfunktion for det 
lokala naringslivet. Viktig ar ocksa uppgiften att formedla samhallsinformation som 
ger medborgama overblick over och klarhet i komplicerade orsakssammanhang. Pa 
sa vis kan folkbiblioteken medverka till att minska informations- och kunskapsklyf
tor i samhallet. (Ibid., bd 2, 1990, s. 520f) 

Har finns alltsa orden referensarbete och referenstjanst och utgangspunkten ar besoka
ren, mot vilken detta arbete ar inriktat. Servicen vanger sig i forsta hand till enskilda per
soner och kvaliteten ("ratt information") betonas. Hjalpmedel ar bl.a. tryckta bibliografier 
och databaser av olika slag men att dessa uteslutande skulle fa anvandas i biblioteket 
namns inte. Folkbibliotekens ansvar for samhallsinformationen anges som exempel pa an
nan information an den som kan hamtas i den traditionella litteraturen och databasema 
och bibliotekets folkbildande roll understryks. Att svara pa fragor stallda for ett speciellt 
andamal tycks vara definitionen pa referensarbete aven om detta nu alltmera sker med 
hjalp av databaser. Att folkbiblioteken kan spela en roll i detta avseende inte bara for en
skilda personer utan aven for det lokala naringslivet framhavs. 

Bibliotekslitteratur 

Valfrid Palmgren gav 1909 ut tva skrifter om den studieresa som hon 1907 gjorde till 
amerikanska bibliotek, Bibliotek och folkuppfostran och Biblioteket - en ljushard. Den 
forstnamnda ar den rapport hon skrev efter resan, den andra har karaktaren av en pam
flett med delvis samma innehall (utgiven i serien Heimdals smaskrifter) dar hon pladerar 
for inrattande av allmanna bibliotek efter monster av de amerikanska. 

I Bibliotek och folkuppfostran finns ett kapitel kallat Referensafdelningen. Dar defininie
ras referensbibliotek som "en afdelning inom biblioteket, dar de besokande kunna stude
ra och dar de efter begaran kunna begagna all inom biblioteket befintlig litteratur, afven 
sadan, som icke tillhandahalles sasom hemlan". (Palmgren l 909a, s. 92) Valfrid Palm
gren konstaterar att de amerikanska referensavdelningama inte skiljer sig namnvart fran 
de europeiska utom i ett avseende namligen 

det arbete, som fordras och utfores af de i dessa afdelningar tjanstgorande bibliote
kariema .... Referensbibliotekarierna sta allmanheten till tjanst med rad och dad pa 
alla satt, de uppgora fullstandiga studieplaner i hvilket som heist amne, som en bib
lioteksbesokare onskar studera; de gifva uttommande litteraturforteckningar anga
ende an en, an en annan fraga, som for nagon bibliotekskund ar af intresse; de be
svara fragor om allt upptankligt, hvarpa biblioteket genom sin boksamling kan 
gifva svar. Det finns intet amne vare sig ofver eller under deras vardighet, intet be
svar ar dem for stort, och de lamna ingen moda ospard, forran den fragande iatt ett 
honom tillfredsstallande svar. (Ibid. s. 93) 

I kapitlet Bambiblioteket namner hon inte referensarbetet men skriver om bibliotekarien: 
"Hon - det ar namligen alltid en kvinna - star standigt till bamens tjanst och ar deras 
med outtomligt talamod och aldrig sviktande vanlighet och hjalpsamhet utrustade 'fraga 
mig om allting'". (Ibid. s. 97) I Biblioteket - en ljushard namner Valfrid Palmgren ordet 
referensbibliotek men definierar det inte. (Palmgren l 909b, s. 18) Hon forutsatter uppen
barligen att termen ar valkand och inte i behov av nagon forklaring. 
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Redan hos Valfrid Palmgren meter vi alltsa referensarbetet i hela dess bredd: svar pa fra
gor, litteraturvagledning och handledning i studier och utgangspunkten ar bibliotekets 
samling av "referenslitteratur, det vill saga handbocker rorande alla kunskapomraden, 
lexikon fran och till alla sprak, encyklopedier, likaledes pa de fiesta sprak, alla de mest 
betydande bibliografiska hjalpmedel samt annan vardefull litteratur, som kan tjana till att 
gifva en orienterande kunskap om eller allman oversikt ofver olika grenar af vetande". 
(Palmgren 1909a, s. 92f) Valfrid Palmgren asyftar bade sadana hocker som lanas ut och 
sadana som maste anvandas i biblioteket. Hon lagger stor vikt vid bibliotekariens profes
sionella roll och personliga engagemang. Dock tar hem inte upp vidare sokningar utanfor 
biblioteket och inte biblioteksundervisning, vilket kanske inte var aktuellt vid den tiden. 

