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Abstract: This paper conducts a qualitative examination based on inter-

views with six children’s librarians. The purpose is to put a 
perspective on the librarians’ competence and focal knowl-
edge within the area of reading promotion and reading stimu-
lation aimed for children, and also to examine how this com-
petence and knowledge is constructed. The work is based on 
the following questions: How do children’s librarians experi-
ence reading promotion and reading stimulation within their 
profession? Which competence and what knowledge do chil-
dren’s librarians experience as most important in order to 
make their work with reading promotion and reading stimula-
tion function? What can be concluded regarding the construc-
tion of their competence and knowledge? The analysis is car-
ried out from theories about competence, tacit knowledge and 
reading promotion. Following primary conclusions are drawn 
from the study: The professional role is mainly experienced 
as promo ting reading as pleasure, but also as an important 
factor for children’s language development. The most impor-
tant knowledge is the knowledge of children’s literature and 
the child as the promotee. Important qualifications are said to 
be commitment, empathy, good communicative skills and 
ability to listen. Knowledge of children’s literature is chiefly 
acquired by reading said literature. In time the knowledge of 
literature tends to function tacitly while the child tends to be 
more in focus. The competence and knowledge is based more 
on practical experience than on formal education. 
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Inledning 
Jag har alltid haft ett stort intresse för böcker och läsning av skönlitteratur. 
Ända sedan jag var liten har jag ofta längtat efter fängslande böcker som är 
svåra att släppa innan man läst ut dem. Som barn gick jag ofta till folkbibliote-
ket där jag möttes av barnbibliotekarien. Jag var ett blygt barn och i mötet med 
barnbibliotekarien var jag troligtvis ganska fåordig. Trots det så fick jag alltid 
mycket god hjälp av henne. Hon kunde konsten att gång på gång samla ihop 
en hel hög med just sådana böcker som jag ville ha. Mötet med barnbiblioteka-
rien upplevde jag alltid positivt och såhär i efterhand kan jag tänka mig att det 
berodde på att hon förmedlade en känsla av att just jag och min egen privata 
läsning var väldigt viktig. Hon tog min läsning på allvar och la ner tid och 
kraft på att förse mig med de böcker som gav just mig en läsupplevelse. Jag 
har ofta tänkt tanken att kanske var det denna bibliotekaries positiva förmed-
ling av läsning, litteratur och bibliotek som ligger till grund för mitt eget in-
tresse för dessa saker. Under min utbildningstid vid bibliotekshögskolan i 
Borås har jag då och då i tanken återvänt till detta bibliotek och den här barn-
bibliotekarien och funderat kring hur hon egentligen gick till väga och vilka 
kunskaper hon hade som kunde ge mig så god hjälp. Denna tanke har jag fört 
vidare och den har nu kommit att bli ämnet för min magisteruppsats. Jag är 
intresserad av att ta reda på vari barnbibliotekariers kompetens ligger och vilka 
kunskaper som kan ligga till grund för deras tillvägagångssätt vid förmed-
lingssitua tioner och läsfrämjande arbete med barn.  
 
Det föreligger i allmänhet vissa problem med att definiera en enhetlig biblio-
tekariekompetens. Orsakerna till detta är flera. Exempelvis ser yrkesrollen för 
bibliotekarier väldigt olika ut beroende på vilken typ av bibliotek man arbetar 
på, vilka arbetsuppgifter man har och så vidare. Även utbildningarna i biblio-
teks- och informationsvetenskap skiljer sig avsevärt åt beroende på vilket läro-
säte man går på eller som vid bibliotekshögskolan i Borås, vilket eller vilka 
kollegier man väljer. Utbildningen har även förändrats mycket under årens 
lopp. Man utbildas exempelvis inte längre till antingen forskningsbibliotekarie 
eller folkbibliotekarie. Några år har det, vid högskolan i Borås, hållits påbygg-
nadsutbildningar för yrkesverksamma barnbibliotekarier, men idag finns ingen 
sådan kvar. Det har även visat sig att många bibliotekarier har svårigheter med 
att definiera sin egen kompetens, något som delvis tycks bero på att en stor del 
av kunskaperna är förvärvade genom en tids erfarenhet och till stor del bygger 
på så kallad tyst kunskap.  
 
I denna uppsats är min förhoppning att kunna synliggöra en liten del av den 
kompetens som en bibliotekarie kan ha, närmare bestämt barnbibliotekariens 
kompetens när det gäller litteratur förmedling och läsfrämjande arbete riktat till 
barn. Det finns ingen särskild utbildning för barnbibliotekarier och därför är 
det intressant att studera förhållandet mellan de praktikgrundade kunskaperna, 
som förvärvas genom erfarenhet i yrkeslivet, och de mer teorigrundade kun-
skaperna, som förvärvas genom formell utbildning. Det är även intressant att 
studera hur den så kallade tysta kunskapen ser ut. 
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Jag skriver min uppsats inom användarperspektivet. Detta perspektiv har jag 
med mig genom hela arbetet eftersom fokus ligger på mötet mellan barnbiblio-
tekarien och användaren. 
 

Syfte, problemformulering och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att försöka synliggöra barnbibliotekariers kompetens 
och kärnkunskaper med fokus på litteraturförmedling och läsfrämjande arbete 
gentemot barn utifrån deras egna uppfattningar av yrkesrollen och yrkeserfa-
renheten.  
 
Jag utgår från följande problemformulering: Hur uttolkar och definierar barn-
bibliotekarier sin kompetens och sina kärnkunskaper på området litteraturför-
medling och läsfrämjande arbete gentemot barn, och hur är kompetensen och 
kunskaperna konstruerade? 
 
För att svara på detta kommer jag att utgå från tre underliggande frågeställ-
ningar: 
 
• Hur uppfattar barnbibliotekarier sin litteraturförmedlande och läsfrämjande 
yrkesroll? 
 
• Vilken kompetens och vilka kunskaper anser barnbibliotekarier vara viktigast 
för att litteraturförmedlingen och det läsfrämjande arbetet ska fungera? 
 
• Vad går det att, utifrån denna undersökning, utläsa angående kompetensens 
och kunskapernas konstruktion? 
 

Avgränsningar 
En stor del av barnbibliotekariers litteraturförmedlande och läsfrämjande arbe-
te består ofta av olika former av uppsökande verksamhet såsom bokprat ute i 
skolor, samverkan med barnavårdcentral, skola och barnomsorg i fo rm av ex-
empelvis biblioteksvisningar, undervisning i informationssökning med mera. 
Dessutom är det vanligt med programverksamhet i biblioteket som exempelvis 
sagostunder, författarbesök med mera. Många barnbibliotekarier är även in-
volverade i olika typer av läsfrämjande och litteraturförmedlande projekt. Des-
sa verksamheter utgör naturligtvis en stor och viktig del av barnbibliotekariers 
litteraturförmedlande och läsfrämjande arbete. Eftersom flera magisteruppsat-
ser inom biblioteks- och informationsvetenskap redan behandlar dessa verk-
samheter ur olika aspekter vill jag avgränsa denna undersökning till att endast 
omfatta det läsfrämjande och litteraturförmedlande arbete som sker i bibliote-
ket i barnbibliotekariens (var)dagliga arbete, det vill säga att fokusen ligger på 
det spontana mötet i biblioteket mellan barnbibliotekarien och användaren. 
Uppsökande verksamhet, programverksamhet på biblioteket och läsfrämjande 
projekt tycks ofta ha ett underliggande syfte, nämligen att locka användaren 
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till biblioteket. I denna undersökning riktar jag mitt intresse mot de situationer 
som uppstår när användaren väl har kommit till biblioteket. 
 
Jag kommer även att avgränsa min undersökning till att endast omfatta barn-
bibliotekarier på folkbibliotek och således inte exempelvis skol- och gymna-
siebibliotekarier. Denna avgränsning gör jag främst för att jag vill fokusera på 
barnbibliotekarier som arbetar gentemot ett brett spektra av åldersgrupper. På 
det vanliga folkbiblioteket kommer barnbibliotekarien oftast i kontakt med 
barn i alla åldersgrupper. 
 
Denna studie bygger på intervjuer med sex barnbibliotekarier i två olika län i 
mellersta och södra Sverige. Bibliotekarierna arbetar på olika folkbibliotek av 
varierande storlek och alla bibliotek utom två ligger i olika kommuner. Kom-
munerna varierar också i storlek från ca 10 000 invånare till ca 90 000 invåna-
re. 
 

Definitioner 
Litteraturförmedling:  
Situationer som innebär att en person aktivt verkar för att föra ut, presentera 
eller introducera litteratur till en annan person. 
  
Läsfrämjande: 
Verksamhet, aktiviteter eller åtgärder som genomförs med syftet att stimulera 
och främja människors läsning och läslust.  
 
De två ovanstående begreppen är nära sammankopplade, och jag utgår i denna 
uppsats från att ingendera kan vara närvarande utan den andra. 
 
Barnbibliotek: 
Bibliotek, biblioteksavdelning eller verksamhet inom ett bibliotek som särskilt 
riktar sig till barn. 
 
Barnbibliotekarie: 
Bibliotekarie som ägnar hela eller en avsevärd del av sin arbetstid åt barnverk-
samhet på bibliotek. 
 
Barn: 
Jag har valt att i denna uppsats inte göra en absolut bestämd åldersdefinition 
av barn och ungdomar. Anledningen till detta är att vilka åldersgrupper som 
barnbibliotekarier arbetar med skiljer sig åt mellan olika bibliotek. Definitio-
nen av barn i min uppsats är således de åldersgrupper av barn och ungdomar 
som barnbibliotekariernas arbete riktar sig mot, vilket alltså varierar mellan 
olika barnbibliotekarier, men sammantaget i denna uppsats innebär barn åld-
rarna 0-18 år. Jag väljer alltså att inte skilja mellan barn och ungdomar, utan 
håller gränsen flytande. Jag kommer därför att uteslutande använda ordvalet 
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barn. Jag är dock medveten om att den kompetens och de kunskaper som krävs 
troligtvis kan se olika ut beroende på vilka åldrar man arbetar med. 
 

Informationssökning 
Mina litteratursökningar har påvisat att det, förutom en hel del magisteruppsat-
ser inom biblioteks- och informationsvetenskap, finns väldigt lite forskning 
kring barnbiblioteksarbete, barnbibliotekarier och deras kunskaper och kompe-
tens. Den dokumentation som finns är oftast i form av hand- och metodböcker.  
 
Jag började mina litteratursökningar med att leta i uppsatsdatabaser efter ma-
gisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Jag använde 
sökord som läsfrämjande, litteraturförmedling, barnbibliotekarie, barnbiblio-
tek och kompetens. Det fanns som sagt en hel del uppsatser som behandlade 
ämnesområdet. Jag fann en hel del relevant litteratur genom dessa uppsatsers 
referenslistor. Där utöver har jag sökt i LIBRIS, Nordiskt BDI- index, LISA 
och ERIC. Sökord som har använts är bland annat barnbibliotekarier, child-
ren´s librarians, kompetens, competence, kunskap, knowledge, bibliotekarie-
yrket, librarian profession, folkbibliotek, public library, litteraturförmedling, 
reading promotion, läsfrämjande, reading stimulation. Sökorden har använts i 
olika kombinationer och genomgående trunkerats. 
 
Den litteratur jag slutligen valde att använda, och som jag kommer att presen-
tera i kapitlet ”Tidigare forskning och övrig litteratur”, är sådant som jag be-
dömer kan belysa och fördjupa mitt eget empiriska material. Eftersom min 
undersökning genomförs i Sverige, med barnbibliotekarier som arbetar under 
svenska omständigheter, så utgör den största delen av litteraturen sådant som 
grundar sig på svenska förhållanden. Dock har jag även tagit med två norska 
böcker samt en undersökning från Storbritannien eftersom jag anser att de lig-
ger tillräckligt nära mitt eget ämnesområde. 
 

Disposition 
Efter detta inledningskapitel följer en bakgrundsteckning till uppsatsens äm-
nesområde. Därefter görs en genomgång av ett begränsat urval av tidigare 
forskning, magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
övrig litteratur med anknytning till ämnet. Sedan övergås till en beskrivning av 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt metod. Nästkommande kapitel in-
nehåller en presentation av intervjudeltagarna och en inledande analys av in-
tervjuresultatet. I kapitlet därefter analyseras och diskuteras resultatet utifrån 
de teoretiska utgångspunkter som tidigare presenterats samt jämförs med övrig 
litteratur. Uppsatsens två sista kapitel innehåller slutsatser som kan dras utifrån 
studien samt en sammanfattning. 
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Bakgrund 
I detta kapitel ges en kortfattad introduktion till barnbibliotekens och barnbib-
liotekarieyrkets framväxt, hur utbildningen har sett ut samt arbetet med littera-
turförmedling och läsfrämjande i barnbibliotek.  
 

Barnbibliotekens och barnbibliotekarieyrkets framväxt 
Den skriftliga dokumentationen på detta område är inte särskilt riklig och min 
framställning bygger i stort sett på de källor som finns att tillgå på området. 
Det första svenska barnbiblioteket, Stockholms barn- och ungdomsbibliotek, 
öppnades 1911. Det var Valfrid Palmgren, amanuens vid Kungliga biblioteket, 
som tog initiative t till detta efter att ha besökt och studerat amerikanska folk-
bibliotek (Åberg, 1983, s. 7). Detta första barnbibliotek blev på så sätt även 
vårt första folkbibliotek. De tidigare biblioteken hade inte samma mål som 
folkbiblioteken, de ”public libraries” som Palmgren studerat i USA. Den nya 
idén var att biblioteket skulle vara en mötesplats för alla samhällsklasser och 
etniska grupper där varje medborgare på ett jämlikt sätt kunde ta del av sam-
hällets kultur och litteratur (Skoglund, 1986, s. 24). 
 
Stockholms barn- och ungdomsbibliotek finansierades av privata donatorer 
under de första åren och personalen bestod av kvinnor från vä lbärgade hem 
som ville ha ett stimulerande arbete och som arbetade utan lön de första åren 
(Åberg, 1983, s. 8). Inom några år etablerades barnbibliotek och barnavdel-
ningar i Göteborg och Malmö och spreds eftersom, om än långsamt, över lan-
det (Auraldsson, 1983, s. 83). Auraldsson beskriver utvecklingen som att den 
oftast gick från ett läsrum i vuxenbiblioteket till en självständig barnavdelning 
(1983, s. 46). Uppbyggnaden av barnbibliotek medförde att barns och ungdo-
mars tillgång till litteratur ökade avsevärt. Sockenbibliotek och folkrörelsebib-
liotek riktade sig främst till vuxna och det var ont om skolbibliotek (Passa 
upp, passa, passa vidare…?, 1982, s. 10). 
 
Ett dåligt utgångsläge för barnbibliotekariernas status skapades redan av Val-
frid Palmgren som betonade att barnbibliotekarien skulle vara en kvinna. Som 
redan nämnts arbetade de första barnbibliotekarierna oavlönat. Därtill kommer 
att barnböcker inte ansågs vara litteratur och inte togs upp i de tryckta biblio-
tekskatalogerna (Auraldsson, 1983, s. 55). 
 
Valfrid Palmgren skrev i sin bok Bibliotek och folkuppfostran:  

På barnbibliotekarien ställas de största fodringar. Hon – det är nämligen alltid en kvin-
na – står ständigt till barnens tjänst och är deras med outtömligt tålamod och aldrig svi-
kande vänlighet och hjälpsamhet utrustade ”fråga mig om allting”. (Enligt Auraldsson, 
1983, s. 83)  

Palmgren, liksom många andra bibliotekarier vid denna tid, talade om biblio-
tekarieyrket som ett kall och att man skulle ha ”library spirit”(ibid., s. 84). 
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En viktig händelse för barnbiblioteken var 1930 års biblioteksförfattning. Den 
syftade inte direkt på barnavdelningarna men medförde en allmän ökning av 
folkbibliotekens anseende genom bland annat en höjning av kommunala och 
statliga anslag och uppbyggandet av länsbiblioteken. Folkbiblioteken inklusive 
barnavdelningarna började betraktas som offentliga angelägenheter och var 
inte längre beroende av privata donatorer (Åberg, 1983, s. 28f).  
 
Barnbibliotekarierna fick dock länge kämpa för att hävda sin verksamhet gent-
emot allmänheten och det tog längre tid för barnavdelningarna än vuxenavdel-
ningarna att bli respekterade. 1935 fanns 103 folkbibliotek i Sverige varav 24 
hade någon form av barnavdelning. Först år 1964 fanns barnavdelningar på de 
flesta folkbiblioteken (Auraldsson, 1983, s. 83). Barnbibliotekarien har allt 
eftersom blivit mer jämställd med övriga bibliotekarier och på 1970-talet blev 
barnlitteratur universitetsämne (ibid., s. 84). 
 
Det var under 1960-talet som utvecklingen av barnbiblioteksverksamheten tog 
riktig fart. Detta hängde troligtvis samman med att samhällsdebatten började 
fokusera mycket på barn överhuvudtaget. Fram till år 1974 och riksdagsbeslu-
tet om kulturpolitiska mål betonades utökning av bibliotekens utbud, satsning-
ar på programverksamhet och allmänkulturell verksamhet. Därefter betonades 
istället vikten av att fastställa mål för verksamheten. Skoglund menar att en 
svensk modell för barnbiblioteksverksamhet började växa fram. Hon menar att 
svenska barnbibliotekarier har skaffat sig en unik yrkesroll genom att arbeta 
offensivt som barnlitteraturens och barnkulturens konsulenter i kommunerna. 
Framförallt med en prioritering av det skrivna och tryckta ordet, det vill säga 
den traditionella boken (Skoglund, 1986, s. 28f). 
 
Stor betydelse för barnbiblioteksverksamhetens utveckling har troligen inrät-
tandet av barnbibliotekskonsulenttjänsterna på länsbiblioteken haft. Dessa har 
blivit en grund för samarbete inom länen (Passa upp, passa, passa vidare…?, 
1982,  s. 15). 
 

Utbildning för barnbibliotekarier 
I Sverige har det aldrig funnits någon särskild grundutbildning för barnbiblio-
tekarier. Inslag av exempelvis barnlitteratur och pedagogik har dock före-
kommit i olika omfattning samt vissa fortbildningskurser för barnbibliotekari-
er. 
 
1926 startade den första bibliotekarieutbildningen i Sverige. Den anordnades 
av Skolöverstyrelsen och var ca fem månader lång. Inträdeskraven var akade-
misk examen alternativt lärarexamen samt en lång praktikperiod på ett biblio-
tek (Auraldsson, 1983, s. 54). Vissa moment kring barnbiblioteksverksamhet 
förekom, dock i mycket begränsad omfattning. Många bibliotekarier saknade 
utbildning och detta gällde i hög utsträckning barnbibliotekarierna som oftast 
anställdes efter personliga egenskaper och lämplighet för yrket (Åberg, 1983, 
s. 31). År 1948 anordnades den första fortbildningskursen för barnbibliotekari-
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er. Den upprepades först 1955 (Auraldsson, 1983, s. 57f.) Innan dess hade man 
fått utbilda sig i Danmark eller i USA. År 1953 fanns i Sverige 46 heltidsan-
ställda barnbibliotekarier varav elva hade särskild utbildning (Åberg, 1983, s. 
31f). 
 
Stockholms stadsbibliotek och barnbibliotekssektionen inom SAB, som hade 
bildats 1944, anordnade år 1963 en barnbibliotekariekonferens. Där diskutera-
des bland annat utbildningen för barnbibliotekarier. Frågan om utbildning för 
barnbibliotekarier hade aktualiserats i och med att en specialutbildning skulle 
starta i Göteborg, där bland annat förskollärare skulle kunna utbildas för att 
anställas som barnbiblioteksassistenter. Detta var en åtgärd som togs på grund 
av svårigheter att rekrytera personal till barnbiblioteken. En rådande uppfatt-
ning var även att utbildade bibliotekarier ofta saknade lämplighet för barnbib-
lioteksarbete. Bengt Hjelmqvist, dåvarande direktör för Skolöverstyrelsens 
biblioteksavdelning, framförde på konferensen åsikten att förutsättningarna för 
en speciell barnbibliotekarieutbildning var alltför få. Han menade att en barn-
bibliotekarie nästa dag skulle kunna behövas på vuxenavdelningen. Däremot 
ansåg han det som viktigt att föra in fler barnbiblioteksmoment i utbildningen 
samt satsa på vidareutbildning för dem som ville specialisera sig som barnbib-
liotekarier. Vid denna tid var utbildningen för bibliotekarier ca sex månader 
(Hjelmqvist, 1993, s. 150f). 
 