I Nordiskt /exikon for bokviisen definieras referencearbejde: "Betegnelse for den Del af 
Biblioteksarbejdet, der gaar ud paa at yde Biblioteksbenytterne en kyndig Hjrelp til at 
benytte Bibliotekets bibliografiske Apparat, dets Kataloger og dets Samlinger. 

Referencearbejdet sprender meget vidt, fra Fremskatfelse af ganske enkle Oplysninger, 
der kan findes i Opslagsvrerker og Haandboger, til Udarbejdelsen af Litteraturlister, 
alrnindelig Biblioteksvejledning for Laanere og til specie} Vejledning for Forskere." (Bd 2 
s. 258) Harger forfattarna ocksa begreppet en bred betydelse och inkluderar besvarande 
av fragor, vagledning och pedagogiskt arbete. Kvaliteten ("kyndig") betonas ocksa. 

Jag har inte kunnat finna ordet referensarbete (reference service) varken hos Harry Jarv 
eller James Thompson i deras bibliotekshistoriska oversikter men de behandlar anda bib
liotekariernas vagledarfunktion. Jarv anvander uttrycket "sprida kunskap" (Jarv 1991, s. 
58) och Thompson tar upp "dissemination of knowledge" (Thompson 1977, s. 207) som 
en av sina "principles oflibrarianship", bada begreppen med inneborden att bibliotekarien 
ska vagleda biblioteksbesokarna och gora bibliotekets samlingar latt tillgangliga. 

Lillemor Widgren utgav 1972 boken Att soka information. I den behandlas referensarbe
tet for vuxna grundligt men inte alls referensarbete for barn och ungdomar. I ett sarskilt 
avsnitt forklaras vissa termer bl.a. referensarbete: 

Referensarbete betecknar pa de fiesta svenska bibliotek, dar vi inte har skilda in
formationsdiskar for olika slags information, all form av informationsservice, som 
biblioteket ger. Denna service kan be~ta av upplysningar som svar pa fragor .. .. 

Fragorna kan ocksa leda till litteratursokning och bibliografiskt belaggande ... Till 
folkbibliotekens referensarbete hor aven vagledning och radgivning vid val av litte
ratur .... 

Huruvida arbete med interurbanlan, fjarrlan, Ian till och fran andra bibliotek, ska 
raknas till referensarbetet har diskuterats. Eftersom det arbetet - liksom arbetet, 
som utfors av bibliotekarien med tjanstgoring i informationen - till star del bestar 
av sokning i bibliografier och andra uppslagsverk finns goda skat for att betrakta 
det som en form av "referensarbete". (Widgren 1972, s. 108-109) 

Lillemor Widgren ger en mangd exempel pa olika slags fragor. 

1977 kom en ny omarbetad upplaga av boken, nu kallad Referensarbete. Dar skriver 
Lillemor Widgren om referensarbetet: 
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Denna service kan besta av enkla upplysningar som svar pa fragor .... Referensar
bete innebar ocksa bibliografiskt belaggande av titlar .... Till folkbibliotekens refe
rensarbete hor aven vagledning vid val av litteratur for "forstroelselasning" ur bade 
skon- och facklitteraturavdelningar .... Ofta forekommande forfragningar ell er vissa 
aktuella handelser m.m. motiverar ofta sammanstallande av litteraturlistor till tjanst 
for bibliotekets kunder. (Widgren 1977, s. 14-15) 