1972 startade bibliotekarieutbildningen i Borås. Denna nya utbildning var två-
årig och det krävdes minst 80 akademiska poäng för att komma in. De första 
åren kvoterades dock vissa platser till sökande med enbart yrkeserfarenhet. I 
och med den nya högskolereformen 1977 blev bibliotekshögskolan en institu-
tion inom Högskolan i Borås (Fredén, 1986, s. 16ff). I Borås startades den 
första längre fortbildningskursen för barnbibliotekarier 1979 (Skoglund, 1986, 
s. 32).  
 
Inslagen av barnlitteratur och barnbiblioteksverksamhet i grundutbildningen 
ökade successivt och uppgick 1993 till minst tio poäng, med möjlighet till yt-
terligare fördjupning (Barnspåret, 1994, s. 20). 
 
1971 fanns 104 barnbibliotekarier i Sverige på heltid samt 33 på minst halvtid 
(Barn i bibliotek, 1972, s. 25f). Vid 1990-talets början fanns 400-500 barn-
bibliotekarier på heltid i Sverige (Barnspåret, s. 15). Enligt en undersökning 
om barnbibliotekarier i Sveriges kommuner som Statens Kulturråd nyligen 
genomfört i samarbete med länsbiblioteken så finns idag drygt 670 helårstjäns-
ter. Antalet barnbibliotekarier har således ökat sedan 1990-talet men innebär 
trots detta att det går i genomsnitt 3000 barn (0-18 år) på varje barnbiblioteka-
rie. Undersökningen visar också att 12 kommuner idag saknar barnbiblioteka-
rier överhuvudtaget (Statens Kulturråd, 2005). 
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Litteraturförmedling och läsfrämjande arbete i barn-
biblioteket 
För att ge en bild av hur barnbiblioteksverksamheten har sett ut och vilka prio-
riteringar som gjorts vad gäller litteraturförmedling och läsfrämjande arbete, 
kommer jag här att göra en kort genomgång av de metodböcker med mera för 
barnbiblioteksverksamhet som givits ut i Sverige sedan 1960-talet. 
 
Den första av dessa, Att arbeta i barnbibliotek (1968) av Kerstin Gamstorp, 
Helena Sandblad och Kerstin Forsell-Kraft, är ett försök till att dokumentera 
svenska barnbibliotekariers arbetsförhållanden. Den innehåller synpunkter, 
idéer och praktiska råd och betonar framförallt barnbibliotekariens uppgift att 
bidra till ökad läskunnighet. Författarna menar att efterfrågan bör styra urvalet 
och att ”kunden” ska få det hon vill ha och inte ”skrämmas bort” med kvali-
tetslitteratur om det är till exempel böcker av Enid Blyton som efterfrågas. 
Författarna framhåller även det positiva med skräplitteratur, exempelvis att det 
kan bidra till att övervinna läsmotståndet hos vissa barn (1968, s. 15). Åsikten 
att man bör lägga större vikt vid att boken ska engagera läsaren än att den ska 
vara av god litterär kvalitet förs fram (ibid., s. 57). 
 
År 1972 utkom Barn i bibliotek: En idéhandbok om aktiviteter och samarbets-
former, utarbetad av Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för barn- och ungdoms-
frågor. Enligt Birgitta Ahlén, författare till ett av bokens inledande kapitel, är 
syftet med denna bok att utveckla barnbiblioteksverksamheten och göra den 
mer allsidig (Barn i bibliotek, 1972, s. 9). Detta för att ge barn och ungdomar 
ett så brett och stimulerande kulturutbud som möjligt och bidra till social ge-
menskap, kommunikation, språklig, intellektuell och emotionell utveckling för 
alla barn (ibid., s. 29). I boken tas ingenting upp om böcker eller bokurval. 
Istället fokuserar man på den allmänkulturella verksamheten såsom sagostun-
der, filmvisning, teater, lekverksamhet med mera och ger tips och idéer till 
denna typ av verksamhet (ibid., s. 10). När man läser boken får man känslan 
av att det fanns ambitioner att barnbiblioteken skulle fungera som ett slags 
fritidsgårdar. Exempelvis ger Ahlén förslag på att biblioteken skulle kunna 
anställa andra yrkeskategorier till barnverksamheten, som till exempel förskol-
lärare, fritidspedagoger och teaterpedagoger (ibid., s. 31). Den litteraturför-
medlande och läsfrämjande verksamheten kommer i skymundan. Dock beto-
nas i bokens inledning att böcker är den grundläggande basverksamheten 
(ibid., 1972, s. 10). 
 
En liten skrift som heter Barnbiblioteket – en resurs: Fem inlägg om bibliote-
kets roll i barnkulturen, med Gerd Hillman som redaktör, utkom 1977. I den 
kan man urskilja ett ifrågasättande av den allmänkulturella verksamheten och 
programverksamheten på biblioteken, delvis på grund av nedskärningar och 
minskat bokanslag. En av författarna är Kerstin Ullander, som påpekar vikten 
av en tydlig målsättning med barnbiblioteksverksamheten, vilken enligt henne 
bör vara att motverka och bekämpa skräplitteraturen (Barnbiblioteket – en 
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resurs, 1977, s. 31). Hon menar att det är viktigt att barn läser, men även vad 
de läser (ibid., s. 37).   
 
År 1982 utkom nästa metodbok för barnbiblioteksverksamhet, utgiven av Sta-
tens kulturråd. Den heter Passa upp, passa, passa vidare…?: Handbok för 
barnbibliotek, och redaktörer är Britt Engdal och Lena Skoglund. Här argu-
menteras för att biblioteken bör satsa på basverksamheten, böcker, samt med 
hjälp av uppsökande verksamhet arbeta för att försvara kvalitétsboken mot 
skräplitteratur, video, tv och andra elektroniska medier på framväxt (Passa 
upp, passa, passa vidare…?, s. 9). En tydlig skillnad från 1970-talets metod-
bok är betoningen på att satsa på uppsökande verksamhet. På 1970-talet beto-
nades istället andra aktiviteter på biblioteket för att locka dit barn och ungdo-
mar. Även bemötandet i biblioteket betonas. Om barnen känner tillit till perso-
nalen så påverkar detta deras inställning till litteratur och läsning, och på så 
sätt har bibliotekarien möjlighet att påverka deras läsvanor (ibid., s. 54). Vad 
gäller skyltning och organisering i biblioteket så är man här emot lokala vari-
anter av SAB-systemet och egna genreindelningar av böckerna. Man menar att 
det blir förvirrande för barnet om det inte ser likadant ut i alla bibliotek (ibid., 
s. 57).  
 
Den senaste i raden svenska metodböcker för barnbibliotek heter Barnspåret: 
Idébok för bibliotek, av Anna Birgitta Eriksson med flera, och utkom 1994. 
Denna bok tar upp en mängd aspekter av barnbiblioteksverksamheten. Näm-
nas bör att redaktörerna påpekar i bokens förord att den inte är tänkt som en 
metodbok utan som en inspirationskälla för utveckling av biblioteksverksam-
heten (Barnspåret, 1994, s. 11). De skriver att i och med nedskärningar och 
organisationsförändringar är barnverksamhetens grundläggande funktioner 
hotade. Boken vill påvisa alla fördelarna med barnbiblioteksverksamhet. Det 
råder en brist på samstämmighet vad gäller metoder för verksamheten i Sveri-
ge. Syftet med boken är att dokumentera barnbibliotekets roll idag (1994) och 
i framtiden (ibid., s. 9f). Boken belyser en mängd olika verksamheter och me-
toder och syftet med detta är att påvisa flera olika utvecklingsmöjligheter och 
fungera som en grund att stå på för dem som ska vidareutveckla verksamheten 
(ibid., s. 10f). I denna bok läggs således ingen särskild tonvikt vid förmedling 
eller läsfrämjande utan boken tar förutom detta upp en mängd olika saker, oli-
ka medier, projekt, metoder, programverksamhet, datorisering, samverkan 
med mera. Jag kommer att återkomma till Barnspåret i kapitlet ”Litteratur-
genomgång”. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att åsikterna om hur barnbiblioteksverksamhe-
ten på bibliotek bör bedrivas långt ifrån varit eller är entydiga. Barnbiblioteken 
kan ha en mängd olika funktioner och verksamheter förutom att förmedla litte-
ratur och främja barns läsning. Åsikterna om vad som bör prioriteras går isär, 
även om boken alltid står i centrum. Även diskussionen om kvalitetslitteratur 
och skräplitteratur har funnits med ända sedan 60-talet. Troligtvis är dessa 
diskussioner ständigt aktuella och hur verksamheten bedrivs är förmodligen 
främst beroende av de enskilda bibliotekarierna ute på varje bibliotek. 
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Tidigare forskning och övrig litteratur 

Här följer en genomgång av ett begränsat urval tidigare forskning, magister-
uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap samt övrig litteratur 
som anknyter till mitt ämnesområde och som jag senare kommer att använda 
för jämförelser och analys av mitt resultat. Vad gäller tidigare forskning så 
finns inte så mycket forskat kring barnbibliotekarier och barnbiblioteksverk-
samhet. Det mesta som finns dokumenterat är i form av handböcker och me-
todböcker. Samtliga texter som jag presenterar här kommer jag att använda i 
analysen för att belysa och fördjupa mitt eget empiriska material. 
 

Tidigare forskning 
Åse Kristine Tveit har skrivit boken Innganger: Om lesing og litteraturformid-
ling (2004) som handlar om litteraturförmedling i allmänhet och inte specifikt 
till barn. Hon utgår från ett litteraturteoretiskt och litteratursociologiskt per-
spektiv och behandlar olika aspekter av förmedling av icke- instrumentell litte-
ratur, det vill säga skönlitteratur och vad Tveit kallar generell litteratur, det vill 
säga lyrik, filosofiska texter, historiska och biografiska skildringar med mera 
(2004, s. 10). Boken är tänkt att kunna ge såväl bakgrundskunskaper som in-
spiration för litteraturförmedling i såväl bokhandel, skola och bibliotek samt 
ge ökad förståelse för att litteraturförmedling är en viktig del av verksamheten. 
Tveit konstruerar bland annat teoretiska modeller för förmedlarrollen och för-
medlingssituationen, vilka jag kommer att återkomma till i kapitlet ”Teoretis-
ka utgångspunkter”. Dessa modeller kommer jag att använda som en av ut-
gångspunkterna i min analys.  
 
Boken A place for children: Public libraries as a major force in children´s 
reading (2000) är resultatet av ett forskningsprojekt i Storbritannien som på-
gick 1996-1998. Flera olika forskare, från olika universitet, var inblandade i 
projektet som finansierades av British Library Research and Innovation Cen-
tre. Forskningen fokuserar på folkbibliotekets roll och betydelse för barns läs-
utveckling. Bokens redaktörer, Judith Elkin och Margaret Kinnell, skriver i 
inledningen att syftet var att undersöka barns och ungdomars förändrade va-
nor, livsmönster och åsikter och studera hur folkbiblioteken svarade mot deras 
behov och hur biblioteksservicen för barn och ungdomar kunde förbättras för 
att möta de nya behoven och bibehålla servicen. Fokus ligger på bibliotekens 
stöd för barns läsutveckling (2000, s. XII). Resultatet bygger på såväl littera-
turstudier som enkäter och intervjuer med bibliotekarier, lärare, föräldrar, 
barnomsorgspersonal samt barn och ungdomar. Enligt Elkin och Kinnell råder 
en brist på forskning kring barns läsning i relation till folkbibliotek, det mesta 
fokuserar istället på relationen mellan hem och skola och barns läsning (ibid., 
s. XVII). Folkbiblioteket är den enda institution i samhället vars verksamhet 
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riktar sig till barn i alla olika åldrar, men det har aldrig gjorts någon samman-
ställning av dess värde. Denna bok är ett försök till detta (ibid., s.116). Förfat-
tarna menar att även om undersökningen bygger på förhållanden i Storbritan-
nien torde en stor del av resultatet ändå vara högst relevant även för andra län-
der (ibid., s. XI). I boken behandlas bland annat bibliotekens och barnbibliote-
kariernas läsfrämjande och litteraturförmedlande roll. Även barnbibliotekari-
ens kunskaper och kompetens behandlas till viss del.  
 

Magisteruppsatser 
Anne Myllylä och Ragnhild Näslund har skrivit en magisteruppsats som heter 
Barnbibliotekariers förmedlingsarbete med lättläst barnlitteratur (2004). Ge-
nom intervjuer, observationer och studier av måldokument har de försökt be-
svara sin huvudfrågeställning om hur barnbibliotekarier beskriver sitt förmed-
lingsarbete med lättläst barnlitteratur (2004, s. 5). Olika aspekter som bokprat, 
läsfrämjande projekt, skyltning och presentation av litteraturen tas upp. 
 
Något som framkommer i denna uppsats är vikten av att dels ha kunskap om 
användaren och dels om litteraturen som ska förmedlas för att kunna bedriva 
ett bra förmedlingsarbete (ibid., s. 66f). Det krävs tid för enskilda samtal med 
användaren för att få kunskap om deras intressen och tidigare läserfarenheter 
för att kunna förmedla rätt form av litteratur (ibid., s. 68). 
 
Lina Ehrin har skrivit magisteruppsatsen ”Det handlar om att hitta rätt bok till 
rätt person vid rätt tillfälle”: En undersökning av läsfrämjande verksamhet för 
ungdomar i åldern 13-19 år (2003) där hon genom kvalitativa intervjuer med 
åtta bibliotekarier undersöker deras syn på läsning och läsfrämjande verksam-
het för ungdomar i åldern 13-19 år. Syftet är att undersöka om läsfrämjande 
verksamhet riktad mot denna åldersgrupp är ett bra sätt att inspirera till nya 
läsare (2003, s. 6). Ehrin tar upp flera olika aspekter av läsfrämjande verksam-
het: exponering av böcker, bokprat, samarbete, utställningar, författarbesök, 
inköp, biblioteksvisningar, informationssökning och olika läsfrämjande pro-
jekt. 
 
Ehrin kommer fram till att läsfrämjande verksamhet kan inspirera till nya läsa-
re. Läsfrämjande projekt är viktiga i detta, främst för att de frigör mycket re-
surser. Det viktigaste tycks dock vara kontakten mellan förmedlaren och lån-
tagaren (ibid., s. 73). Informanterna påpekar att det är individen som är vikti-
gast, därav uppsatsens titel. Uppfattningen om den stora betydelsen av att ska-
pa en relation till varje användare förs fram (ibid., s. 60).   
 
Av intervjuundersökningen framgår att samtliga bibliotekarier anser att det 
viktigaste för att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet är kunskaper om 
användargruppen och kunskaper om den litteratur man förmedlar (ibid., s. 68). 
En vanlig uppfattning är också att för att läsfrämjande verksamhet ska fungera 
krävs ett stort engagemang från bibliotekarien. Dessutom är det viktigt med ett 
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gott samarbete med övriga personer i ungdomarnas närhet, till exempel lärare 
(ibid., s. 69).  
 
Angelica Gunnarsson undersöker i sin magisteruppsats, ”De är ett väldigt ny-
fiket släkte, barnbibliotekarierna”: En kvalitativ undersökning av hur 1990-
talets samhällsförändringar påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, 
kvalifikations- och fortbildningsbehov (2001), hur barnbibliotekariernas ar-
betsuppgifter, kunskapsbehov och fortbildningsbehov ser ut efter de förändra-
de förutsättningarna i biblioteksvärlden och i samhället som skett sedan 1980-
talet (2001, s. 4). Hon genomför kvalitativa intervjuer med två barnbiblioteka-
rier, två bibliotekschefer, tre länsbarnbibliotekskonsulenter, den ansvarige för 
fortbildningen för barnbibliotekarier på Högskolan i Borås samt en represen-
tant från barn- och ungdomskommittén i Sveriges allmänna biblioteksförening 
(ibid., s. 11). 
 
Resultatet visar bland annat att barnbibliotekarierna fått allt mindre tid till 
barnbiblioteksverksamheten på grund av ekonomiska nedskärningar. Något 
som påverkat barnbibliotekariernas kunskapsbehov är förändrade arbetsmeto-
der i skolorna. Frågan om vilken kompetens som krävs hos en barnbiblioteka-
rie besvarades olika av chefer och konsulenter än av barnbibliotekarierna själ-
va. Cheferna och konsulenterna tyckte att personliga egenskaper var viktigast, 
som att de ska vara aktiva och utåtriktade, medan barnbibliotekarierna själva 
inte pekade på några särskilda personliga egenskaper utan att man ska ha kun-
skap om barnlitteratur och barnkultur (ibid., s. 71). 
 
Av resultatet framgår även att barnbibliotekariens främsta uppgift är densam-
ma nu som på 1980-talet, nämligen att väcka och sprida läslust hos barnen 
(ibid.). De områden där barnbibliotekarierna är i störst behov av fortbildning 
är enligt Gunnarsson IT och pedagogik. Gunnarsson påpekar dock att det tro-
ligtvis inte räcker enbart med utbildning utan att det även krävs tid till att prak-
tisera och öva kunskapen så att man får erfarenhet, något som tycks vara svårt 
i tider av nedskärningar i kombination med allt fler arbetsuppgifter (ibid., s. 
72). 
 

Övrig litteratur 
Det finns inte mycket dokumentation överhuvudtaget kring barnbiblioteksar-
bete. Detta är något som framhålls i boken Håndbok i barnebibliotekarbeid: Å 
formidle litteratur for barn (2003) som är en norsk metodbok i barnbiblioteks-
arbete. Bente Bing Kleiva som är en av författarna skriver att de flesta barn-
bibliotekarier får inblick i arbetet genom metoden ”learning by seeing and 
doing” och att syftet med denna bok är att bidra till att synliggöra barnbiblio-
teksarbetet (2003, s. 13). Jag har främst funnit två av kapitlen relevanta för 
min egen studie, ”Om barnebibliotekarbeid og formidling” av nyss nämnda 
författare samt ”Livslang lesing – nokre tankar om praktisk barnebibliotekar-
beid” av Åshild Saele. Båda dessa tar upp olika aspekter som ligger till grund 
för att lyckas med litteraturförmedling till barn och ungdomar.  
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I boken Barnspåret: Idébok för bibliotek (1994) som jag nämnde i kapitlet 
”Bakgrund”, är det främst två av kapitlen som har anknytning till mitt ämne. 
Dessa heter ”Barnbibliotekets uppgifter” och ”Barnbibliotekens medier” och 
är skrivna av Anna Birgitta Eriksson. De handlar om litteraturförmedling i 
biblioteket och inköp och urval av medier. Eriksson tar upp några av de speci-
ella omständigheter som förekommer i samband med förmedling och inköp till 
barn, exempelvis problemet med att inta ett barnperspektiv (1994, s. 48ff).  
 
Aidan Chambers har skrivit några böcker som handlar om läsning och skönlit-
teratur. En av dessa, Böcker omkring oss: Om läsmiljö (1994), handlar om 
läsmiljö med vilket Chambers menar är det sociala sammanhang som läsning-
en sker i. Boken riktar sig till personer som arbetar med barn och böcker och 
tar upp olika aspekter av hur man som vuxen kan skapa en god läsmiljö för 
barn som, enligt Chambers är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas 
till villiga, intresserade och tänkande läsare (1994, s. 9). 
 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som jag här kommer att presentera har jag valt 
för att de ger utrymme att studera flera olika aspekter av barnbibliotekariernas 
kompetens och kunskaper kring litteraturförmedling och läsfrämjande arbete. 
För det första kompetensbegreppet och innebörden i det, för det andra kunska-
pens konstruktion, i synnerhet innebörden i begreppet tyst kunskap, och för det 
tredje vad förmedlarrollen och förmedlingssituationen innebär. 
 