Nagot langre fram skriver hon ocksa: "Referensarbete ar inte nagot som ager rum endast 
da informationssokande kommer till biblioteket, det bestar ocksa bl.a. av att underlatta 
for besokare att sjalva hitta 'de vanligaste handbockema' . " (Ibid. s. 19) 

Lillemor Widgren anvander alltsa en mycket vid definition. Den innefattar besvarande av 
fragor, belaggande av titlar, vagledning, fjarrlan och utarbetande av litteraturlistor. Hon 
raknar dessutom uppenbarligen in alla anordningar som ar avsedda att underlatta sokan
det for lantagama utan att narmare precisera dessa. 

Lillemor Widgren, som ar den svenska folkbibliotekarie som har skrivit mest om refe
rensarbete och kanske ocksa har storst erfarenhet av referensarbete, gor i sin bok en me
ra omfattande litteraturgenomgang, dar hon bl.a. refererar engelska och amerikanska 
handbocker och aldre svenska tidskriftsartiklar i amnet (ibid., s. l 5ff) och jag hanvisar 
till den for den intresserade lasaren. Bade Lillemor Widgren och Greta Renborg har aven 
belyst amnet ur olika vinklar i tidskriftsartiklar. 

1989 antog SAB:s styrelse riktlinjer for referensarbetet. Referensarbete ar dar "den de! 
av biblioteksarbetet som syftar till att ge biblioteksnyttjama hjalp att anvanda bibliotekets 
sarnlingar av hocker och andra medier eller hanvisa till andra informationsvagar" 
(Sveriges allmanna biblioteksforening 1989). SAB anvander som synes en snav defini
tion. 

I laroboken Bibliotekskunskap som ar avsedd for gymnasister och biblioteksassistenter 
definieras ref erensarbete "att hjalpa manniskor med informationssokning" i ordforkla
ringama (Lundgren 1996, s. 126) och som "arbetet i informationsdisken" i kapitlet In
formation (ibid. s. 41 ). Pa det senare stallet exemplifieras med vagledning och besvaran
de av fragor. Har bar alltsa ordet referensarbete iatt en snavare betydelse och amnet en 
summarisk behandling. 

Statliga utredningar 

1960 lamnades betankandet Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek 
(RU), ett resultat av den rationaliseringsutredning som inleddes 1958. Avsikten var att 
enligt amerikanskt monster kartlagga biblioteksverksamheten for att "skapa riktlinjer 
med generell giltighet for en effektiv organisation vid bibliotek av olika storleksordning 
och struktur" (RU, s.14 ). Eftersom olika arbetsuppgifter skulle matas och analyseras, 
maste dessa definieras och beskrivas. I kapitlet Upplysningsarbete definieras termen upp
lysningarbete: "Med upplysningsarbete menas har sadan verksamhet, som syftar till att 
med utnyttjande av bibliotekets bokbestand och ovriga media ge bibliotekets besokare 
erforderlig handledning och information." (Ibid., s. 113) 

Den preciseras sedan ytterligare: 
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Upplysningsarbetet avser framtagning antingen av visst material eller av vissa fak
tiska uppgifter. Det kan bl.a. innebara radgivning vid lantagamas bokval genom ett 
direkt besvarande av fragor, avseende vissa hocker eller forfattare och vissa slag av 
litteratur. Det kan vidare innebara s.k. referenstjanst, d.v.s. larnnande av upplys
ningar rorande vissa for den fragande aktuella sakforhallanden. Till upplysningsar
betet raknas ocksa olika former av studievagledning samt orientering om bibliote
ket, dess resurser och funktioner. (Ibid., s. 113) 

Har anvands upplysningsarbete som en overgripande term vilken omfattar dels allman 
radgivning om litteratur, dels besvarande av faktafr!gor, dels studievagledning och bib
lioteksinformation. Referenstjtinst betecknar enbart den del som galler sakupplysningar. 
Av det fortsatta innehallet i kapitlet framgar emellertid att det har varit svart att entydigt 
avgransa "de egentliga referensfragoma" och i sjalva verket kan aven fragor om hocker 
av en viss typ eller i ett visst arnne raknas dit, d.v.s. det som snarast ar radgivning. For 
forsta gangen ingar aven allman information om biblioteket i vagledningsarbetet. Termen 
upplysningsarbete tar fasta pa den plats dar arbetet pagar, i "upplysningsdisken" eller 
"Upplysningen" och beror varken vilken typ av medier som anvands, kvaliteten eller mal
sattningen med arbetet. 

I betankandet BibliQteksarbete (den s.k. nya rationaliseringsutredningen, NRU), som 
avgavs 1972 av 1970 ars rationaliseringsutredning vid folkbiblioteken, redovisades en 
uppfoljning av RU. Dar finns ett kapitel kallat Lantagarvagledning och referensarbete. 
Det inleds: 

Vad som i RU benarnndes upplysningsarbete motsvaras i nulagesundersokningens 
arbetsklassificering av lantagarvagledning och referensarbete. Detta arbete omfattar 
dels vagledning om biblioteket vad galler rent praktiska forhallanden, lokalemas 
disponering, foreskrifter, oppethallande osv .... , dels all slags egentligt upplysnings
arbete ... . I arbetet ingar dessutom utarbetandet av litteraturlistor och specialkata
loger samt handhavandet av klippsamlingar och lokalsamlingar .... 

Med det egentliga upplysningsarbetet avses informationsgivning till lantagare bade 
i form av radgivning och handledning vid mediaval, den s k lantagarvagledningen, 
och i form av information i sakfragor med hjalp av media, den s k referenstjansten. 
Den forstnarnnda uppgiften kan inneba.ra direkt besvarande av fragor rorande vissa 
hocker ( ell er motsvarande ), vissa forfattare eller vissa slag av litteratur. Det inne
bar vidare handledning i katalogemas anvandning samt framtagning av olika slags 
material. Referenstjansten innebar i forsta hand besvarande av lantagarfragor om 
direkta sakforhallanden med hjalp av uppslagsbocker och andra media. (NRU 
1972, s. 93) 

Langre fram konstaterar utredama i NRU, att vagledningen och referenstjansten hor nara 
samman i det praktiska biblioteksarbetet och att de inte har kunnat sarskiljas i undersok
ningen. Det overgripande begreppet ar upplysningsarbete, vilket "rymmer den hjalp bib
lioteken kan ge at sina nyttjare nar det galler att finna fram till den information de har be
hov av" (ibid. s. 97). Har urskiljs allman information om biblioteket som en del av arbetet 
och dessutom sammanstallning av litteraturlistor och andra lokala hjalpmedel. Lantagar
vagledning och referenstjanst kallas "egentlig referenstjanst". Definitionen av referens
tjanst tar fasta pa bibliotekariens arbete, vilka medier som heist kan uppenbarligen an
vandas och inget sags om att svaren maste hamtas ur sadana medier som inte far lanas 
hem. 
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Bada kommitteerna anser att "upplysningsarbete, dvs. lantagarvagledning och refe
rensarbete, ar en av bibliotekens viktigaste funktioner" (ibid., s. 97) . I RU formuleras 
detta: /Upplysningsarbetet/ "betraktas med ratta som den viktigaste och mest centrala av 
bibliotekariepersonalens funktioner". (RU 1960, s. 119) 

Folkbibliotek i ta/ och tankar ar en faktarapport som utgavs av folkbiblioteksutredningen 
1982. Mot bakgrund av uppdelningen av folkbibliotekens malsattning i en kulturuppgift 
och en informationsuppgift behandlas referensarbetet mera oversiktligt under rubriken 
Biblioteket som informationscentrum. Dar sags: "En av de centralaste uppgifterna for 
folkbiblioteken enligt nu giltiga och tidigare malsattningsdokument ar att fungera som in
formationscentraler for allmanheten." (Folkbibliotek 1982, s. 170) Darefter tar man i 
stort sett enbart upp bibliotekens roll i sarnhallsinformationen. 