Kompetensbegreppet  
Begreppet kompetens definieras på en mängd olika sätt i litteratur och forsk-
ning och det saknas mig veterligen en allmänt accepterad definition.  Som ut-
gångspunkt för att studera barnbibliotekariernas kompetens har jag valt Per-
Erik Ellströms definition av begreppet kompetens såsom den framställs i hans 
bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och 
teoretiska perspektiv (1992). Ellström är professor i pedagogik vid Linköpings 
universitet. I inledningen påpekar han att syftet med boken är att utveckla en 
teoretisk referensram för empiriska studier kring kompetens, utbildning och 
lärande i arbetslivet (1992, s. 13). Utredningen och definitionen av begreppet 
kompetens utgör endast en liten del av boken.  
 
Anledningen till att jag har valt att utgå från Ellströms definition är att den är 
förhållandevis bred och ger utrymme för att studera flera olika aspekter av 
kompetens. För sin definition av kompetensbegreppet utgår Ellström från be-
greppen individ och arbete, det vill säga ”uppgifter eller problem, som en in-
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divid /…/ avser att lösa i syfte att uppnå vissa resultat” (ibid., s. 20). Ellströms 
definition av begreppet kompetens blir således: 

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

I min undersökning kommer jag att utgå från Ellströms definition av kompe-
tensbegreppet när jag studerar och analyserar barnbibliotekariernas kompetens. 
Jag kommer således att utgå från att kompetensen innebär bibliotekariernas 
potentiella handlingsförmåga i relation till litteraturförmedlingen och den läs-
främjande yrkesrollen gentemot barn, och det jag vill studera är vad som, en-
ligt deras egen mening, ligger till grund för deras förmåga att framgångsrikt 
utföra detta arbete.  
 
Ellström definierar den nämnda förmågan i olika termer: 

• psykomotoriska faktorer, dvs. olika typer av perceptuella och manuella färdigheter 
(t.ex. fingerfärdighet, ”handlag”); 

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

 •affektiva faktorer, dvs. viljemässiga (motivationella) och känslomässiga (emotionella) 
handlingsförutsättningar (t.ex. engagemang, värderingar); 

 •personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag 
(t.ex. självförtroende; självuppfattning); och 

 •sociala faktorer, dvs. olika sociala färdigheter (t.ex. samarbets-, ledarskaps- och 
kommunikationsförmåga). (ibid.) 

Den första av Ellströms termer ovan, det vill säga ”psykomotoriska faktorer”, 
kommer inte att beröras i min undersökning eftersom dessa typer av färdighe-
ter, såvitt jag antar, inte är relevanta för barnbibliotekariernas litteraturförmed-
lande och läsfrämjande arbetsuppgifter. De övriga fyra termerna däremot, ut-
går jag från att de kan innehålla faktorer värda att beakta och ta upp i studien 
och analysen. 
 
Vad gäller termen ”kognitiva faktorer” så avser Ellström här dels relevanta 
kunskaper för uppgiften och dels intellektuella färdigheter. När det gäller rele-
vanta kunskaper för uppgiften så talar Ellström om två huvudgrupper av kun-
skap. Dels explicit kunskap, som är verbaliserbar och teoretisk och dels impli-
cit kunskap, som består av olika former av tyst kunskap (ibid., s. 23f). Han 
skriver att när man hävdar den tysta kunskapens betydelse i arbetet så sker 
detta ofta i polemik mot ett tekniskt rationellt handlande i arbetet som bygger 
på en explicit kunskapsbas där man medvetet väljer bland olika handlingsal-
ternativ (ibid., s. 52).  
 
För den här uppsatsen har jag valt en teori kring tyst kunskap som utgår från 
att en polemik av det här slaget inte är möjlig, nämligen den som den ungersk-
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brittiske kemisten, samhällsvetaren och filosofen Michael Polanyi (1891-
1976) för fram, bland annat i boken The tacit dimension (1983, första gången 
utgiven 1966).  
 

Tyst kunskap 
Till hjälp för min förståelse av Polanyi har jag till viss del använt den beskriv-
ning av hans filosofi som Bernt Gustavsson, professor i pedagogik vid Örebro 
universitet, gör i sin bok Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk be-
lysning (2000). Jag har även hämtat något från Bertil Rolf, docent i teoretisk 
filosofi vid Lunds universitet, som i sin bok Profession, tradition och tyst kun-
skap: En studie i Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens 
tysta dimension (1991) presenterar och analyserar Polanyis teorier. 
 
Gustavsson skriver att under de senaste åren har man inom kunskapsfilosofin 
alltmer frångått synen på teoretisk kunskap som skild och överordnad praktisk 
kunskap, och den centrala tanken har alltmer kommit att bli att de hänger ihop 
(2000, s. 32). Enligt Gustavsson började kunskapsfilosofer att behandla förhå l-
landet mellan praktisk och teoretisk kunskap under efterkrigstiden. Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951) är en av de filosofer förutom Polanyi som hör till de 
främsta på området (ibid., s. 101).  
 
Begreppet tyst kunskap har, enligt Gustavsson, använts på en mängd olika sätt. 
Flera av de svenska forskare som använt begreppet har utgått från Wittgen-
steins teori, som i korta drag innebär att den tysta kunskapen är osägbar, det 
vill säga omöjlig att verbalisera. Kunskap kan således delas upp i två delar, en 
som går att verbalisera och en som inte gör det (ibid., s. 112). Tyst kunskap i 
Wittgensteins bemärkelse är alltså placerad bortom språkets gränser. De fors-
kare som utgått från denna betydelse menar att praktisk yrkeskunskap till stor 
del bygger på tyst kunskap och alltså kan man inte helt och hållet beskriva 
denna typ av kunskap i ord (Rolf, 1991, s. 28ff). Forskare som utgått från 
Wittgensteins kunskapsteori har således försökt klassificera och dela in kun-
skap i olika kategorier. Begrepp som ofta använts i Sverige, utformade av filo-
soferna Kjell S. Johannessen och Tore Nordenstam, är ”påståendekunskap” för 
teoretisk/vetenskaplig kunskap och ”färdighetskunskap” eller ”förtrogenhets-
kunskap” för praktikgrundad/tyst kunskap (Gustavsson, 2000, s. 112).  
 
För att övergå till Polanyi, som jag har valt som utgångspunkt för förståelsen 
av tyst kunskap i den här studien, menar han istället att all kunskap, såväl 
praktisk som teoretisk, har en tyst dimension och att det inte finns någon kun-
skap som är helt tyst. Polanyi konstaterar att vi kan veta mer än vad vi kan 
uttrycka i ord. Som exempel tar han när vi känner igen ett ansikte men inte kan 
förklara hur vi känner igen det eller hur delarna ser ut (Polanyi, 1983, s. 4f). 
Men istället för att se den tysta kunskapen som osägbar ser Polanyi den som 
kunskap som man förhåller sig distanslöst till och inte reflekterar över (ibid., s. 
19).  
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Polanyis begrepp för den explicita kunskapen är fokalt vetande , det vill säga 
det som står i fokus för vår uppmärksamhet. Begreppet presenterade Polanyi, 
enligt Gustavsson, i boken Personal knowledge som utkom 1958. Enligt Gus-
tavsson menar Polanyi att den tysta kunskapen fungerar som bakgrund och 
förutsättning för allt fokalt vetande, såväl praktiskt som teoretiskt sådant 
(2000, s. 115). En del av vårt vetande står alltså i fokus och en del utgör bak-
grunden och tysta förutsättningar. Genom reflektion över den tysta kunskapen, 
det vill säga genom att skifta fokus, kan den tysta kunskapen bli verbaliserad 
kunskap. Den tysta kunskapen kan således reflekteras och artikuleras och där-
igenom få fokal funktion (Polanyi, 1983, s. 19).  
 
När Wittgensteins efterträdares kunskapssyn handlar om att klassificera kun-
skapen handlar Polanyis teori således istället om kunskapens funktion. Vilken 
kunskap som fungerar tyst kan skifta från en situation till en annan. Det som är 
tyst kunskap i en situation behöver inte ha den funktionen i en annan situation 
(Rolf, 1991, s. 63ff). 
 
Polanyi beskriver det som att tyst kunskap alltid involverar två olika termer, 
(han använder ordet ”term”) vilka kombinerar två olika typer av kun-
skap/vetande, den kunskap som inte är i fokus riktar in vår varseblivning och 
tanke mot fokus, det fokala vetandet. Eftersom vår fokus är riktad mot den 
andra termen så förblir den första termen tyst kunskap (1983, s. 9). För att 
återgå till exemplet med att känna igen ett ansikte, så vet vi hur he lheten ser ut 
även om vi inte kan specificera hur varje del ser ut. Vi riktar vår uppmärksam-
het mot helheten och således förblir vår kunskap om delarna tyst (ibid., s. 10). 
Detta är den tysta kunskapens funktion, det vill säga relationen mellan de två 
termerna. Vår uppmärksamhet utgår så att säga från den första termen för att 
fokusera på den andra. Polanyi menar även att den första termen på många sätt 
står oss nära medan den andra är längre ifrån och han benämner därför den 
första termen proximal och den andra distal. Det är alltså den proximala ter-
men som innefattar oreflekterad, tyst kunskap medan den distala innefattar 
fokalt vetande (ibid.). 
 
Polanyi lägger stor vikt vid begreppet redskap. Med redskap menar han till 
exempel verktyg, teorier, metoder, regler och värderingar. Polanyi ger exemp-
let med en blind man och hans blindkäpp. Käppen är ett redskap som den blin-
de använder för att skapa mening, men själva käppen i sig saknar mening. Det 
finns således en skillnad mellan meningen och redskapet. Den blinde mannens 
undersökning av sin omgivning vilar på en tyst kunskap som grundas i hans 
erfarenhet och färdighet i att använda käppen. Men det är inte käppen som är i 
fokus utan omgivningen (ibid., s. 12). 

 
Käppen blir så att säga en bakgrund eller en förutsättning för att den blinde ska 
kunna läsa av omgivningen. I vetenskapliga sammanhang utgör forskningsme-
toden en bakgrund och en förutsättning för det man undersöker. Således, me-
nar Polanyi, är en bakgrund av tidigare vetande alltid avgörande för vår förstå-
else av saker och ting (enligt Gustavsson, 2000, s. 116). Tyst kunskap och fo-
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kalt vetande kompletterar alltså varandra eftersom den tysta kunskapen funge-
rar som bakgrundskunskaper till det fokala vetandet och uppfattningen av 
verkligheten alltid styrs av bakgrundskunskapen. Tyst kunskap är på så sätt, 
enligt Polanyi, en förutsättning för all kunskap, teoretisk såväl som praktisk 
(enligt Rolf, 1991, s. 63). 
 
Polanyi ser redskapen som en förlängning av den som använder dem. Den 
tysta kunskapen, the proximal term, blir som en integrerad del av vår egen 
kropp:  

when we make a thing function as the proximal term of tacit knowing, we incorporate 
it in our body – or extend our body to include it – so that we come to dwell in it. 
(1983, s. 16)  

Polanyi menar att kunskapen måste integreras (han använder begreppet interi-
orization) för att vi ska kunna använda den, och om vi inte kan använda den 
så är den inte vår kunskap. Ett exempel som Polanyi ger är en vetenskaplig 
teori som vi utgår från för att skapa förståelse om något annat och vars sanna 
kunskap ligger i vår förmåga att använda den (ibid., s. 17). 
 
Gustavsson menar att vad som, enligt Polanyi, karaktäriserar kunskap är såle-
des att den är en aktivitet, något som används och brukas samt att den är inte-
grerad och personlig i det att den bärs av människor i deras kroppar. Ofta har 
man ett så nära förhållande till den att man knappt är medveten om den. Den 
har så att säga blivit en del av ens egen kropp (2000, s. 114f). Polanyi menar 
att vi är medvetna om den tysta kunskapen genom den mening den har för oss, 
genom den effekt redskapen har på det vi använder dem till (1983, s. 13). Han 
menar att tyst kunskap etablerar en meningsfull relation mellan de två termer-
na, proximal och distal, och vi identifierar denna med förståelsen av den me-
ningsfulla enhet som termerna konstituerar:  

Since tacit knowing establishes a meaningful relation between two terms, we may iden-
tify it with the understanding of the comprehensive entity which these two terms 
jointly constitute. (ibid.) 

Gustavsson påpekar att Polanyis kunskapssyn kan relateras till hermeneutiken 
då han menar att kunskap inte är något som är fristående från människan utan 
alltid utgår från människans förförståelse, tolkningshorisont och så vidare. När 
vi varseblir ett nytt fenomen uppfattar vi det, enligt Polanyi, alltid utifrån nå-
got annat, det vill säga vår förförståelse och naturliga strävan efter mening och 
helhet (enligt Gustavsson, 2000, s. 120f).  
 
Polanyi var inspirerad av gestaltpsykologin och han kopplar samman tyst kun-
skap med begreppet gestalt som är hämtat därifrån (1983, s. 6f). Gestaltpsyko-
login bygger enligt Nationalencyklopedin på att upplevelser och handlingar 
karaktäriseras av organiserade helheter, så kallade gestalter, och därför inte 
kan förklaras som en summa av från varandra oberoende delar. Gestalterna 
kännetecknas bland annat av att de är uppdelade på figur och bakgrund. Det är 
relationen mellan dessa som har betydelse för gestaltbildningen. Rolf menar 
att Polanyi, i likhet med gestaltpsykologerna, utgår från att medvetandet ska-
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par helheter. För att ge mening åt verkligheten ordnar vi in den under olika 
begrepp.  Det är på så sätt vetande uppstår, genom att fragmentariska ledtrådar 
integreras under begrepp. Denna process sker intuitivt och är beroende av fan-
tasi och de ändamål som medvetandet är inr iktat på (Rolf, 1991, s. 72ff). 
 
Gustavsson påpekar att tyst kunskap enligt Polanyi alltså fungerar som ledtrå-
dar till en helhet. Kunskap syftar alltid till att skapa mening och den blir me-
ningsfull genom vårt medvetande och vår varseblivning som strävar efter en-
hetlighet (2000, s. 116f). 
 
Om man utgår från att en större eller mindre del av barnbibliotekariers kun-
skaper är tysta och oreflekterade, så ger Polanyis teori om tyst kunskap ett bra 
utgångsläge för att studera alla olika delar av kunskaperna, tysta och oreflekte-
rade såväl som verbaliserade och reflekterade. Polanyis syn på tyst kunskap 
som verbaliserbar gör det möjligt och ger utrymme för att åtminstone göra ett 
försök att studera och analysera även de delar av kunskapen som fungerar tys-
ta och oreflekterade. 
 
De två olika förståelserna av tyst kunskap, den som utgår från Wittgenstein 
och den som utgår från Polanyi, har diskuterats en hel del i Sverige under de 
senaste åren. Rolf är en av dem som lyfter fram fördelarna med att utgå från 
Polanyis förståelse av tyst kunskap vid professionsforskning. Han menar att 
det är att göra det för enkelt att sätta tyst kunskap i motsatsförhållande till ve-
tenskaplig kunskap och om man vid studier av en yrkesgrupp utgår från Witt-
genstein och hävdar att yrkesgruppen bygger sin praxis till stor del på osägbar 
kunskap, så kan man hamna i vad Rolf kallar ”förtrogenhetsfällan” som inne-
bär att eftersom man påstår att kunskapen är osägbar så kan den alltså inte lyf-
tas fram till reflektion och kritisk granskning, vilket kan vara förödande för ett 
yrkes status och professionalism (1991, s. 53f). Rolf menar att: ”Man kan bli 
förtrogen med en verksamhet som baseras på mer eller mindre falska föreställ-
ningar vilka motverkar sina syften.” (ibid.). Enligt Polanyi utvecklas kunska-
pen just genom kritisk reflektion över den tysta kunskapen (Rolf, 1991, s. 53). 
Utan denna kritiska reflektion kring kunskapen kan yrkets kompetens inte hö-
jas och förtrogenhetsfällan utgör, enligt Rolf, således ett hinder för kompe-
tensutveckling (ibid., s. 56).  
 
Jag har inte hittat några studier kring biblioteksarbete som grundar sig i Pola-
nyis teori. Dock har jag hittat en artikel av Thomas Hedman, ”Biblioteksarbete 
och tyst kunskap”, publicerad i Svensk biblioteksforskning (1988) där författa-
ren försöker påvisa att tyst kunskap i Polanyis bemärkelse är ett bra och gång-
bart begrepp för att uppnå förståelse av många delar av bibliotekariens arbete 
(1988, s. 42). Det är, enligt Hedman, viktigt att vid empiriska studier av biblio-
tekariers arbete, ha insikt i vad tyst kunskap innebär (ibid., s. 46). 
 
Hedman ger några exempel på konkreta situationer där tyst kunskap aktualise-
ras. Bland annat när en låntagare vill ha böcker om ett visst ämne och det är 
detta som är i fokus för bibliotekarien, det vill säga distalt, och tillvägagångs-
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sättet för att tillfredsställa låntagarens behov är proximalt, tyst kunskap (ibid., 
s. 44). Ett annat exempel som Hedman ger är katalogiseringsarbetet då själva 
katalogposten är distal och katalogiseringsarbetet proximalt (ibid., s. 45). 
 
Hedman skriver även att gestalt är ett bra begrepp för att studera biblioteksar-
bete. Bibliotekarien möter en okänd låntagare och skapar en bild av denne, där 
det ursprungliga synintrycket endast utgör en del. Genom utbildning och erfa-
renhet, menar Hedman, har bibliotekarien en förmåga att skapa gestalter som 
är betydelsefulla när det gäller att förmedla rätt information till rätt person 
(ibid., s. 43). 
 

Litteraturförmedling 
De teoretiska modellerna som jag här kommer att presentera är hämtade från 
Tveits bok Innganger: Om lesing og litteraturformidling (2004) som jag tidi-
gare omnämnt i kapitlet ”Litteraturgenomgång”. Tveit definierar två olika de-
lar av litteraturförmedling, varav den ena är en mer teknisk del som innebär 
exempelvis inköp, registrering, klassificering och hylluppställning. Den andra 
delen, som är den som Tveit främst behandlar i boken, innebär att någon (för-
medlaren) fungerar som ett mellanled mellan litteraturen och läsaren. Detta 
sker alltid i ett möte mellan förmedlaren och en enskild, eller en grupp använ-
dare, för förmedlaren känd eller okänd. Förmedlingen kan ske i direkt kontakt 
genom till exempel ett personligt samtal eller bokprat inför en grupp, eller 
indirekt genom exempelvis skrivna boktips, skyltning med böcker eller ut-
ställningar (2004, s. 17). 
 
Tveit påpekar att litteraturförmedling och läsfrämjande alltid är nära förknip-
pade eftersom litteraturförmedling innebär att informera om och synliggöra 
litteratur, vägleda läsaren och väcka läslust (ibid., s. 18). Denna syn på be-
greppen litteraturförmedling och läsfrämjande motsvarar den utgångspunkt jag 
tar i den här studien. 
 
Tveit beskriver olika grupper av förmedlare i sin bok: författare, litteraturkriti-
ker, bibliotekarier, lärare, bokhandlare, forskare och läsare (ibid., s. 20ff). Alla 
dessa fungerar som förmedlare. När jag i denna uppsats använder ordet för-
medlare syftar jag dock alltid på en barnbibliotekarie.     
 
Förmedlarrollen 
Enligt Tveit kan man se att litteraturförmedlaren finns med som en linje som 
löper parallellt hela vägen från författare till läsare (se fig.1). Förmedlaren 
spelar en roll vid sidan av både produktionen och distributionen och påvisar 
den litteratur som finns för läsaren att finna. Tveit jämför fenomenet med 
”trøffelsvinet”, en gris som tränas till att leta reda på tryffelsvamp, inte för att 
själv äta den utan för att någon annan ska få nytta av den (ibid., s. 24). Det 
viktigaste är således att finna litteraturen och vägleda läsaren till litteratur som 
hon/han inte redan känner till (ibid., s. 25).  
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Fig.1) Formidlerrollen i den litterære næringskjeden  (ibid., s. 24) 
 
Tveit betonar att det genom denna modell inte är tänkt att man ska betrakta 
läsaren som en passiv mottagare. Läsaren är alltid aktiv och har möjlighet att 
värdera och välja utifrån sina egna mått (ibid., s. 25). 
 
Det är även viktigt att vara medveten om att förmedling aldrig kan vara neu-
tral. Det som i en förmedlingssituation får läsaren att välja en viss bok påver-
kar, enligt Tveit, hur han/hon sedan upplever och uppfattar boken (ibid., s. 27). 
 
Tveit ger ett exempel på förmedlarens förmåga att påverka. Hon beskriver de 
senaste årens tendens till att människor läser allt fler böcker, men att många 
människor läser samma böcker, det vill säga att få titlar läses av många och 
säljer i stora upplagor. Detta betyder att väldigt många titlar har väldigt få lä-
sare. Denna tendens är något som Tveit menar att förmedlaren i sin roll kan 
arbeta aktivt emot (ibid., s. 25). 

Forfatter Tekst Distribu-
sjon 

Salg/utlån
 

Leser 

Formidler 
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Förmedlingssituationen 
Figur 2 är en modell för förmedlingssituationen, det vill säga förmedlarens 
möte med en läsare.  
 

 
Fig.2) Modell av formidlingssituasjonen (ibid., s. 28) 
 
Förmedlaren arbetar mellan litteraturen och läsaren med att sammanlänka des-
sa. Tveit utgår från att litteraturen är känd för förmedlaren i den bemärkelsen 
att förmedlaren har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna värdera 
och rekommendera litteratur till läsaren, känner till informationskanaler för 
inhämtning av upplysningar om litteraturen och så vidare.  
 
Litteraturen som förmedlas har en komplexitetsnivå som måste värderas i för-
hållande till läsarens kompetensnivå. Läsarens kompetensnivå är oftast okänd 
för förmedlaren men genom samtal kommer förhoppningsvis tillräckligt med 
information fram för att förmedlaren ska kunna bedöma vilken litteratur som 
kan vara aktuell. Det hör även till förmedlarens uppgift att ge läsaren tillräck-
ligt med information om litteraturen för att denne ska kunna bedöma vad som 
är av intresse och vad som inte är det. I denna situation finns flera fallgropar. 
Den allvarligaste är, enligt Tveit, att förmedlaren missbedömer läsarens kom-
petensnivå. Det finns även en risk att förmedlaren blockerar och står i vägen 
för litteraturen (ibid., s. 27f). 
 
Jag anser att Tveits enkla och tydliga modeller är användbara för att i denna 
undersökning åskådliggöra barnbibliotekariens förmedlarroll och förmedlings-
situationen. 
 

Några slutliga kommentarer  
De teoretiska utgångspunkter som här har presenterats har jag va lt på grund av 
att de ger utrymme att studera flera olika aspekter av barnbibliotekariernas 
kompetens och kunskaper kring litteraturförmedling och läsfrämjande arbete. 
Min tanke är att teorierna ska fungera som utgångspunkter vid analysen av 
mitt empiriska material och fungera som redskap vid såväl utformandet av 
intervjuguide, sammanställning av resultat samt bearbetning och tolkning. 

Tilgjeng-
elige 

tekster 

Valgt 
tekst 

Leser 
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Eftersom mitt syfte bland annat är att studera barnbibliotekariers kompetens 
känns det angeläget att fastställa hur jag definierar begreppet. Jag har valt Ell-
ströms definition på grund av att den är relativt bred och ger utrymme för att 
studera flera olika aspekter av kompetensen.  
 
Något som kan tyckas problematiskt med att kombinera Ellströms definition 
av begreppet kompetens med Polanyis teori om tyst kunskap är det som jag 
tidigare nämnt angående Ellströms term ”kognitiva faktorer”. I sin beskrivning 
av kognitiva faktorer gör Ellström en tydlig distinktion mellan explicit, det vill 
säga verbaliserbar kunskap, och implicit, det vill säga olika former av tyst 
kunskap (1992, s.23f). Polanyi däremot utgår som sagt från att en polemik av 
detta slag inte är möjlig. Jag anser trots detta att det är fruktbart att använda 
både Ellström och Polanyi i denna undersökning eftersom mitt syfte inte är att 
uppehålla mig vid en diskussion kring definitioner av tyst kunskap. Genom att 
utgå från såväl Ellström som Polanyi har jag istället en möjlighet att studera 
barnbibliotekariernas kunskap ur ett flertal varierande synvinklar. 
 
 
 

Metod 

Här redogörs för val av metod, hur undersökningen planeras, genomförs samt 
slutligen hur resultatet analyseras. 
 

Val av metod 
För att uppnå mitt syfte att synliggöra barnbibliotekariers särskilda kompetens 
och kärnkunskaper vad gäller litteraturförmedling och läsfrämjande arbete har 
jag, som tidigare nämnts, ställt upp följande problemformulering: Hur uttolkar 
och definierar barnbibliotekarier sin kompetens och sina kärnkunskaper på 
området litteraturförmedling och läsfrämjande arbete gentemot barn, och hur 
är kompetensen och kunskaperna konstruerade? För att ta reda på detta kom-
mer jag att genomföra intervjuer med ett antal barnbibliotekarier och utifrån 
dessa försöka formulera en bild av deras egen uppfattning om sin litteratur-
förmedlande och läsfrämjande yrkesroll och av deras kunskaper och erfarenhe-
ter på detta område.  
 
Jag använder således en kvalitativ metod och anser att denna är mest lämplig 
eftersom jag är ute efter att klargöra fenomenets karaktär, framträdande drag, 
innebörder och meningar, vilket enligt Widerberg är syftet med kvalitativ 
forskning (2002, s. 15). Genom intervjuer menar Widerberg att man kan ta del 
av hur människor framställer sin förståelse och hantering av ett fenomen för 
att sedan lyfta fram och synliggöra dessa samt sätta in dem i de sammanhang 
och mönster som de ger uttryck för (ibid., s. 66). Genom intervjuer har jag 
således möjlighet att få en förståelse för barnbibliotekariernas resonemang, 
uppfattningar, reflektioner och tolkningar kring sitt arbete, sin kompetens och 
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sina kunskaper. Detta är något som skulle vara svårare att uppnå genom andra 
kvalitativa metoder som exempelvis observationer. Genom att observera hur 
barnbibliotekarierna går tillväga exempelvis i en förmedlingssituation hade jag 
möjligtvis kommit åt och lagt märke till saker som de själva är omedvetna om 
eller som de inte uttrycker i ord på grund av att de inte reflekterar över det. 
Särskilt när det gäller att synliggöra den tysta kunskapen är det möjligt att ob-
servationer hade varit gynnsamma. Dock tror jag att en hel del av processerna 
pågår inne i bibliotekariernas huvuden och därför skulle vara svåra att lägga 
märke till enbart genom observation. Ett problem med intervjumetoden är att 
det kan föreligga en distinktion mellan en persons utsaga kring sina handlingar 
och hur han/hon egentligen handlar. Intervjumetoden bygger, vilket Repstad 
påpekar, på att forskaren lever sig in i och återger en persons tolkning eller 
upplevelse så som den kommer till uttryck under intervjun. Repstad menar 
dock att människor ofta till stor del är omedvetna om sitt icke-verbala beteen-
de, och således finns det ett relativt stort utrymme för missuppfattningar och 
felbedömningar från forskarens sida (1999, s.20). Som komplement till inter-
vjuerna i min undersökning hade kanske observationer varit gynnsamma och 
gett ett djupare och mer rättvisande resultat. Tidsaspekten hindrar mig dock 
från att genomföra detta. 
 
Repstad påpekar att: ”Kvalitativ forskning försöker att komma fram till den 
ofta tysta och underförstådda ’teori om världen’ som aktörerna har” (ibid., s. 
12). Detta är just vad jag är ute efter, det vill säga att komma fram till barnbib-
liotekariernas kanske underförstådda och oreflekterade uppfattningar och kun-
skaper kring litteraturförmedling och läsfrämjande arbete. Genom att lyfta 
fram, följa upp och analysera de delar av intervjuerna som belyser mitt syfte 
hoppas jag kunna uppnå detta.  
 

Kontakttagande och urval 
För att få tag på lämpliga deltagare till min intervjuundersökning kontaktade 
jag länsbiblioteket respektive stadsbiblioteket i två olika län och fick genom 
dem tillgång till namn, telefonnummer och e-postadresser till samtliga barn-
bibliotekarier i dessa län. Därefter skickade jag ut förfrågningar om deltagande 
per e-post till ett förhå llandevis stort antal av dessa. Jag kontaktade medvetet 
fler personer än vad jag skulle ha möjlighet att intervjua. Orsaken till detta var 
dels att jag inte räknade med att få positiva svar från samtliga och dels att jag 
senare skulle ha möjlighet att göra ett lämpligt urval.  
 
Min ambition var att boka in intervjuer med sex personer och jag räknade med 
att varje intervju skulle ta ungefär en timma.  Jag antog att detta skulle vara ett 
rimligt antal med tanke på tidsbegränsningen för uppsatsen samt att det skulle 
ge ett tillräckligt stort material för att kunna göra en analys.  
 
Efter mitt e-postutskick fick jag in något fler än sex svar från barnbibliotekari-
er som var villiga att delta i undersökningen. Jag strävade efter att göra ett 
urval som skulle vara så brett som möjligt och valde således barnbibliotekarier 
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med olika lång erfarenhet och vid olika stora bibliotek. Kriteriet för att räknas 
som barnbibliotekarie satte jag, som tidigare nämnts, vid att personen skulle 
ägna hela eller avsevärda delar av sin arbetstid åt barnverksamheten. Alterna-
tivet hade varit att enbart ha med barnbibliotekarier som ägnar hela sin arbets-
tid åt barnverksamheten, men då hade urvalet påverkats i en annan riktning då 
jag endast hade fått intervjupersoner från stora bibliotek. På de mindre biblio-
teken finns sällan någon som enbart arbetar med barnverksamheten. 
 
Eftersom några av de barnbibliotekarier som svarade var alltför lika, exempel-
vis arbetade på samma bibliotek, så tog jag kontakt med ytterligare ett par per 
telefon. I undersökningen ingår nu personer med varierad erfarenhetsgrad av 
barnbiblioteksarbete, från fyra till drygt 30 års erfarenhet. De arbetar i två oli-
ka län, ett i södra och ett i mellersta Sverige och samtliga utom två arbetar 
dessutom i olika kommuner av varierande storlek, från ca 10 000 till ca 90 000 
invånare. Bibliotekarierna arbetar även på olika typer av folkbibliotek, en liten 
filial, tre mindre kommunbibliotek samt två stadsbibliotek. Ett ännu bredare 
urval hade jag fått om jag hade haft ytterligare en bibliotekarie som gått den 
nya och mest akademiska utbildningen och haft mindre än tio års erfarenhet, 
men tyvärr lyckades jag bara hitta en. 
 

Genomförande  
Varje intervju pågick i ungefär en timma och genomfördes på respektive bibli-
otek i ett avskilt rum. På grund av tidsbrist var jag vid två av intervjuerna 
tvungen att hoppa över ett par av frågorna. Jag skickade senare dessa frågor 
till personerna ifråga via e-post och fick svar från båda, så jag tror inte att detta 
har påverkat resultatet nämnvärt. Det var viktigt att intervjuerna genomfördes i 
ett avskilt rum, dels för att inte bandupptagningen skulle försämras av ljud runt 
omkring och dels för att intervjupersonerna inte skulle bli störda samt kunna 
säga vad de ville utan att riskera att någon annan lyssnade. Jag informerade 
om att deltagandet var anonymt och att inga uppgifter skulle lämnas ut som 
skulle kunna röja deltagarnas identitet. 
 
Intervjuerna togs alltså upp på band men för säkerhets skull antecknade jag 
stödord samtidigt. Ingen av deltagarna motsatte sig inspelningen, dock uttryck-
te två av dem att det alltid känns lite olustigt att bli inspelad. Jag upplevde det 
dock i samtliga fall som att bandspelaren glömdes bort när vi väl kommit 
igång. 
 
Intervjuerna transkriberades inte i sin helhet. Stora delar har skrivits ut orda-
grant och resten har sammanfattats. Jag ansåg det inte som nödvändigt att tran-
skribera hela intervjuerna utan tog istället fasta på de delar som kan belysa och 
besvara uppsatsens syfte. 
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Analys 
Analysen genomförs i två steg. En inledande analys görs i samband med att 
intervjuresultatet presenteras. Där utgår jag enbart från mitt eget resultat och 
presenterar och analyserar det under några olika teman. Dessa teman har jag 
valt att utgå från på grund av att det huvudsakligen var de som intervjuerna 
fokuserade kring. I kapitlet ”Analys och diskussion” övergår jag sedan till att 
analysera resultatet utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna samt jämför 
med tidigare forskning och övrig litteratur. 
 
I analysavsnitten finns en del citat från intervjuerna som jag har tagit med för 
att belysa mitt resonemang. Vissa ord eller formuleringar i citaten har ändrats 
måttligt för att göra texten mer läsvänlig. Jag har dock varit noga med att inte 
göra ändringarna så stora att innebörden riskerar att förändras. 
 
Jag refererar till barnbibliotekarierna som ingår i intervjuundersökningen som 
intervjudeltagarna eller intervjupersonerna. 
 
 
 

Intervjuresultat – presentation och analys 

I detta kapitel kommer jag först att kortfattat presentera intervjudeltagarna. 
Därefter kommer jag att redovisa resultatet från intervjuerna samtidigt som jag 
gör en inledande analys och jämförelse av svaren under några av de teman 
som intervjuerna huvudsakligen kom att fokusera kring. Här kommer jag inte 
att analysera resultatet utifrån teorierna eller göra jämförelser med övrig litte-
ratur. 
 

Presentation av intervjudeltagarna 
Anna 
Anna är drygt 50 år gammal och har jobbat på bibliotek i 36 år. När hon börja-
de på bibliotekarieutbildningen hade hon redan arbetat några år på bibliotek. 
Hon började med en praktikplats direkt efter studenten. Således har hon till-
bringat hela sitt yrkesverksamma liv på bibliotek. Hon har jobbat i olika kom-
muner, på olika typer av bibliotek och hon har hela tiden arbetat mycket med 
barnverksamhet.  
 
Idag arbetar Anna på ett litet filialbibliotek som ligger i utkanten av en större 
kommun. Eftersom det är en liten filial med begränsade personalresurser och 
verksamheten inte är strikt uppdelad, så arbetar hon såväl med vuxna som med 
barn men hon ägnar en stor del av sin arbetstid åt barnverksamheten. Hon ar-
betar mycket med små barn och deras föräldrar men i biblioteket möter hon 
barn i åldrarna upp till och med årskurs 9. 
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Anna har bibliotekarieutbildning och tog examen i slutet av 70-talet. Hon sök-
te in på yrkeserfarenhet och har ingen annan akademisk utbildning. I utbild-
ningen ingick en del kurser som handlade om barnverksamhet och barnlittera-
tur men annars har hon ingen särskild utbildning för barnbibliotekarier förut-
om kortare fortbildningskurser, främst anordnade av länsbiblioteket. 
 
Bea 
Även Bea är drygt 50 år gammal och har lång yrkeserfarenhet. Hon började 
arbeta på bibliotek direkt efter gymnasiet, sökte till bibliotekarieutbildningen 
på yrkeserfarenhet, och har sedan arbetat på bibliotek hela tiden. Ända sedan 
hon tog examen har hon arbetat som skolbibliotekarie eller barnbibliotekarie 
på några olika bibliotek och har således ca 30 års erfarenhet av barnbiblioteks-
arbete.  
 
Idag arbetar hon på huvudbiblioteket i en mindre kommun och är anställd som 
barnbibliotekarie. Hennes arbete riktar sig främst till barn upp till och med 
årskurs 6 och det är även dessa åldrar som hon främst möter i biblioteket.  
 
Bea gick bibliotekarieutbildningen i mitten av 70-talet. I utbildningen ingick 
en del kurser som handlade om barnverksamhet och barnlitteratur. Hon har 
senare läst några kurser i pedagogik och har dessutom gått en fortbildnings-
kurs för barnbibliotekarier på högskolenivå, som pågick i en termin. För övrigt 
deltar hon kontinuerligt i kortare fortbildningskurser, som anordnas främst av 
länsbiblioteket. 
 
Cia 
Cia är i 30-årsåldern och har arbetat som barnbibliotekarie i ca fyra år. Det 
arbete hon har idag är hennes första på bibliotek överhuvudtaget. Hon började 
redan innan hon påbörjade utbildningen i biblioteks- och informationsveten-
skap, och studerade på halvtid parallellt med arbetet.  
 
Biblioteket som hon arbetar på är huvudbibliotek i en mindre kommun. Hon är 
anställd som barnbibliotekarie och arbetar främst med barn upp till och med 
årskurs 6. Det är överhuvudtaget främst dessa åldrar hon möter i biblioteket. 
 
Cia har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap som hon 
tog ut i början av 2000-talet. I utbildningen ingick inte mycket som hade med 
barn att göra. Hon har läst en fempoängskurs i barnlitteratur men har annars 
ingen särskild utbildning för barnbibliotekarier förutom den fortbildning som 
kontinuerligt anordnas av länsbiblioteket. Cia har dessutom en treårig kultur-
vetenskaplig utbildning med historia som huvudämne. 
 
Disa 
Disa är i 45-årsåldern och har arbetat som barn- och skolbibliotekarie i ca 20 
år, vilket hon började med direkt efter sin bibliotekarieexamen. Hon har arbe-
tat på några olika bibliotek, filialer och skolbibliotek. 
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Idag är hon anställd som barnbibliotekarie på stadsbiblioteket i en större 
kommun där hon är en av de två bibliotekarier som enbart arbetar i barnavdel-
ningen. Formellt riktar sig barnavdelningens arbete främst till barn upp till och 
med 15 år. Disa arbetar särskilt med åldrarna 7-12 år och även med föräldrar. 
Hon har aldrig arbetat med ungdomar som är äldre än 15 år och hon möter 
heller inte så ofta dessa i biblioteket. 
 
Disa tog bibliotekarieexamen i mitten av 80-talet och innan dess hade hon läst 
litteraturvetenskap och historia. Det ingick vissa kurser i bibliotekarieutbild-
ningen som handlade om barnverksamhet och barnlitteratur, men hon har an-
nars ingen särskild utbildning för barnbibliotekarier förutom länsbibliotekets 
fortbildningsdagar och kurser. 
 
Eva 
Eva är i 55-årsåldern och har arbetat som bibliotekarie i ca 30 år. Hon har ar-
betat på några olika typer av bibliotek, men större delen av sitt yrkesliv har 
hon varit på samma ställe som hon är nu. Med barnverksamhet har hon arbetat 
främst de senaste tio åren.  
 
Biblioteket är huvudbibliotek i en mindre kommun. Eva arbetar främst med 
barn upp till och med årskurs 6, men i biblioteket möter hon barn och ungdo-
mar i alla åldrar, även gymnasieungdomar. 
 
Eva har läst 160 poäng svenska och historia innan hon började på biblioteka-
rieutbildningen och tog examen i mitten av 70-talet. I utbildningen ingick en 
del kurser som handlade om barnverksamhet och barnlitteratur, men hon har 
ingen särskild utbildning för barnbibliotekarier förutom länsbibliotekets fort-
bildning. När hon hade arbetat i sexton år som bibliotekarie tog hon tjänstle-
digt för att läsa en ettårig praktisk-pedagogisk utbildning till gymnasielärare. 
Därefter arbetade hon även som gymnasielärare i ca två år, men återgick sedan 
till biblioteket. Det var efter detta som hon alltmer började intressera sig för 
och arbeta med barnverksamhet. 
 
Fia 
Fia är i 35-årsåldern och har arbetat som barnbibliotekarie i två kommuner i 
sammanlagt tio år. Innan dess hade hon haft några kortare vikariat som biblio-
tekarie på några olika platser under ca två år.  
 