Det finns ocksa ett avsnitt kallat Upplysnings- och referensarbete i kapitlet Siffror om 
folkbibliotek. Har behandlas bristen pa statistiskt material om detta arbete. Det inleds 
med en definition: "Att formedla information, dvs hjalpa bibliotekskunderna tillratta nar 
det galler att finna svar pa fragor bland backer och annnat tryckt material ar en central 
uppgift for folkbiblioteken." (Ibid. s. 235) Det ar en ganska snav definition som fokuse
rar besvarandet av direkta fragor. Det kan synas egendornligt nar man sedan redovisar ett 
resultat av en stickprovsundersokning som visade att 90% av fragorna i upplysningsdis
ken gall de lantagarvagledning och resten referenstjanst. Man konstaterar att "data om 
informationsverksarnheten" i det narmaste ar obefintlig och avslutar: 

Dessa uppgifter /tidsgangen/ antyder endast konturerna av det upplysnings- och re
ferensarbete folkbiblioteken bedriver. Atskilliga arbetsmoment av informationska
raktar, framforallt vid de sma biblioteksenheterna, har fallit utanfor redovisningar. 
Vilka fragor som stalls och vilka kategorier bibliotekskunder som utnyttjar resp 
inte utnyttjar denna service saknar vi ocksa uppgifter om. Ett angelaget utveck
lingsarbete aterstar att utforas for att gora statistiken mer anvandbar vid beskriv
ning och analys av folkbibliotekens upplysnings- och referensarbete. (Ibid. s. 236) 

Har skiljer utredarna uppenbarligen pa upplysnings- och referensarbete men klargor inte 
skillnaden. 

Folkbiblioteksutredningen gav 1982 ut en rapport kallad Folkbibliojgke..!JS inf.9Jmations
upp_gi!Jer. Definitionen av titelns begrepp lyder dar: "den verksarnhet som bestar i att ur 
olika kallor for anvandares rakning hamta information och att informera om dessa kallor" 
(Folkbibliotekens informationskallor 1982, s. 7). 

Denna rapport ar den enda officiella skrift som aven narnner referensservice for barn. 

Aven Folkbiblioteksutredningens huvudbetankande Fol},bibJi9..tek l Sv!!i8!..._Q984) tar 
fasta pa folkbibliotekens informationsuppgift och deras kulturuppgift. Dar sags: 

Folkbiblioteket ar lanken mellan kunskapskallan och den som soker kunskap. Det 
ska hjalpa den sokande till ratta i folkbibliotekets egna sarnlingar, ge sakupplys
ningar samt genom fjarrlan skaffa det material som inte finns pa det lokala folkbib
lioteket. Kan inte det lokala folkbiblioteket ge svar, skall hanvisning till ratt kalla 
eller annan informationsformedlare kunna larnnas. Ovan beskrivna arbete brukar 
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kallas folkbibliotekens referenstjanst. Det kraver breda kunskaper om bokbestandet 
och dessutom en pedagogisk formaga. 

Referenstjansten bor praglas av en stravan att Iara den informationssokande att 
sjalv hitta i folkbibliotekets samlingar. (Folkbibliotek i Sverige 1984, s. 43f) 

Folkbibliotekens allmanna informationsuppgift ar mycket bred. I den foljande texten 
namns samhallsinformationen, folkbibliotekens roll i folkbildningsarbetet och olika meto
der att na ut med informationsarbetet genom uppsokande arbete, barn- och ungdoms
verksamhet och service till studerande och mindre foretag. Utredningen tar ocksa kort 
upp vilka krav referenstjansten staller pa bibliotekarien. 

Referenstjansten ornfattar har alltsa bade vagledning, besvarande av sakfragor och (for 
forsta gangen) fjarrlan och dessutom har bibliotekarien den pedagogiska uppgiften att 
Iara besokama att sjalva hitta i biblioteket. bverhuvudtaget ar det termema informa
tionsuppgift och informationstjdnst som anvands. Inget sags om vilka typer av medier 
som anlitas eller om de ar till hemlan eller ej . Det bor man formodligen tolka som att 
bibliotekets alla medier kan anvandas i arbetet. 