Idag är hon anställd som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en större 
kommun. Där arbetar hon enbart på barnavdelningen i ett arbetslag som består 
av sex personer. Formellt arbetar barnavdelningen med åldrarna 0-19 år. Fia 
arbetar främst med åldrarna 13-19 år, men i biblioteket möter hon barn i alla 
åldrar. 
 
Fia tog bibliotekarieexamen i början av 90-talet och innan dess hade hon läst 
historia och litteraturvetenskap. Förutom de kurser i barnverksamhet och barn-
litteratur som ingick i bibliotekarieutbildningen och den fortbildning som 
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länsbiblioteket arrangerar har hon har ingen särskild utbildning för barnbiblio-
tekarier.  
 

Yrkesrollens fokus 
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är en stor yrkesglädje och en känsla 
av att arbetet är väldigt viktigt. Flera säger att de började arbeta som barnbib-
liotekarier mest av en slump men att de sedan fortsatt med det för att de tycker 
att det är vä ldigt roligt och känns viktigt. Cia säger att:  

Det är det roligaste jobb som finns, det är jag helt säker på, och det känns viktigt också, 
stimulerande och meningsfullt, att man kan bidra till någonting, att de [barnen] kom-
mer igång och läser eller hjälpa till att hitta böcker som gör att de fortsätter läsa och på 
så vis utvecklar språket och berikar dem med upplevelser, det ger väldigt mycket, det 
är ett oerhört roligt jobb. 

Något som är gemensamt för de flesta av intervjupersonerna är även att de 
uttrycker en känsla av otillräcklighet som i de flesta fall tycks bero på tidsbrist. 
Yrket upplevs som väldigt viktigt och de flesta har ett stort engagemang och 
en mängd idéer som de vill genomföra, men de hinner långt ifrån med allting. 
Detta tycker Cia verkar vara något som är generellt för barnbibliotekarier i 
allmänhet:  

På något konstigt sätt så upplever jag det som att det är en särskild typ som blir barn-
bibliotekarier. Nästan alla brinner för det, och tycker att det är jätteroligt och jättevik-
tigt, det är gemensamt, och ett stort engagemang och glädje över yrket och så där. 

Både Bea och Cia tar upp det faktum att de känner till flera barnbibliotekarier 
som blivit utbrända. Risken för detta är stor, menar de, just på grund av att 
man inser att det finns så mycket bra och viktiga saker som man skulle kunna 
göra samtidigt som resurserna och tiden blir allt mindre.  
 
Samtliga intervjupersoner påpekar att något av det viktigaste med yrket är att 
bidra till barns språkutveckling. Anna påpekar att det är viktigt att föra ut bo-
ken tidigt, när barnen är små, eftersom detta kan få stor betydelse för deras 
lärande och utveckling under lång tid framöver. Cia uttrycker det så här: 

Språket, det skrivna och det talade språket, är ju det absolut viktigaste som finns för 
alla människor. Det är grunden för att man ska kunna fungera i dagens samhälle, att 
man kan tala och läsa. För utan språket kommer man ingenstans. Man kan på olika sätt 
bidra till språkutveckling, språkglädje och man hjälper barnen att utvecklas i det här. Så 
det är här är ju bland det absolut viktigaste man kan göra. 

Bea påpekar även att detta är det bästa argumentet att använda när man infor-
merar föräldrar om vikten av att barnen läser, det vill säga att påvisa sidoeffek-
terna, att det underlättar all inlärning och utveckling och inte bara att man ska 
läsa för läsandets skull.  
 
Disa framhäver även den andra stora speciella faktorn för barnbibliotekarier, 
det vill säga strävan efter att förmedla den lustbetonade läsningen.  

Det handlar om lust och att det ska vara roligt. Man behöver inte bara läsa i samband 
med en skoluppgift, vilket kan ta bort lite av lusten. I skolan ska man ju alltid redovisa 
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någonting, det finns alltid något jobbigt i samband med läsningen, man får inte bara 
läsa för skojs skull.  

Flera av intervjupersonerna påpekar att detta är vad som kanske främst skiljer 
bibliotekariernas roll från lärarnas roll när det gäller barnens läsning, det vill 
säga att bib liotekarien är mera inriktad på det lustbetonade med läsning medan 
läraren främst riktar in sig på nyttobetoningen. Eva, som även har utbildat sig 
till och arbetat som lärare, är mer än de övriga inriktad på nyttoaspekterna. 
 
Eva anser att språkutvecklingen och utvecklingen av läsförmågan är det allra 
viktigaste att arbeta med, detta säger hon är något som hon kommit att inse 
alltmer, särskilt efter att hon gått gymnasielärarutbildningen. Hon säger att hon 
tidigare kanske var mer inriktad på att barnen skulle läsa ”rätt” sorts litteratur: 

Jag har mer och mer insett att det viktigaste är att de lär sig läsa snabbt och flytande 
och att det kulturhistoriska värdet av barnlitteraturen är underordnat. För barnen är det 
ju viktigast att de lär sig läsa så bra som möjligt, så mycket som möjligt och mer och 
mer abstrakta texter, så att de klarar av sin utbildning och framtida utbildning och då är 
det ointressant egentligen vad de läser till att börja med. 

De övriga intervjupersonerna lägger något större vikt än Eva vid litteraturens 
kvalitet. De lägger även större vikt vid rollen att främja det lustfyllda med läs-
ningen och inspirera till läsning. De vill förmedla att man ska läsa för sin egen 
skull, för att det är roligt, och inte av tvång och bibliotekariens viktigaste upp-
gift är att hitta böcker som ger varje individ en läsupplevelse. Anna säger att:  

Det är det viktigaste, att de får en läsupplevelse, inte att pressa i dem så många böcker 
som möjligt.  

Och Bea: 
Jag försöker förmedla att jag själv tycker att det är roligt med böcker, och att de [bar-
nen] läser för sin egen skull, inte för att någon annan säger att de måste utan för att de 
själva vill. De ska läsa för att de själva vill och för att det är roligt, inte för att någon 
annan säger att du måste läsa för det är nyttigt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att gemensamt för samtliga intervjudeltagare är 
att de alla tycker att yrket är väldigt roligt att det de gör känns viktigt samtidigt 
som samtliga mer eller mindre känner sig otillräckliga i den bemärkelsen att 
tiden och resurserna inte räcker till allt de skulle vilja göra. I yrkesrollens fo-
kus ligger att förmedla litteratur och främja barnens läsning för att bidra till 
och stärka deras språkutveckling men för de flesta framförallt att förmedla och 
främja den lustfyllda och otvingade läsningen. De flesta lägger även relativt 
stor vikt vid att litteraturen ska vara av god kvalitet. 
 

Väcka läslust 
Intervjupersonerna är alltså till stor del överens om att en av barnbibliotekari-
ernas viktigaste uppgift och bibliotekets viktigaste roll är att inspirera till läs-
ning och väcka läslust. Under intervjuerna ställde jag frågan: Hur väcker man 
läslust hos barn? Intressant nog mottogs just denna fråga med en stor tvekan 
av samtliga intervjudeltagare utom de allra mest erfarna, det vill säga Anna 
och Bea. Så här såg svaren från de övriga ut: 
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Cia: Hur väcker man läslust hos barn… [paus] …ja, det gäller ju att få dem… ja, nu… 
[paus] …ja det gäller att få dem intresserade… det gäller att… hitta rätt bok till rätt 
person… och presentera den på ett lockande sätt, och oftast så… de böcker som går 
bäst hem som man berättar om, det är de som man tycker om själv, så det gäller att hit-
ta böcker som man tycker om själv, som man kan berätta om på ett spännande sätt… 
det är nog det som fungerar allra bäst. 

Disa: Väcka läslust? Oj, det var svårt… [paus] Jag tror att jag sparar den frågan ett tag, 
kan vi ta den lite senare? [Efter intervjun ställde jag frågan igen och hon svarade då 
med att ge exempel på olika användbara litteraturförmedlande metoder som bokprat, 
boksamtal, skrivna boktips, tävlingar, utställningar med mera.] 

Eva: Jaa… [paus] …det är svårt att beskriva det… men det är viktigt att fånga dem där 
de befinner sig… just där de befinner sig, på den nivån… det viktigaste av allt är att 
böckerna anknyter till något de känner igen, som de upplevt tidigare i sitt liv eller 
kommit i kontakt med tidigare, det tror jag är enda sättet att fånga barnens läslust, att 
det knyter an till något de varit med om eller har intresse för…  

Fia: (Skratt)… ja… ja, det är jättesvårt… [paus] … jag tror att det gäller att börja så ti-
digt som möjligt. Och då är det ju att föräldrarna läser för sina barn, för barn som har 
fått höra sagor tror jag kommer vilja fortsätta. [Istället för att prata om vad hon själv  
och biblioteket kan göra för att väcka barnens läslust pratar Fia om vikten av en miljö i 
hemmet som uppmuntrar till läsning och föräldrarnas roll i det hela.]  

Vad det är som väcker läslust hos barn tycks alltså tvetydigt och oklart för 
dessa fyra intervjudeltagare. Kanske krävs en väldigt lång tids yrkeserfarenhet 
för att känna sig säker på svaret på en sådan fråga? Det antyder i alla fall mitt 
resultat, eftersom både Anna och Bea som båda har över 30 års yrkeserfaren-
het, svarar självklart, direkt och utan tvekan. Annas svar är att man inte behö-
ver väcka läslusten för att den redan finns hos alla barn: 

Det är inte svårt för läslusten finns naturligt hos varje barn. Börjar man tidigt så infin-
ner sig lusten direkt, annars handlar det främst om att hitta rätt bok, lusten finns alltid… 
Sen finns det alltid perioder, i tonåren till exempel, då man tappar intresset, men har 
man det med sig från början så finns det alltid där tror jag.  

Beas svar innebär att man väcker läslust genom att prata om böckerna och visa 
att man själv verkligen gillar dem och tycker att det är roligt. Så är det med en 
själv också, menar Bea, om man hör någon prata entusiastiskt om något så blir 
man ofta själv nyfiken på det.  
 
Helt klart är att samtliga intervjupersoner förknippar läsfrämjande med littera-
turförmedling och det tycks inte råda någon tvekan om att dessa två aktiviteter 
hör ihop. Att väcka läslust handlar helt enkelt om att lyckas med litteraturför-
medlingen. Samtliga svar har på olika sätt att göra med att hitta rätt bok till rätt 
barn, påbörja förmedlingen tidigt i barnens liv samt att presentera böckerna på 
ett lustfyllt sätt. 
 

Hitta rätt bok till rätt barn 
En central uppgift i barnbibliotekariers litteraturförmedling och läsfrämjande 
arbete tycks enligt mitt resultat vara att hitta rätt bok till varje enskilt barn och 
det är i detta som en stor del av barnbibliotekariens kärnkunskap torde ligga. 
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Hur går barnbibliotekarier tillväga för att hitta rätt bok till rätt barn? Utifrån 
svaren från intervjudeltagarna i denna undersökning verkar de viktigaste fakto-
rerna vara att ställa frågor, lyssna uppmärksamt och ta sig tid med varje enskilt 
barn. Angående vilka frågor de ställer till barnet i förmedlingssituationen så 
svarar samtliga att de frågar efter barnens intressen, vad de tycker är roligt och 
om de läst något tid igare som de tyckt varit bra eller roligt.  
 
Anna påpekar vikten av att inte bara fokusera på böckerna utan att prata om 
allt möjligt och försöka skapa kontakt med barnet och lära känna det. Bea där-
emot poängterar att hon inte tycker att man ska vara för närgången utan ha stor 
respekt för barnets integritet. Dessa två skilda hållningar kan bero på att Anna 
och Bea arbetar på olika typer av bibliotek. Annas bibliotek är mindre och hon 
känner igen många av barnen som kommer dit, vilket kanske gör det mer na-
turligt att ha en närmre kontakt.  
 
Cia och Fia, som är de av intervjupersonerna som har minst erfarenhet, är de 
enda som tar upp betydelsen av böckernas yttre vid förmedling till barn. 
Omslagsbilden, att det är lagom textmängd och textstorlek, att bokens omfång 
är lagom eller att den har lagom mycket bilder är några exempel på faktorer 
som Cia och Fia nämner som viktiga att tänka på. Cia menar att: 

Det finns många barn som köper en bok på grund av omslaget, eller tvärtom inte vill 
låna en bok på grund av omslaget, så det är faktiskt en jätteviktig del av barnlitteratu-
ren. Det ska helst vara bra böcker med fina omslag, det är guld värt. Det finns bra 
böcker med tråkiga omslag, och de är inte alls lika lätta att sälja in hos barnen. 

Dessutom beskriver Cia och Fia problematiken med att vissa berättelser inne-
hållsmässigt är anpassade för yngre barn, men textmässigt är för svåra för att 
de ska klara av att läsa dem själva. En del yngre barn som är väldigt duktiga på 
att läsa vill ha böcker med mycket text. Men då kan det vara svårt att hitta be-
rättelser som passar innehållsmässigt, eftersom de mer omfångsrika böckerna 
oftare är skrivna för äldre barn. Samma sak gäller exempelvis lässvaga äldre 
barn. Böcker som de klarar av textmässigt kanske är för barnsliga innehålls-
mässigt. Detta är faktorer som de mer erfarna barnbibliotekarierna också själv-
fallet måste ta hänsyn till vid förmedlingen. Ingen av dem nämner det dock, 
vilket tyder på att det är så självklart för dem att de inte tänker på att nämna 
det eller att de inte tycker att det är särkilt problematiskt.  
 
Det faktum att Cia och Fia lägger större vikt vid de yttre aspekterna tyder även 
på att det är detta man som oerfaren barnbibliotekarie främst har att gå efter. 
Även om både Cia och Fia vid det här laget ändå hunnit få en hel del erfaren-
het så ligger det ändå närmare till hands för dem att tänka på och påpeka dessa 
aspekter. Med tiden kommer de kanske alltmer att ligga underförstådda och 
självklara även om de fortfarande är lika viktiga att ta hänsyn till. 
 
När barnbibliotekarien hittar en bok att föreslå för barnet så är nästa naturliga 
steg att presentera den och berätta om den. Hur går barnbibliotekarier tillväga 
här och hur tänker de kring detta? Gemensamt för samtliga intervjudeltagare är 
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att de säger att de fattar sig kort och berättar väldigt lite om boken för att inte 
avslöja för mycket och förta spänningen av barnets egen läsning.  
 
En skillnad när det gäller Anna och Bea, som är de med längst erfarenhet av 
barnbiblioteksverksamhet, gentemot Cia och Fia, som har kortast erfarenhet, 
är att Anna och Bea säger att de egentligen inte pratar så mycket om bokens 
handling. Anna säger att hon mest berättar om bokens förutsättningar och vad 
det är för sorts bok. Även Bea säger att hon mest berättar om vad det är för 
sorts bok och vilken typ av personer eller figurer som förekommer i boken. 
Bea påpekar att hon i början av sin karriär i större utsträckning pratade om 
handlingen och bokens innehåll, vilket är precis vad Cia och Fia gör. Båda 
säger att de kortfattat berättar om handlingen i grova drag och båda påpekar 
även vikten av att tillsammans med barnet titta på omslagsbild och baksides-
text.  
 
Evas svar skiljer sig något från de övrigas i denna fråga. Eva lägger stor vikt 
vid att hitta böcker som barnen kan känna igen sig i, något som hon även 
nämnde i svaret om hur man väcker läslust (se kapitlet ”Väcka läslust”). När 
Eva berättar om böcker försöker hon således att lyfta fram episoder eller käns-
lor som barnen kan känna igen sig i, med syftet att väcka deras intresse:  

Man kan ge ögonblicksbilder från böckerna som man tror att de känner igen sig i, det 
tror jag är den där haken man måste lägga ut till barnen som gör att de blir intresserade. 

Det som framkommer här är att de mest erfarna av intervjupersonerna, i sina 
svar kring hur man hittar rätt bok till rätt barn, fokuserar mer på barnet, kon-
taktskapandet och hur de går tillväga för att skaffa kunskaper om barnet me-
dan de med kortare erfarenhet i större utsträckning fokuserar på boken. Även 
när de presenterar och berättar om böcker för barn är de mindre erfarna mer 
fokuserade på boken. Detta kan troligtvis vara en följd av att barnbibliotekari-
er med längre erfarenhet i yrket har bredare och djupare bokkännedom. I och 
med att kunskapen om boken för dem är mer självklar och oproblematisk så 
kan de istället lägga mer fokus på barnet.  
 

Respons 
Angående frågan hur man förstår att man lyckats hitta rätt bok till rätt barn så 
råder det något delade meningar om detta bland intervjupersonerna. Vissa 
hävdar att bristen på respons är ett problem och gör det svårt att veta om man 
lyckas med sitt arbete eller inte. Andra menar att de får respons, även om det 
inte så ofta är frågan om direkt respons utan snarare i form av till exempel 
ansiktsuttryck och spontana utrop.  
 
Anna tycker att hon kan avläsa barnens spontana reaktioner, medan Bea i stör-
re utsträckning hävdar bristen på respons: 

Tyvärr är det ju ganska sällan man får feedback och egentligen får redan på om man 
verkligen har hittat rätt bok. Men de gånger det händer att ett barn kommer tillbaka och 
säger att ”å vad bra den här var” så är det verkligen roligt. Det får man leva på länge, 
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för det är inte så ofta man får höra det. Jag hoppas att det inträffar oftare än man får 
höra det, annars skulle man bli lite nedslagen.  

Fias uppfattning liknar Beas. Hon tycker att det hör till det svåraste med yrket 
att veta vad barnen verkligen tycker är bra. Fia påpekar dessutom problemet 
med att många barn är blyga och inte vågar säga vad de tycker: 

Det som är svårt är att det är inte alltid man får någon respons, man vet inte om man 
har tipsat rätt eller så. Man blir jätteglad om någon kommer och säger att ”å du tipsade 
om en så jättebra bok, hjälp mig igen”, det händer ju ibland, och då har man fått det 
gensvar som är väldigt viktigt, men ofta är det ju inte så. Och en del barn är så blyga så 
de kanske inte vågar säga att ”den boken verkar inte rolig”. Det är ju väldigt individu-
ellt vad de tycker är bra, så att det tycker jag nästan är det svåraste. 

Både Fia och Bea upplever alltså i mindre utsträckning barnens spontana reak-
tioner som respons. Upplevelsen av barnens respons tycks, enligt mitt resultat, 
inte ha att göra med erfarenhet. Bea är väldigt erfaren medan Cia, som är den 
minst erfarna, har en helt annan uppfattning. Hon menar rentav att en av förde-
larna med att arbeta med barn är just att man hela tiden får direkt respons och 
trots att hon saknar en del från utbildningen så tyckte hon inte att det var svårt 
att komma in i yrket bland annat på grund av detta: 

Gillar de [barnen] det man gör så säger de det, och gillar de det inte så säger de det 
också. Då är det ju lättare att justera sådant som inte fungerar. Man lär sig på så sätt 
mycket av barnen. 

Med respons syftar Cia främst på spontana utrop från barnen: 

Det är ju jättekul när man hör det där spontana utropet och de blir så glada när de får 
rätt bok som de har tänkt sig. 

Disa säger helt enkelt angående respons att hon inte tror att barnen lånar boken 
om den inte är rätt. Detta kan ifrågasättas något. Fia framhåller exempelvis att 
barnen kan vara väldigt blyga och inte våga säga att de inte tycker om boken. 
Även när det gäller Cia kan man ifrågasätta om hon missar de blyga barnens 
respons. Evas inställning i frågan är lite tvetydig och påvisar att frågan om 
respons kan vara oreflekterad och inte alldeles självklar. I ett sammanhang 
säger hon att hon inte kan veta om hon hittar rätt böcker eftersom hon sällan 
får reda på vad barnet tycker om boken, medan hon i ett annat sammanhang 
nämner att hon kan utläsa barnens inställning till vissa böcker genom deras 
ansiktsuttryck:  

Barn blir saliga när de får se något sådant på biblioteket, ögonen lyser.  [I detta fall 
gällde det böcker om Star wars och Sagan om ringen.] 

Eva får på så sätt kanske egentligen mer respons än vad hon tänker på, vilket 
skulle kunna gälla alla andra också. Frågan är hur väl denna indirekta respons 
uppfattas, hur den tolkas och hur den tas emot. Påpekas bör att intervjuperso-
nernas svar även kan ha påverkats av mitt val av ordet respons i intervjufrå-
gan. När de får frågan om respons kanske deras tankar leds till direkt och kon-
kret respons och egentligen kanske de upplever en hel del indirekt respons 
som de inte tänker på att ta upp vid intervjun. 
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Särskilda omständigheter 
Vid intervjuerna framkommer några olika särskilda omständigheter som råder 
kring litteraturförmedling till barn. En av dessa handlar om att man som barn-
bibliotekarie måste lära sig att förstå vad barnen menar. Barn tänker ofta i 
andra banor än vuxna och har svårare att precisera vad de är ute efter. Samti-
digt vet barn i mindre utsträckning än vuxna själva vad de vill ha, eftersom de 
sällan har samma erfarenhet av böcker att referera till. Vuxna har ofta hunnit 
få en mer utpräglad smak medan barn fortfarande i större utsträckning är öpp-
na för förslag och mer påverkningsbara. 
 
Fia exemplifierar problematiken med att förstå vad barnet är ute efter i följan-
de citat: 

Ibland kommer barn och säger att de vill ha en rolig bok, och med en rolig bok kanske 
de menar en bok som de tycker är spännande. Det är ett exempel på ett fel man gjorde i 
början, att man tänkte att, jaha, en rolig bok – det är en bok som har mycket humor i 
sig. Men det är ju inte alls säkert att det är så barnet menar, utan en rolig bok kan ju 
vara en bok som är rolig att läsa, spännande och att man rycks med i handlingen. 

 
Bea påpekar vikten av att som barnbibliotekarie kunna ställa de rätta frågorna 
samt att fråga på rätt sätt för att ta reda på vad som kan passa barnet. Ofta vill 
de helt enkelt ha något bra att läsa och har svårt att precisera det mer än så. 
 
Även Cia påpekar vikten av att ställa rätt frågor:  

Vissa barn tar första boken du sätter i näven på dem och andra får man leta fram 20 
böcker åt innan de hittar någon som de kan tänka sig att låna. Det gäller att fråga och 
fråga, och till slut så får man ur dem vad det är de vill ha. De tänker ju inte i samma 
termer som vad vi gör, så det är ju viktigt att ställa rätt frågor, fråga om och be dem 
förklara och så där.  

Flera av intervjupersonerna påpekar att dessa särskilda omständigheter vid 
förmedlingsarbete gentemot barn bland annat kräver inlevelseförmåga, fantasi, 
lyhördhet och empati. ”Det gäller att försöka lista ut vad de är ute efter”, som 
Disa uttrycker sig. Cia påpekar att det är mycket lättare att förmedla böcker till 
vuxna eftersom: 

det är mycket lättare att komma fram till vad en vuxen vill låna, eftersom de uttrycker 
sig klarare och man behöver inte klura lika mycket, medan barnen måste man mer hjäl-
pa att komma fram till vad det egentligen är de vill ha.   

Samtliga intervjupersoner menar att det är viktigare att själv ha läst böckerna 
man förmedlar till barn än de man förmedlar till vuxna eftersom vuxna har 
större möjlighet att själva läsa recensioner och så vidare. Disa påpekar att vux-
na i större utsträckning har utvecklat sin smak och är mer medvetna om vad de 
tycker om att läsa och inte.  
 
Bea menar att vid förmedling till barn är det viktigare att veta vad böckerna 
handlar om eftersom de inte i samma utsträckning som vuxna kan välja böcker 
efter genrer och så vidare. På grund av detta anser Bea att man som förmedlare 
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behöver läsa barnböckerna själv, medan det oftare är tillräckligt att läsa recen-
sioner när det gäller vuxenböcker.  
 
Cia är också av uppfattningen att det absolut är viktigare att läsa böcker man 
ska förmedla till barn än de man ska förmedla till vuxna. De vuxna är inte lika 
krävande, menar hon. Vuxna som kommer till biblioteket vill ju oftast läsa 
böcker och har sin egen stimulans medan barnen måste man mer motivera och 
hitta det just de tycker verkar spännande eller roligt. 
 
Det tycks handla om en särskild förmåga som krävs och som utvecklas när 
man ställs inför förmedlingssituationer med barn. Jag kommer att återkomma 
till detta resonemang i kapitlet ”Kompetensen”. 
 

Kunskap om böcker 
För att klara av att hitta rätt bok till rätt barn krävs kunskap om böcker, vilket 
enligt mitt resultat tycks vara något av barnbibliotekariens spetskompetens och 
viktigaste kunskap. För att få fatt i bibliotekariernas uppfattning om vad som 
är speciellt för deras kompetens på området så ställde jag frågan om vad de 
anser vara den främsta skillnaden mellan barnbibliotekariens kompetens och 
kunskaper i jämförelse med andra yrkesgrupper som arbetar med barn och 
läsning. Det entydiga svaret blev då kunskap om böcker. Eva säger exempel-
vis: 

Det är bokkunskapen. Man har en otrolig överblick över den barnlitteratur som ges ut. 
Lärarna kan barnens läsförmåga och vilken nivå de befinner sig på, men de har ingen 
överblick över barn och ungdomslitteraturen i regel. 

Detta citat av Fia exemplifierar också denna uppfattning: 
Skillnaden är bokkännedomen och kunskap om utgivningen. Många lärare håller fast 
vid gamla böcker och använder dem år efter år. 

Viktigt för att tillägna sig denna kunskap är, enligt intervjupersonerna, att som 
förmedlare själv läsa barnlitteratur. Det är på så sätt erfarenheten och kunska-
pen växer och förmedlingen blir allt mer framgångsrik. Anna, som har väldigt 
lång yrkeserfarenhet, tycker inte längre att det är så svårt att hitta de rätta 
böckerna: 

Man läser väldigt mycket böcker och det blir allt lättare att skaffa sig en uppfattning 
om böcker. Man har en rik erfarenhet att jämföra med, och jag tycker helt enkelt att det 
är lätt att välja ut de bästa böckerna.  

Även Disa säger att hon genom åren känner att hon har fått en väldig erfaren-
het vad gäller olika böcker, kännedom om författare och så vidare, vilket hon 
också påpekar är något som är nödvändigt för arbetet. Bristen på bokkänne-
dom var något som innebar problem när hon var nyutexaminerad och först 
började arbeta som bibliotekarie.  
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Efter sina snart tio år som barnbibliotekarie känner även Fia att hon hunnit 
skaffat sig god erfarenhet och kunskap kring böcker, även om hon fortfarande 
tycker att det ibland är svårt att hitta de rätta böckerna: 

Man läser ju hela tiden så man har ju en bank med boktips eller vad man ska kalla det 
för, men det är det svåraste. Och sen kan det vara svårt också att veta, vissa böcker som 
man kanske tycker är jättebra, men de kanske är helt ute. Man borde läsa många fler 
böcker om igen eftersom tiden förändras.  

Fia tycker att det är jätteviktigt att själv ha läst böckerna. Hon tycker absolut 
inte att det räcker med att läsa recensioner för att tipsa barn om böcker. Möjli-
gen kan hon lita på kollegor eller andra personliga kontakter som läst boken 
men helst väljer hon sådant som hon har läst själv.  
 
Flera av intervjupersonerna poängterar att den egna läsningen är en förutsätt-
ning för att göra ett bra jobb som litteraturförmedlare och läsfrämjare och att 
man själv måste tycka om att läsa. Bea menar att:  

Man kan bara prata läsfrämjande om de böcker man gillar själv. Om jag inte själv gillar 
att läsa så kan jag aldrig vara en läsfrämjare. 

Anna menar att den egna läsningen absolut är viktigast när det gäller att göra 
ett bra jobb som förmedlare:  

Läsningen är viktigast! För att kunna förmedla så måste man ha läst det själv och man 
måste ha ett förhållande till det man förmedlar. Man kan inte prata så mycket om en 
bok som man inte har läst själv.  

Även Disa tycker att det är lättast att prata läsfrämjande och förmedla de 
böcker man själv tycker om:  

Det är alltid lättare att göra reklam för de böcker man själv gillar. Alla har ju sin egen 
smak, men man får ändå försöka hitta böcker man själv gillar för det är lättast att göra 
reklam för dem.  

Hon tycker också att hon märker att barnen lyssnar mer uppmärksamt när hon 
pratar om böcker hon själv har läst. Detta är något som även Cia menar att hon 
tydligt har märkt: 

De böcker man själv tycker är bäst går alltid bäst hem när man berättar om dem, så 
visst är det viktigt att läsa. 

Trots att läsningen av barnlitteratur, enligt mitt resultat, verkar vara en viktig 
förutsättning för barnbibliotekariernas bokkännedom och för att de ska lyckas 
med litteraturförmedlingen och sina läsfrämjande uppgifter, så är arbetstiden 
för läsning väldigt eftersatt på de flesta bibliotek.  
 
De flesta av intervjupersonerna påpekar bristen av tid för läsning på arbetstid. 
De flesta är hänvisade till fritiden om de vill läsa barnlitteratur, vilket inte alla 
av förståeliga skäl, har tid eller lust att göra. Bea läser ungefär en timma varje 
dag på sin fritid. Även Fia läser en hel del på fritiden. Disa läser inte barnlitte-
ratur på fritiden förutom när hon läser för sina egna barn. Hon känner dock att 
under perioder då hon har läst mer så gör det hennes arbetsprestation bättre. 
Eva har inga som helst möjligheter att läsa på arbetstid och inte heller så ofta 
på fritiden, vilket hon beklagar: 
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Det är jättetråkigt, för det är guld värt att ha läst böckerna. Jag har ju nästan inte läst en 
enda ny bok på ett och ett halvt år. Man får vara glad att man hinner läsa sambind-
ningslistorna och andra recensioner ordentligt, det är därifrån man får bokkunskapen nu 
när man inte hinner läsa själv. 

Cia säger sig vara lyckligt lottad som har en hel del arbetstid avsatt för läsning 
och hon menar att hon har fått den uppfattningen att det är väldigt få förunnat 
och att många således utför en stor och viktig del av sitt arbete på fritiden. 
 
Övriga hjälpmedel och redskap som intervjupersonerna använder för att skaffa 
kunskap om böcker skiljer sig föga åt. Sambindningslistorna från Biblioteks-
tjänst använder samtliga utom Anna. För övrigt läser de facktidskrifter, recen-
sioner i dagstidningar, kataloger från bokhandeln med mera och försöker följa 
med i vad som händer på barnkulturområdet, i utgivningen och så vidare. 
Samtal med kollegor och med barn och föräldrar är också faktorer som nämns, 
samt fortbildningen som länsbiblioteken anordnar. Viktigast är dock, som sagt, 
den egna läsningen. 
 

Redskap vid litteraturförmedling 
Intervjupersonerna tillfrågades om vilka redskap och hjälpmedel de använder 
vid litteraturförmedlingen. För att få kunskaper om barnet är svaret genomgå-
ende att det viktigaste är att ställa frågor. När det sedan gäller att hitta lämpliga 
böcker säger samtliga till att börja med att de naturligtvis använder biblioteks-
katalogen. Men när de sedan tänker efter ytterligare så framkommer det att de 
flesta använder huvudet nästan lika mycket eller mer. Anna säger att hon an-
vände katalogen mer när hon var oerfaren. Idag går hon hellre direkt till hyllan 
och hon menar att erfarenheten har gjort att hon inte har samma behov av 
hjälpmedel längre. Det faktum att Anna verkar vara den som minst av alla an-
vänder katalogen kan även bero på att hon jobbar på det minsta biblioteket där 
det finns färre hyllor och titlar att hålla reda på samt att hon lär känna många 
av barnen och därmed har lättare att hitta böcker som passar deras behov och 
intressen. 
 
Fia menar att hon använder huvudet avsevärt mer än katalogen och hon ut-
trycker en, enligt mitt resultat, viktig sak för barnbibliotekarierna: 

Man använder som sagt huvudet mycket. Och gör egna jämförelser som att ”tycker 
man om den boken så kanske man gillar den här osv.”. Det är sådana jämförelser som 
jag gör i mitt huvud. Min kollega kanske skulle ha fått en annan koppling. 

Denna koppling i huvudet som Fia här försöker beskriva är något som samtli-
ga intervjupersoner utom Cia nämner i olika sammanhang, inte alltid just i 
samband med frågan om hjälpmedel och redskap. Det beror troligtvis på att de 
inte tänker på dessa, den process och de kunskaper som de har i huvudet, i 
termer av redskap. 
 
Anna uttrycker sig så här: 
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Det är inte så att man minns alla titlar man har, men om man går bland hyllorna så 
kommer man ganska snabbt ihåg vad det är för böcker. 

Även Bea beskriver i samband med hur hon går tillväga för att hitta rätt bok 
till rätt barn, något som händer när hon går ut bland hyllorna: 

Framförallt att gå ut bland hyllorna, för då kan man ofta komma på att ”ja, den boken, 
den är ju jättebra”.  

Disa beskriver det hela som en process där titlarna sorteras i huvudet och bil-
dar en slags kedja: 

Man utvecklar någon slags kunskap att den och den boken hör ihop, och bildar någon 
slags kedja, så att man kan hitta ungefär samma typ av bok. 

Hon påpekar att detta är något hon lärt sig genom erfarenhet: 

Man lär sig mycket med erfarenhet. Man har massor av titlar lagrade i huvudet på nå-
got sätt, som poppar upp vid rätt tillfälle, ibland i alla fall. Det funkar rätt så my cket så, 
att man bygger upp en erfarenhet. 

Eva som idag varken har tid eller resurser att läsa barnlitteraturen själv, utan 
istället läser recensionerna flera gånger, beskriver även hon hur kunskapen 
lagras i huvudet och sedan återanvänds: 

Då läser jag beskrivningen av vad de handlar om en gång till, så att jag på något vis 
pluggar in handlingen i böckerna fast jag inte har läst dem själv. Har man läst recensio-
nerna flera gånger så fastnar det på något vis i huvudet att den boken handlar om det 
och det, så att på något sätt så har man ändå lite grand i bakhuvudet om att den boken 
handlar om det och den kanske passar det här barnet. 

Samtliga intervjupersoner utom Cia beskriver således denna tankeprocess, 
oavsett i vilken utsträckning de själva läser barnböcker. Att Cia inte nämner 
det behöver inte betyda att denna process inte pågår hos henne. Dock kan det 
vara så att den inte har hunnit utvecklas lika mycket hos henne eftersom den 
tycks vara något som växer fram med erfarenhetsgraden. 
 

Relationen mellan utbildning och erfarenhet 
Ovanstående resonemang påvisar erfarenhetens betydelse för barnbibliotekari-
ernas bokkännedom. Genom att själva läsa barnböcker eller recensioner av 
barnböcker, parallellt med pågående förmedlingsarbete, byggs bokkännedo-
men upp. 
 
Intervjupersonerna fick bland annat frågan om de anser att det skulle behövas 
en särskild utbildning för barnbibliotekarier. Anmärkningsvärt är att Cia, som 
är den av intervjudeltagarna som har kortast tid i yrket, upplever störst behov 
av det. Detta tyder på att det finns en hel del kunskaper som inte tas upp i ut-
bildningen utan som barnbibliotekarierna själva måste tillägna sig genom att 
arbeta med barnbiblioteksverksamhet. Tilläggas bör att Cia är den enda av 
intervjudeltagarna som har gått den nyaste och mest akademiska bibliotekarie-
utbildningen, vilket också kan ha betydelse för hennes ståndpunkt i frågan. I 
de tidigare utbildningarna ingick något fler moment kring barnverksamhet och 
barnlitteratur. Hon säger att hon upplevde utbildningen som väldigt flummig 
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medan bibliotekarieyrket egentligen är väldigt konkret. Hon tycker inte att hon 
har med sig så mycket från utbildningen som hon har nytta av som barnbiblio-
tekarie utan har lärt sig det mesta på plats i biblioteket. 
 
Cia upplever alltså ett stort glapp mellan det praktiska arbetet i bibliotek och 
utbildningen och hon säger att hon absolut tycker att det skulle behövas en 
särskild utbildning för barnbibliotekarier, åtminstone någon termin. Hon me-
nar att den skulle kunna innehålla mycket praktiska moment, som hur man 
håller bokprat, bemötande, litteraturförmedling, hur man stimulerar läsglädje, 
studier av handböcker i biblioteksarbete, pedagogik, barnlitteratur, barns ut-
veckling med mera. 
 
Disa har en annan uppfattning. När hon gick bibliotekarieutbildningen tyckte 
hon att den var alltför praktisk. Disa anser inte att det är nödvändigt med en 
särskild utbildning för barnbibliotekarier, men i likhet med Cia menar även 
hon att det i så fall skulle vara en del praktiska moment och kurser i hur man 
kan arbeta med barnlitteratur rent praktiskt som skulle behövas.  
 
Fia säger att hon inte minns så mycket av vad hon lärde sig på utbildningen. 
Det enda som har satt några spår och som hon har haft nytta av som barnbibli-
otekarie var praktikperioden. Under den lärde hon sig mycket om yrket och 
hon säger att hon gärna hade velat ha en längre praktikperiod än de tio veckor 
som ingick. I utbildningen ingick även praktiska bokpratsövningar, vilka hon 
upplever som en nyttig erfarenhet. Fia tycker inte att det behövs en särskild 
utbildning för barnbibliotekarier men att det borde ingå mer pedagogik, barn-
litteratur och barnverksamhet i grundutbildningen eftersom barnen utgör en av 
bibliotekens största användargrupper. 
 
Anna och Bea, de två intervjupersonerna med längst tid i yrket, uttrycker båda 
en oro för att yrkeskunskapen ska försvinna i och med kommande generatio-
ner. De beklagar främst att det numera saknas praktik i utbildningen, vilket de 
menar är särskilt viktigt för arbetet med barn. Praktiken var det som Bea 
främst upplever att hon har haft behållning av från utbildningen. Där fick hon 
mycket inspiration av bibliotekarier med lång erfarenhet.  
 
Eva säger att hon har lärt sig mycket om barn och barnlitteratur genom att vara 
ute i skolklasser och bokprata: 

Under de år då jag var ute och bokpratade i klasser, det var väldigt lärorikt. Det kan 
man säga är den utbildning jag har för barnbiblioteksjobbet, att vara ute i så många 
klasser, det var ovärderligt. 

Vare sig de förespråkar en särskild barnbibliotekarieutbildning eller inte så 
tycks intervjupersonerna till stor del vara överens om att det är genom praktisk 
erfarenhet man lär sig att utöva god litteraturförmedling, att det handlar om 
erfarenhet i yrket i kombination med bokkännedom som man får genom att 
läsa själv. Fia uttrycker det så här: 



 

40 

Just vad gäller litteraturförmedling så är det något som jag känner att man inte riktigt 
kan utbilda sig formellt i. Man får ju den här känslan för litteratur ju mer man läser, ju 
mer skönlitteratur man läser och genom att möta barnen. 

Samtliga av de intervjupersoner som har egna barn, alla utom en, påpekar även 
att detta har varit lärorikt och utvecklande för yrkesrollen. 
 
Det faktum att Cia är den som främst förespråkar behovet av särskild utbild-
ning styrker påståendet att det främst är genom praktisk erfarenhet som barn-
bibliotekarier lär sig litteraturförmedling eftersom det är just hon som har kor-
tast erfarenhet. Dessutom säger hon att hon trots de upplevda bristerna i ut-
bildningen inte haft några särskilt stora problem med att komma in i yrket. 
 

Kompetensen 
När intervjupersonerna får frågan om vad de själva anser vara främst utmär-
kande för deras kompetens så svarar fyra av dem att det främst är bokkänne-
domen. Bea är en av dessa och hon menar att hon: 

har läst många böcker under årens lopp, har ett hum om väldigt många böcker 
och kan många ganska bra.  