Vi kan alltsa konstatera att Folkbiblioteksutredningen i tre olika sammanhang anvander 
olika begrepp och definierar dem i viss utstrackning olika. 

Utifran en dansk och en norsk undersokning av referensarbetets kvalitet, har nyligen en 
svensk undersokning gjorts pa Statens kulturrads uppdrag. Den har utforts som en dold 
undersokning av Britta-Lena Jansson och redovisas i rapporten "Det hdr var svart" 
(1996). Underrubriken lyder Referenstjanstens kvalitet vid folkbiblioteken och referens
fraga definieras salunda (i analogi med de danska och norska undersokningama): "De 
fragor som inte kan besvaras med hjalp av katalogen men i ovrigt ornfattar allt fran upp
lysningar ur egna samlingar (sasom lexikon, handbocker, bibliografier, periodika, fack
bocker) till, ofta mer tidskravande, sokande i informationskallor utanfor biblioteket." 
(Ibid., s. 14) Forfattaren sager ocksa: "Undersokningen ar inte en kvalitetsmatning av allt 
som ryms inom begreppet referenstjanst. Den ornfattar enbart fragor av faktakaraktar, 
vilka kraver ett entydigt svar, och mater enbart kvaliteten pa hur dessa besvaras." (Ibid. 
s. 13) 

Denna undersokning ar alltsa inriktad pa besvarandet av rena sakfragor och p.g.a. under
sokningens upplaggning, har inte rena katalogfragor tagits med och inte heller vagledning 
men daremot vidare sokning utanfor biblioteket. lnformationsarbete anvands, vad jag 
kan se, som en synonym till referensarbete. 

Sammanfattning 

Grundbetydelsen i termen referensarbete ar det arbete som bibliotekarien utfor nar hon 
besvarar direkta fragor fran besokama och gor det med hjalp av de uppslagsverk och 
andra handbocker som finns i biblioteket och som ej Janas ut. Referensservice ar den 
tjanst biblioteket erbjuder, termen ar beteckning for funktionen. Referenstjdnst kan be., 
teckna bade sjalva arbetet och funktionen. 

Over tiden har betydelsen sedan vidgats till att liven galla anvandning av ovriga medier 
som finns i biblioteket for att besvara fragoma samt litteratursokningar i olika amnen. 
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Denna utveckling har naturligtvis att gora med bibliotekens forandrade mediebestand och 
utvecklade arbetsmetoder. 

Betydelsen har ocksa vidgats nar det galler omfattningen av servicen och forskjutits fran 
besvarandet av rena sakfragor mot en mera allman informations- och vagledningstjanst. I 
de mest omfattande definitionerna ingar aven fjarrlan eller annan anvandning av material 
utanfor biblioteket samt pedagogiskt arbete och utarbetande av hjalpmedel. Referensar
bete har dock aven kvar den snavare betydelse, som innebar besvarande av fragor med 
hjalp av bibliotekets handboks- och fackboksbestand. 

Upplysningsarbete anvands som beteckning pa allt det arbete som utfors av bibliotekari
en i upplysningsdisken. 

Jnformationsarbete anvands i en snavare betydelse for allt arbete som utfors i informa
tionsdisken men ocksa i en bredare for bibliotekens allmanna informationsfunktion, vil
ken aven omfattar exempelvis samhallsinformation, utstallningar och uppsokande arbete. 
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Kall- och litteraturfdrteckning 

Otryckta kallor 

586 fragor och svar insamlade i infonnationsdiskarna vid tva bibliotek 
Ca 1700 fragor insamlade av studenter vid BHS 

Intervjuer med en bibliotekarie pa bibliotek A varen 1996 
Intervjuer med tre bibliotekarier pa bibliotek B varen 1996 
Intervju med en flicka, Eva 11 ar, pa bibliotek A den 17 april 1996 
Intervju med en pojke, Mehmet 1 O ar, pa bibliotek B den 23 mars 1996 
Intervju med en flicka, Asa 11 ar, den 4 augusti 1996 