Fia lägger också störst vikt vid bokkännedomen, att hon har ett gott minne för 
de böcker hon har läst och kommer ihåg ungefär vad de flesta handlar om.  
 
Även Cia och Disa nämner i första hand bokkännedomen men även att de ge-
nom erfarenhet har lärt sig mycket om barn. Cia menar att hon efter sina fyra 
år i yrket har fått en allt större förmåga att hitta rätt bok till rätt barn och att 
ställa de rätta frågorna till barnet för detta ändamål. Disa framhåller att hon 
med tiden har lärt sig hur barn tänker och reagerar och vad som intresserar 
dem. 
 
Anna lägger störst vikt just vid sin erfarenhet av barn när hon beskriver sin 
egen kompetens. Hon säger att hon har lärt sig att möta barn på ett bra sätt.  
 
I kapitlet ”Särskilda omständigheter” tog jag upp problematiken kring att för-
stå vad barnen menar. Det framgick att det krävs en viss förmåga för att lyckas 
med litteraturförmedling till barn. Cia påpekar att det krävs mycket fantasi för 
att förstå vad vissa barn menar, man måste verkligen tänka och ha förmåga att 
ställa frågor på olika sätt. Även Bea påpekar att det gäller att ”tänka febrilt” 
när man ska hitta rätt bok till rätt barn. Disa menar att man måste vara öppen 
och hela tiden får försöka hitta nya lösningar.  
 
När det gäller att kommunicera just med barn menar Anna att det är en förmå-
ga man övar upp. Man måste komma i kontakt med barn och prata med dem 
för att bli bra på det. Även att lyssna tycker samtliga intervjudeltagare är något 
som man blir allt bättre på och att det särskilt med barn krävs lite extra. Exem-
pelvis gäller det att vara extra lyhörd eftersom barnen inte alltid tänker i sam-
ma termer som vuxna. 
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Bea lägger främst vikt vid empati och menar att det är en väldigt viktig förut-
sättning för att förstå vad barnet frågar och för att förstå att barnets fråga är 
lika viktig som vad en fråga från exempelvis en högskolestuderande är. Disa 
påpekar att emotionell förmåga och empati är särskilt viktigt när det gäller 
barn eftersom de inte alltid har förmågan att uttrycka direkt vad de vill ha, det 
gäller då att som bibliotekarie kunna känna av varje enskild situation. Fia på-
pekar även att som bibliotekarie är de barn man möter ofta mer eller mindre 
okända och dessutom har man oftast väldigt kort tid på sig att skapa en upp-
fattning om vad barnet är ute efter. Detta menar Fia ställer krav på att som 
barnbibliotekarie vara lyhörd och ha ”sylvassa öron”. 
 
Flera av intervjupersonerna känner att de genom erfarenhet i yrket har utveck-
lat vissa förmågor. Fia menar att hon har utvecklats på så sätt att hon ”har fått 
mera vidvinkelsyn och samtidigt blivit mer lyhörd och tolerant”. Anna kan se 
att hon har utvecklat sin emotionella förmåga och exempelvis blivit vä ldigt bra 
på att läsa och berätta med inlevelse. Bea tycker att hon var mer konservativ 
när hon var yngre och att hon ibland tog sig själv på för stort allvar: 

Det är allvarligt och väldigt viktigt med barns och ungdomars läsning, men det är ju 
inte hela världen om något skulle gå snett. 

Samtliga intervjupersoner påpekar att demokratiska värderingar är viktiga i 
yrket och att de utvecklas och förstärks i yrket, alla människors lika värde och 
alla människors rätt till information, samt att man tar barn på allvar och inser 
att de är viktiga.   
 
Anna menar att en viktig förutsättning för att bli en bra barnbibliotekarie är att 
man är intresserad, tycker att det är roligt och att man tycker om barn och att 
man inser att barn berikar och ger något tillbaka till en själv, det är inte bara 
man själv som ger. Cia menar att om man har det här yrket måste man tycka 
om att jobba med barn och ha förmåga att kunna gå ner på deras nivå. Eva 
påpekar även att man måste vara initiativrik eftersom man jobbar mycket på 
fri hand: 

Det är ett väldigt fritt arbete och väldigt mycket hänger på ens egna intressen och enga-
gemang, att man bryr sig, gör sitt bästa och försöker ha fantasi och tänka ut vad man 
kan göra och hur man kan göra saker och ting på bästa sätt. 

 
 
 

Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras intervjumaterialet vidare med utgångspunkt i de teo-
rier som tidigare presenterats. Jämförelser med övrig litteratur görs också och 
parallellt förs en diskussion kring resultatet. Rubrikerna i detta kapitel utgår 
från uppsatsens övergripande frågeställningar. 
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Yrkesroll 
Barnbibliotekariernas upplevelser av sin litteraturförmedlande och läsfrämjan-
de yrkesroll fokuseras, enligt mitt resultat, främst kring två aspekter, dels rol-
len som stöd för barnens språkutveckling och dels rollen som förmedlare av 
lustfylld läsning och läsglädje. Dessa två aspekter är inte skilda från varandra 
utan nära sammankopplade. Genom att väcka barnens läslust och lä sglädje 
bidras även till utvecklingen av deras språk och därmed underlättas inlärning 
och utveckling överhuvudtaget. Främst vikt lägge r de flesta av intervjuperso-
nerna vid rollen som förmedlare av läsglädje och lustfylld läsning, vilket även 
hävdas vara vad som främst skiljer bibliotekarierollen från lärarrollen i sam-
band med barns läsning. 
 
Ett liknande resultat framkommer i A place for children (2000). Ray Lonsdale 
behandlar där i ett av kapitlen frågan hur läsning definieras i biblioteken, vad 
barnbibliotekarierna arbetar för och vilken typ av läsning som stöds (2000, s. 
19). Av undersökningen framgår att bibliotekarierna är mycket medvetna om 
att läsningen bidrar till barnens sociala och kulturella utveckling och arbetar 
aktivt för detta på olika sätt. De flesta bibliotekarierna framhåller dock att de-
ras allra viktigaste strävan är att väcka och bibehålla barnens läslust och att få 
dem att tycka om böcker och läsning. Även de föräldrar och lärare som ingår i 
undersökningen är till stor del överens om att biblioteket är viktigt för barnens 
läsning just för att det står för förmedling av det lustfyllda med läsning och att 
läsning är något man kan ha glädje av på fritiden, för sitt eget nöjes skull. I 
och med detta skiljer sig biblioteket från skolan som är mer inriktad på nytto-
aspekter av läsning, formell läskunnighet och där läsning oftare upplevs som 
tvång (ibid., s. 31).  
 
Debbie Denham gör i samma bok en sammanställning av de uppfattningar om 
barnbibliotekariens läsfrämjande roll som framkommer i undersökningen. De 
vanligaste uppfattningarna är att rollen innebär att fungera som en personlig 
länk mellan böcker och barn och hitta rätt bok för varje enskilt barn, förmedla 
lustfylld läsning och läsglädje, uppmuntra barnen i deras läsning och arbeta för 
att få dem att associera läsning med nöje (ibid., s. 83). 
 
Även Gunilla Borén och Louise Limberg påpekar i en artikel i Svensk biblio-
teksforskning (1991) att barnbibliotekarier som i olika sammanhang beskriver 
sitt arbete ofta understryker sin roll som ”icke- lärare”. De vill inspirera till 
läsning men inte styra eller tvinga. De betonar även ofta att det viktigaste är att 
väcka barnens läslust och sedan stödja deras läsutveckling genom lustfyllda 
läsupplevelser (1991, s. 36). 
 
I ovanstående texter framgår tydligt att litteraturförmedling är en aktivitet som 
är nära sammankopplad med att arbeta läsfrämjande och väcka läslust. Detta är 
även något som Tveit påpekar (2004, s. 18). Mitt intervjuresultat stämmer 
också överens med denna uppfattning. Intervjudeltagarna använder i stort sett 
orden synonymt. När de beskriver hur det går till att väcka läslust exempelvis, 
så talar de alla om litteraturförmedling i en eller annan bemärkelse. 
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Förmågan att påverka 
Tveits modell för förmedlarrollen (se fig. 1, s. 19 i denna uppsats) illustrerar 
på vilket sätt förmedlaren spelar en roll hela vägen från författare, text och 
distribution till läsare. Förmedlaren har således stora möjligheter att påverka 
och därmed ett stort ansvar. Tveit menar att förmedlaren fungerar som 
”trøffelsvinet” och letar reda på litteratur för andras räkning. Uppgiften är att 
vägleda läsaren till litteratur som han/hon inte skulle ha funnit på egen hand 
(2004, s. 24f). Hon betonar dock att läsaren aldrig är en passiv mottagare utan 
även värderar och väljer utifrån sina egna mått (ibid., s. 25). Viktigt att påpeka 
är att Tveit i sin bok inte intar ett perspektiv på förmedling riktad till barn. En 
särskild omständighet för barnbibliotekarier, som framkommer i mitt intervju-
resultat, är att barn inte i samma utsträckning som vuxna har egna referensra-
mar och värderingar kring litteratur. Något som Chambers betonar är att barn 
dessutom är beroende av stöd och hjälp från vuxna för att kunna utvecklas till 
läsare och för att utvecklas i sitt läsande (1994, s. 18). Han menar att det är 
viktigt att som vuxen visa barnen att man tror mer på deras förmåga att läsa än 
vad de själva gör, och på så sätt hjälpa dem att ta sig dit de inte kan komma på 
egen hand i sina litteraturval (ibid., s. 103). 
 
Barn är alltså mer påverkningsbara än vuxna, och att förmedla böcker till barn 
innebär därmed ett större ansvar än att förmedla böcker till vuxna. I synnerhet, 
som Tveit påpekar, eftersom förmedling aldrig kan vara neutral. Litteraturen i 
sig är aldrig neutral och därför menar hon att inte heller förmedlingen kan vara 
det (2004, s. 27). För att vara en god förmedlare krävs ett stort engagemang, 
vilket Tveit menar även ofta hänger ihop med en viss syn på det som ska för-
medlas (ibid., s. 35). Jag finner stöd för detta argument i mitt intervjuresultat. 
Intervjudeltagarna menar att det i stort sett endast är möjligt att förmedla 
böcker som de själva uppskattar eller åtminstone har något slags förhållande 
till. När de väljer böcker för inköp, att läsa själva eller att presentera för barn 
utgår de till stor del från sin egen smak och sina egna värderingar. De böcker 
som väljs bort kommer i mycket mindre utsträckning att nå fram till barnen. 
 
Värdering av text i förhållande till läsare 
Tveits modell över förmedlingssituationen (se figur 2, s. 20 i denna uppsats) 
illustrerar hur förmedlaren fungerar som en länk mellan text och läsare. Här 
synliggörs förmedlarens uppgift att välja texter att presentera för läsaren. Tveit 
framhåller att den främsta uppgiften här innebär att bedöma textens komplexi-
tetsnivå i förhållande till läsarens kompetensnivå, vilket kräver kunskaper dels 
om texten och dels om läsaren (2004, s. 28f). 
 
De särskilda omständigheter vid förmedlingssituationer med barn, som fram-
kommer i intervjuresultatet, påvisar att det krävs en hel del från barnbibliote-
karien för att bedöma barnets kompetensnivå. Saele framhåller vilken utma-
ning som ligger i att tipsa okända barn om böcker. En åttaåring kan bli nöjd 
med Alfons Åberg medan en annan åttaåring kanske hellre vill ha en bok av 
Jules Verne (Håndbok i barnebibliotekarbeid, 2003, s. 125).  
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Eriksson påpekar, i likhet med intervjudeltagarna i denna uppsats, att det är 
viktigare att själv läsa de böcker man förmedlar till barn jämfört med de man 
förmedlar till vuxna eftersom barn sällan läser recensioner, eller på andra sätt 
självmant tillägnar sig litteraturtips. Eriksson påpekar även att inte heller för-
äldrar eller andra vårdare statistiskt sett ägnar särskilt mycket tid åt att hålla 
sig uppdaterade när det gäller barnlitteratur. Barnbibliotekarien har här således 
en ”nyckelposition” när det gäller att föra ut barnlitteraturen till läsarna, ta 
emot reaktioner och därmed upprätthålla utgivningen av barnlitteratur (Barn-
spåret, 1994, s. 45). Här tydliggörs åter förmedlarens betydelse hela vägen 
från författare till läsare som framgår av Tveits modell för förmedlarrollen 
(fig. 1, s. 19 i denna uppsats). 
 
Något allvarligt som Tveit menar kan inträffa i förmedlingssituationen är att 
förmedlaren missbedömer läsarens kompetensnivå och gör ett urval som inne-
bär att hon/han blockerar och står i vägen för litteratur som läsaren egentligen 
skulle ha glädje av (2004, s. 27f). Något som jag anser skulle kunna innebära 
en sådan risk är barnbibliotekariernas syn på kvalitetslitteratur. Eriksson påpe-
kar svårigheten att ange skäl för vad man väljer att köpa in och inte. Hon me-
nar att frågan hör till en etisk diskussion som varje bibliotekarie för med sig 
själv och med andra (Barnspåret, 1994, s. 47). Eriksson behandlar problemati-
ken med att ta ett barnperspektiv vid urval och inköp. Hon menar att det är lätt 
gjort att estetiska krav i vuxen bemärkelse blir avgörande, eller att moraliska 
och pedagogiska motiv tar överhanden och risken är stor att man väljer bort 
böcker som vissa barn skulle ha behov av (ibid., s. 48ff).  
 
De flesta barnbibliotekarierna i min undersökning betonar lustfylld läsning 
samtidigt som de lägger vikt vid att litteraturen som förmedlas ska vara av god 
kvalitet. Eva, som även har utbildning och arbetserfarenhet som lärare, har en 
mer liberal inställning i denna fråga än de övriga intervjudeltagarna. Eva me-
nar att om barnet vill läsa något som betraktas vara av sämre kvalitet så är det 
nödvändigt att utgå därifrån och se till att barnet finner så mycket glädje som 
möjligt i att läsa just de böckerna. Sedan kan man som bibliotekarie slussa 
dem vidare, men det är inte detta som enligt Eva är det primära. Hon menar att 
kvalitetsaspekten är underordnad att barnet faktiskt läser. Eva har alltså en 
större betoning på språkutveckling och läsinlärning och mindre betoning på 
kvalitet medan de övriga intervjupersonerna har ett omvänt synsätt. De lägger 
större betoning på att läsningen ska vara lustfylld samtidigt som de fäster stör-
re vikt vid att litteraturen ska vara av god kvalitet. Det verkar alltså som att 
uppfattningen är att lustfylld läsning får man genom kvalitetslitteratur medan 
språkutvecklingen gynnas genom att läsa, oavsett vad man läser. Diskussionen 
kring kvalitetslitteratur respektive skräplitteratur ligger dock utanför denna 
uppsats ramar och jag lämnar den härmed.  
 
Jag nämnde tidigare att en vanlig uppfattning är att det är lustbetoningen på 
läsning som främst skiljer bibliotekarierollen från lärarrollen. Eva säger själv 
att hon kom att ändra sitt synsätt i och med att hon gick lärarutbildningen. In-
nan den var även hon mer inriktad på kvalitet. Jag konstaterar att det tycks 
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föreligga en distinktion mellan de två yrkestraditionerna eller utbildningstradi-
tionerna angående uppfattningar kring detta. 
 
För att vara en god förmedlare menar Tveit att det är nödvändigt att ha en viss 
tolerans för andra litterära värderingar än sina egna. Hon påpekar att en este-
tiskt svag text kan väcka läslust hos vissa kanske på grund av att man känner 
igen den från andra medier, har ett stort intresse för ämnet den berör och så 
vidare (2004, s. 36). Denna ståndpunkt skulle betyda att de mest kvalitetsinrik-
tade barnbibliotekarierna, för att använda Tveits ord, blockerar och står i vä-
gen för litteratur som vissa barn skulle ha behov, nytta och glädje av. 
 

Kompetensens och kärnkunskapernas innehåll 
Enligt Ellströms definition av kompetensbegreppet, som fungerar som en ut-
gångspunkt i denna uppsats, innebär barnbibliotekariernas kompetens deras 
potentiella handlingsförmåga i relation till arbetsuppgifterna ifråga, det vill 
säga litteraturförmedling och läsfrämjande arbete riktat till barn. För att be-
skriva vad som ligger till grund för deras förmåga att framgångsrikt utföra 
detta arbete utgår jag från fyra av de termer som Ellström delar in kompeten-
sen i, kognitiva, affektiva och sociala faktorer samt personlighetsfaktorer 
(1992, s. 21). 
 
Kognitiva faktorer 
Som mitt intervjuresultat visar så handlar litteraturförmedling och läsfrämjan-
de främst om att hitta rätt bok till rätt barn. Enligt intervjupersonerna är de 
viktigaste kunskaperna för att utföra detta arbete kunskap om böckerna och 
förmåga att förstå och skapa en uppfattning om barnets behov, det vill säga 
kunskap om barnet. Här vill jag poängtera att kunskap om barnet inte innebär 
kunskap om barn i allmänhet utan kunskap om det enskilda barn som barnbib-
liotekarien möter i förmedlingssituationen. Jag finner även liknande uppfatt-
ningar i övrig litteratur. Kleiva menar exempelvis att för att lyckas med littera-
turförmedling till barn krävs kunskap om det som ska förmedlas och kunskap 
om den man ska förmedla till (Håndbok i barnebibliotekarbeid, 2003, s. 19). 
Deham påpekar att i intervjuundersökningen i A place for children framkom 
vid upprepade tillfällen att en av de färdigheter som barnbibliotekarien ansågs 
behöva för sitt läsfrämjande arbete var just detaljerad kunskap om barnlittera-
tur (2000, s. 83). Myllylä och Näslund påvisar i sitt resultat vikten av kunska-
per om användaren och om litteraturen som förmedlas för att bedriva ett bra 
förmedlingsarbete (2004, s. 66f). Även de intervjuade bibliotekarierna i Ehrins 
undersökning anser att detta är viktigast (2003, s. 68). 
 
Tveit behandlar de särskilda omständigheter som finns kring individuell väg-
ledning. Läsaren har ett mer eller mindre uttalat litteraturbehov. Det krävs av 
förmedlaren en kombination av fackkunskaper och kommunikationsförmåga. 
Det är ett kortvarigt möte och det finns inte tid till att leta länge, man kan hel-
ler inte som förmedlare ångra sig efteråt. Man bör alltså känna till vad som 
finns i hyllorna för att snabbt kunna föreslå olika alternativ (2004, s. 82). Ett 
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bra svar kräver både kunskaper om litteraturen och kännedom om den som 
frågar (ibid., s. 17). 
 
Kognitiva faktorer innefattar enligt Ellström olika intellektuella färdigheter 
och kunskaper (1992, s. 21). Exempel på intellektuella färdigheter är problem-
lösningsförmågan i förmedlingssituationerna. Barnbibliotekarierna i min inter-
vjuundersökning uppvisar en förmåga att tillägna sig kunskap om böcker ge-
nom att läsa barnböcker, recensioner och hålla sig uppdaterade på området 
bokutgivning och barnkultur överhuvudtaget. Det är nödvändigt att tillägna sig 
dessa kunskaper på ett sådant sätt att de sedan kan användas i förmedlingssitu-
ationerna och att, som Tveit påpekar, utveckla en förmåga att värdera bokens 
komplexitetsnivå i förhållande till läsarens kompetensnivå (2004, s. 24). 
 
Trots att förmedlarens egen läsning av det som ska förmedlas uppenbarligen är 
viktig för att litteraturförmedling och läsfrämjande arbete ska fungera så fram-
går att de flesta intervjupersonerna har väldigt lite, eller ingen, arbetstid till att 
läsa barnlitteratur. De som läser är oftast hänvisade till sin egen fritid. Kleiva, 
som även hon betonar vikten av att läsa själv för att bli en god förmedlare, 
påpekar också att bibliotekarier i allmänhet ges alltför lite tid till detta i arbetet 
och att det till stor del sker på fritiden (Håndbok i barnebibliotekarbeid, 2003, 
s. 19). Någon annan som kritiserar detta är Saele. Hon menar att läsningen 
ligger till grund för allt förmedlingsarbete och att den verkligen borde värde-
sättas. För att arbetet som barnbibliotekarie ska fungera väl menar hon att man 
måste läsa barnlitteratur kontinuerligt (ibid., s. 129). 
 