Tryckta kallor och litteratur 
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Bibliotek, (1990). II Nationalencyklopedin. Hoganas : Bokforlaget Bra Bocker. - Bd 2, s. 520-
526 
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Borgstrom, Lena, (1988), Vuxnas kunskapssokande : en studie av sjalvstyrt larande. - Stock
holm : Brevskolan. - (Diss. Hogskolan for lararutbildning, Stockholm) 

Callaghan, Linda Ward, (1983), Children's questions: reference interviews with the young. II 
The reference librarian. - New York, NY: The Haworth Press. - 1983:718, s. 55-65 

Children and young people ( 1991) : Library Association guidelines for public library services. 
- London : Library Association Publishing 
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Dewey, John, (1980), Individ, skola och samhalle : pedagogiska texter. Urval, inledning och 
kommentarer av Sven G. Hartman och Ulf P. Lundgren. - Stockholm : Natur och Kultur 

Elkrer Hansen, Lisbet, (1987), Referencearbejdets kvalitet. - K.0benhavn : Danmarks Biblio
teksskole 

Engdal, Britt, (et al.), (1982), Passa upp, passa, passa vidare? : handbok for bambibliotek. -
Stockholm : Kultumidet. - (Bamkultur i praktiken ; 4) 

Eriksson, Anna Birgitta, ( l 994a), Bambibliotekets plats i bibliotekssystemet och kulturpoliti
ken. II Eriksson, Anna Birgitta, (et al.), Barnsparet. - Lund : Bibliotekstjanst. - S. 35-42 
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adults : definition, services, and issues. II The reference librarian. - New York, NY : The Ha
worth Press. - 1983 :718, s. 1-30 
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bildningsdepartementet. - (SOU; 1984:23) 
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holm : LiberForlag 
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Hur fragar barn pa biblioteket 

Bibliotek 

Datum 

Fraga 

Kon 

Initiativ 

Svar 

Kommentar 

Alder .... ..... ... ...... . 

Bilaga 1 



Bilaga 2 

1996-03-01 

Anvisningar for insamling av barns fragor pa bibliotek A ocb B varen 1996 

Avsikt 
Undersokningen ska syfta till att analysera barns fria kunskapande pa biblioteken och biblio
tekens mojligheter att tillgodose barnens behov. 

Fragorna ska samlas in i forsta hand for att ge underlag for en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid BHS, i andra hand for att vacka en diskussion pa de deltagande 
biblioteken om barns kunskapssokande och den hjalp barnen far. Biblioteken far tillfalle att ta 
del av och diskutera resultaten vid ett gemensamt mote fore publiceringen. 

Metod 
Insamlingen galler fragor som barn staller pa sina egna eller andra barns vagnar samt fragor 
som vuxna staller pa barns vagnar. 

lnsamlingen galler fragor fran barn och ungdomar 3 - 16 ar. 

Sa manga fragor som mojligt ska samlas in under perioden mars - maj 1996. 

Barnens fragor skrivs ner pa formularen ( en fraga pa varje formular) i den form de stalls, sa 
langt det ar mojligt. 

Alder: Fraga barnet om aldern om den inte framgar pa annat satt. 

Initiativ: Ange varifran barnet har fatt impuls till fragan. 

Svar: Ange det svar, det material eller den hjalp barnet har fatt . Om fragan inte har kunnat 
besvaras, anges det. 

Kommentar: Har kan personalens iakttagelser, funderingar och annat fyllas i. 

Foljande fragor registreras inte: 

Fragor om oppettider, lanerutiner o dyl. 
Fragor om sjalva insamlingen av fragor. 
Fragor om tider och biljetter for program, utstallningar o dyl. Daremot tas fragor med om 
arnne eller bok som exempelvis inspirerats av en programaffisch. 
Vuxnas fragor pa deras egna vagnar. 

Lena Lundgren 





Hogskolan 
i Boras 

Htigskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institution er och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textiia ut

bildningama har sitt ursprung arum Iangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete lir en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan sar.1Verkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av Iandet och utlandet. 

· lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras Iandets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magi!:terexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 
Hogskolan i Boras 
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