Intervjupersonerna i min undersökning är till stor del överens om att kunska-
pen om böcker är vad som främst skiljer barnbibliotekariens kompetens från 
andra yrkesgrupper som arbetar med barn och läsning. Detta är även en upp-
fattning som framgår i A place for children, där de intervjuade lärarna själva 
ansåg att de hade dåliga kunskaper om modern barnlitteratur (2000, s. 128). 
 
Affektiva och sociala faktorer samt personlighetsfaktorer 
Affektiva faktorer innebär enligt Ellström viljemässiga (motivationella) och 
känslomässiga (emotionella) handlingsförutsättningar och kan exempelvis 
handla om engagemang, värderingar och empati (1992, s. 21). Samtliga inter-
vjupersoner uppvisar stor motivation för sitt arbete, uttrycker att de upplever 
arbetet som väldigt viktigt och de flesta uttrycker även en önskan om att kunna 
göra mer än vad de för närvarande har tid och resurser till. Flera av intervju-
personerna anser att de viktigaste förutsättningarna för att arbetet ska fungera 
är ett stort intresse, att man tycker att det är roligt och viktigt och har ett stort 
engagemang. Även Kleiva anser att det som i grund och botten är viktigast i 
förmedlingsarbetet är barnbibliotekariens personliga engagemang (Håndbok i 
barnebibliotekarbeid, 2003, s. 17). Detta är en åsikt som även förs fram i Eh-
rins intervjuundersökning, att det krävs ett stort engagemang från bibliotekari-
en för att läsfrämjande verksamhet ska fungera (2003, s. 69). Tveit menar att 
det som ligger till grund för att lyckas med förmedlingen är en övertygelse om 
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litteraturens inneboende kraft, att den har möjlighet att engagera och påverka 
(2004, s. 16).  
 
Flera intervjupersoner uttryckte även att demokratiska värderingar är viktiga 
och utvecklas i arbetet, i synnerhet att inse barnens värde, ta ställning för bar-
nen och inta ett barnperspektiv. Detta är något som Kleiva menar är en förut-
sättning för att göra barn till läsare. Hon betonar vikten av att möta varje en-
skilt barn med respekt och ta varje barn på allvar (Håndbok i barnebibliote-
karbeid, 2003, s. 14).  
 
Känslomässiga förutsättningar som intervjupersonerna anser viktiga i yrket är 
bland annat inlevelseförmåga, fantasi och empati, dels för att förstå barnet och 
vad barnet vill ha, behöver och skulle kunna ha glädje av och dels för att kun-
na tala läsfrämjande om böckerna, kunna berätta på ett sådant sätt att intresset 
väcks och motivation till läsning skapas. I intervjuundersökningen i A place 
for children framkommer att en av barnbibliotekariens viktigaste förmågor 
anses vara att tala engagerat, och därmed läsfrämjande, om böcker (2000, s. 
83). Även Tveit  menar att det krävs empati och inlevelse i läsarens situation 
för att litteraturförmedlingen ska fungera (2004, s. 36).  
 
Sociala faktorer kan enligt Ellström vara samarbets-, ledarskaps- och kommu-
nikationsförmåga (1992, s. 21). Något som utmärker barnbibliotekarieyrket, 
som framkommer i mitt intervjuresultat, är de särskilda omständigheter som 
råder kring barn och litteraturförmedling i jämförelse med vuxna och littera-
turförmedling. Barn tänker inte alltid i samma termer som vuxna och har inte 
samma förmåga att uttrycka sig. Något som Eriksson påpekar är även att barns 
litteraturbehov snabbt kan förändras både vad gäller form och innehåll (Barn-
spåret, 1994, s. 45). Kommunikationsförmåga, att kunna uttrycka sig och stäl-
la frågor så att barnet förstår, att ha förmåga att skapa kontakt med och lyssna 
på barnet är viktiga förutsättningar för att förmedlingsarbetet ska fungera väl 
som framkommer i mitt intervjuresultat. Av intervjuresultatet går det även att 
utläsa att lyhördhet är något som har betydelse för att uppfatta barnens re-
spons, som ofta består av exempelvis ansiktsuttryck och spontana utrop. 
 
Handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag menar Ellström ex-
empelvis kan handla om självförtroende och självuppfattning (1992, s. 21). 
Intervjupersonerna i min undersökning lägger inte stor vikt vid att några sär-
skilda personlighetsdrag skulle vara en förutsättning för yrket. De menar sna-
rare att det i så fall handlar om att man utvecklar vissa personlighetsdrag när 
man arbetar som barnbibliotekarie. Ett par exempel som nämns är dock 
stresstålighet och initiativrikedom. De barnbibliotekarier som Gunnarsson in-
tervjuade i sin undersökning fäste inte heller stor vikt vid personliga egenska-
per utan tyckte att det viktigaste var intresse och kunskaper om barnlitteratur 
och barnkultur. De intervjuade cheferna och konsulterna ansåg däremot att 
personliga egenskaper som att vara aktiv och utåtriktad var väldigt viktiga för 
barnbibliotekarier (2001, s. 71). Det kan vara så att vissa personliga egenska-
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per är en förutsättning men att det är svårt att beskriva sina egna egenskaper i 
en intervjusituation. 
 
Kognitiva, affektiva, och sociala faktorer har alla som synes stor betydelse för 
barnbibliotekariernas litteraturförmedlande och läsfrämjande arbete medan 
handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag är mindre framträ-
dande i intervjuresultatet i denna uppsats. Förutsättningar som ligger till grund 
för arbetet handlar om kunskaper om litteraturen och den som litteraturen ska 
förmedlas till, engagemang och en förmåga att uttrycka denna kunskap på ett 
sätt som gör att läslust väcks, och i en form som passar varje enskilt barn.  
 

Kompetensens och kärnkunskapernas konstruktion 
För min analys av kompetensens och kunskapernas konstruktion kommer jag 
främst att utgå från Polanyis teori om tyst kunskap. Enligt Polanyi har all kun-
skap, praktisk som teoretisk, en tyst dimension. Det är inte fråga om olika ty-
per av kunskap utan vilken kunskap som fungerar tyst i en viss situation. Pola-
nyi menar att tyst kunskap är en förutsättning för all kunskap och allt fokalt 
vetande. Att kunskapen är tyst innebär enligt Polanyi att den är något som man 
förhåller sig distanslöst till och inte reflekterar över (1983, s. 19). 
 
Barnbibliotekariernas fokala kunskap, det vill säga det som är i fokus för deras 
medvetande i yrkesrollen som litteraturförmedlare och läsfrämjare, är att för-
medla lustfylld läsning och samtidigt främja barnens språkutveckling. Den 
centrala uppgiften för detta ändamål innebär som sagt att hitta rätt bok till rätt 
barn. Att lyckas med detta handlar, enligt mitt resultat, till stor del om att ha 
kunskap och överblick över en stor mängd barnlitteratur, som kommer att fun-
gera som redskap, bakgrund och förutsättning för att kunna bedriva förmedling 
och läsfrämjande arbete.  
 
Graden av erfarenhet är enligt mitt resultat av betydelse här eftersom de minst 
erfarna barnbibliotekarierna i större utsträckning har boken i sitt fokala med-
vetande. Det tar tid att bygga upp en bred och djup kunskap om böcker och det 
verkar som att ju mer tid de har i yrket och ju större bokkännedom, desto mer 
övergår denna till att fungera som tyst bakgrundskunskap medan barnet alltid 
är i fokus. De mindre erfarna barnbibliotekarierna tar vid intervjuerna i större 
utsträckning upp betydelsen av bokens yttre. Även när de presenterar boken 
för barnet finns en skillnad i vad de tar fasta på. Ju mer erfarenhet barnbiblio-
tekarien har desto mindre tycks behovet av medveten reflektion kring böcker-
na vara. Det tycks handla om en kunskap som med tiden så att säga tystnar och 
blir underförstådd. Anna, en av de mest erfarna barnbibliotekarierna i under-
sökningen, menar att hon har utvecklat en förmåga att väldigt snabbt skapa sig 
en uppfattning om en bok, och hon tycker inte längre att det är svårt att hitta 
rätt. Jag menar att det i detta sammanhang går att göra en tydlig koppling till 
Polanyis två termer proximal och distal. Barnet och barnets behov är i fokus, 
det vill säga distalt, medan bokkännedomen alltmer integreras i barnbibliote-
kariens kropp, och således efter en tid blir proximal.  
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Polanyi menar att kunskap måste integreras för att kunna användas. Han me-
nar att kunskapen är en aktivitet som används och brukas samt är personlig 
och bärs av människor i deras kroppar (1983, s. 16). Bokkännedomen är ett 
exempel på en integrerad kunskap eftersom barnbibliotekarierna uppenbarli-
gen har stor förmåga att använda den.  
 
Vid förmedlingssituationerna använder intervjupersonerna till viss del den 
elektroniska bibliotekskatalogen. Det främsta redskapet är dock bokkännedo-
men och processerna i huvudet som ofta aktiveras genom att gå omkring bland 
hyllorna eller ställa frågor till barnet om intressen och tidigare läsupplevelser, 
göra en koppling i huvudet och exempelvis komma att tänka på en bok som är 
liknande. I mitt intervjuresultat utmärker sig den barnbibliotekarie med kortast 
erfarenhet genom att använda de utomstående redskapen mer än övriga, vilket 
styrker påståendet att den breda och djupa kunskapen om böcker tar lång tid 
att införskaffa och integrera i sitt medvetande på ett sådant sätt att den sedan 
kan användas aktivt i förmedlingssituationerna. 
 
Intervjupersonerna försöker beskriva processen och kommer in på den vid lite 
olika tillfällen i diffusa ordalag utan att jag direkt har ställt frågan. Det är såle-
des troligt att de, som Polanyi menar, är medvetna om den tysta kunskapen 
genom den mening, den effekt den har på det som den används till, det vill 
säga förmedlingsarbetet (1983, s. 13). De två termerna, den proximala boken 
och det distala barnet skapar vid förmedlingssituationen en meningsfull rela-
tion. När bokkunskapen fördjupas förbättras även arbetsprestationen. 
 
Tveit påpekar att trots utvecklingen av digitala sökverktyg så verkar det som 
att dessa aldrig helt och hållet kan ersätta personlig vägledning (2004, s. 16). 
Mitt intervjuresultat tyder också på det eftersom barnbibliotekarierna uppen-
barligen hellre använder sitt eget huvud än bibliotekskatalogen när bokkun-
skapen väl har integrerats så att detta är möjligt. 
 
Polanyis begrepp gestalt, menar Hedman, är ett användbart begrepp för att 
skapa förståelse för delar av bibliotekariens arbete (1988, s. 43). Barnbibliote-
karien möter, till skillnad från exempelvis läraren, oftast nya  och okända barn. 
En förutsättning är då att skapa en gestalt, en bild av barnet, det vill säga kun-
skap om barnet. Till grund för detta ligger som jag tidigare nämnt främst för-
mågan att ställa frågor, kommunicera, skapa kontakt och förståelse för barnets 
behov. Hur väl gestaltskapandet faller ut är avgörande för hur barnbiblioteka-
rien sedan lyckas med att hitta rätt bok. Fel bedömning av gestalten kan leda 
till att förmedlaren blockerar litteratur för läsaren.  
 
I intervjuresultatet framgår det tydligt att intervjupersonerna anser att det 
främst är praktisk erfarenhet som ligger till grund för deras yrkeskunskaper. 
Även många av de intervjuade barnbibliotekarierna i A place for children såg 
erfarenheten som det bästa stödet i sitt arbete och tyckte att den hade gett be-
tydligt mer än den formella utbildningen. Flera av dessa påpekade även i likhet 
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med intervjudeltagarna i min underökning att deras egna barn hade fungerat 
utvecklande för yrkesrollen (2000, s. 129). Som det ser ut så växer alltså en 
stor del av barnbibliotekariens grundläggande förutsättningar, kompetens och 
kunskaper fram i och med praktisk yrkeserfarenhet. Gunnarsson kommer i sin 
undersökning också fram till att det inte räcker med utbildning utan att det 
krävs tid till att praktisera och utöva kunskapen (2001, s. 72). Den som börjar 
arbeta som barnbibliotekarie för första gången har således sällan en god grund 
att stå på utan det krävs en tids erfarenhet för det.  
 

Slutkommentarer 
Bea uttrycker under intervjun en oro för att barnbibliotekariernas yrkeskun-
skap håller på att försvinna. En av anledningarna till detta menar hon är att 
många börjar som barnbibliotekarier och arbetar en kort tid för att sedan över-
gå till något annat. Det krävs, som framgår av ovanstående resonemang, kon-
tinuitet och en ganska lång tid i yrket innan det fungerar väl. Särskilt den bety-
delsefulla kunskapen om böcker tar många år att bygga upp. Orsaken till att 
man går vidare till något annat tror Bea är yrkets låga status i kombination 
med minskade resurser. Ofta får barnb ibliotekarierna alltfler allmänna biblio-
teksarbetsuppgifter samtidigt som insikten om hur välbehövda barnbiblioteken 
är ständigt växer. Det finns en mängd viktiga saker för barns läsning och 
språkutveckling som barnbibliotekarien och biblioteket i dagsläget är den enda 
samhällsinstitutionen som har möjlighet att arbeta med. Eftersom det sällan 
finns tid för läsning av barnlitteratur på arbetstid, vilket är enda sättet att få 
den breda och djupa kunskap om barnlitteratur som krävs för att utföra arbetet 
på ett bra sätt, så gör det inte saken bättre. Många barnbibliotekarier arbetar 
många extra och oavlönade timmar. Även Gunnarssons resultat visar att barn-
bibliotekarier under senare år har fått allt mindre tid till barnbiblioteksverk-
samhet. Att få den tid som behövs för att lära sig genom att praktisera kunska-
pen menar hon således tycks ha blivit allt svårare (2001, s. 71f). 
 
Som jag nämnde i kapitlet ”Bakgrund” skapades ett dåligt utgångsläge för 
barnbibliotekariernas status redan av Valfrid Palmgren, initiativtagare till det 
första barnbiblioteket i Sverige. De första barnbibliotekarierna arbetade oavlö-
nat. Bibliotekarieyrket i stort betraktades ofta vid den här tiden (1900-talets 
början) som ett kall, så även av Palmgren som menade att de oavlönade barn-
bibliotekarierna ständigt skulle stå till barnens förfogande, ha ett outtömligt 
tålamod och en ”aldrig svikande vänlighet och hjälpsamhet” (enligt Auralds-
son, 1983, s. 83). I och med denna undersökning kan jag konstatera att många 
barnbibliotekarier än idag utfö r en hel del oavlönat arbete, det vill säga den 
läsning som krävs för att utveckla och hålla kunskapen om barnlitteratur upp-
daterad. Dessutom framgår att för att få arbetet att fungera riktigt bra krävs ett 
så stort intresse och engagemang att man fortfarande skulle kunna tala om yr-
ket som ett kall. Saele beskriver barnbibliotekarieyrket idag som en slags livs-
stil (Håndbok i barnebibliotekarbeid, 2003, s. 133). Hur vanligt det är att ett 
yrke blir en hel livsstil vill jag inte spekulera kring, men mycket tyder i alla på 
fall att så ofta är fallet med barnbibliotekarieyrket. 
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Slutsatser 

Med utgångspunkt i uppsatsens ursprungliga frågeställningar kommer jag här 
att redogöra för de huvudsakliga slutsatser som går att dra utifrån intervjure-
sultatet och analysen. 
 
 
Hur upplever barnbibliotekarier sin litteraturförmedlande och läsfrämjande 
yrkesroll? 
I yrkesrollens fokus ligger att förmedla litteratur och främja barns läsning. 
Dessa två aktiviteter är nära sammankopplade eftersom god litteraturförmed-
ling främjar läsning samtidigt som läsfrämjande aldrig kan ske utan litteratur-
förmedling. Syftet är att bidra till att stärka barnens språkutveckling men fram-
förallt att förmedla det lustfyllda med läsning.  
 
Barnbibliotekarierna upplever ofta yrkesrollen som viktig och betydelsefull för 
barns läsutveckling samtidigt som många känner sig otillräckliga främst på 
grund av bristande tid och resurser. 
 
Den litteraturförmedlande och läsfrämjande yrkesrollen handlar främst om att 
hitta rätt bok till rätt barn. Barnbibliotekarierna upplever ofta att det är lättast 
att förmedla och tala läsfrämjande om de böcker de själva har läst. Valet av 
böcker att själv läsa utgår främst från den egna personliga smaken och värde-
ringar. Detta innebär att de böcker som barnbibliotekarien väljer bort i betyd-
ligt mindre utsträckning kommer barnen till dels. Barnbibliotekariens litterära 
värderingar kan även påverka förmedlingssituationen i den bemärkelsen att de 
kan bidra till att stå i vägen och blockera litteratur för läsaren. 
 
Barnbibliotekarierna upplever att det ofta krävs en hel del för att uppnå den 
förståelse för ett barn som är nödvändig för att förmedla rätt litteratur. Särskil-
da omständigheter kring barn, som att de tänker i andra banor än vuxna, inte i 
samma utsträckning som vuxna själva är medvetna om vad de vill ha, att deras 
behov snabbt kan förändras både till form och innehåll och så vidare påverkar 
förmedlingsarbetet och det krävs medvetenhet kring detta när det gäller att 
bedöma litteraturens komplexitetsnivå i förhållande till barnets kompetensni-
vå. 
 
 
Vilken kompetens och vilka kunskaper upplever barnbibliotekarier vara vikti-
gast för att litteraturförmedlingen och det läsfrämjande arbetet ska fungera? 
Barnbibliotekarierna upplever att de viktigaste kunskaperna för att litteratur-
förmedlingen och det läsfrämjande arbetet ska fungera, det vill säga för att 
lyckas hitta rätt bok till rätt barn, är kunskap om det som ska förmedlas och 
kunskap om den man ska förmedla till. En förutsättning är en förmåga att till-
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ägna sig kunskaper om barnlitteratur på ett sådant sätt att den sedan kan an-
vändas i förmedlingssituationerna, det vill säga en förmåga att bedöma bokens 
komplexitetsnivå i förhållande till barnets kompetensnivå. 
 
För att skapa sig en rimlig uppfattning om barnet i förmedlingssituationen, det 
vill säga kunskap om barnet, samt för att kunna presentera boken för barnet på 
ett sådant sätt att motivation till läsning skapas, krävs enligt barnbibliotekari-
erna vissa känslomässiga förutsättningar som fantasi, empati och inlevelse-
förmåga men även sociala faktorer som kommunikationsförmåga och en god 
förmåga att lyssna. 
 
Barnbibliotekarierna betonar att engagemang och intresse för arbetet är en 
förutsättning för att lyckas med det. Demokratiska värderingar upplevs också 
som viktiga, i synnerhet att inse barns värde och ta dem på allvar.  
 
 
Vad går det att, utifrån denna undersökning, utläsa angående kompetensens 
och kunskapernas konstruktion? 
Kunskap om barnlitteratur inhämtas främst genom att läsa barnlitteratur själv, 
ett arbete som de flesta barnbibliotekarier utför frivilligt och oavlönat på sin 
fritid. 
 
Graden av erfarenhet har stor betydelse för kompetensens och kunskapernas 
konstruktion. Det tar lång tid att bygga upp en bred och djup kunskap om 
barnlitteratur och ju bredare och djupare den blir desto mindre riktar barnbib-
liotekarien sin fokus mot böckerna för att i större utsträckning rikta den mot 
barnet. Kunskapen om böckerna är något som således med tiden ofta får en 
tyst funktion. Att den på detta sätt kommer att fungera tyst och alltmer oreflek-
terad kan vara en av orsakerna till att det inte anses vara självklart att den ska 
införskaffas och hållas uppdaterad på betald arbetstid.  
 
Kunskapen om barnlitteraturen integreras och kommer att fungera tyst i den 
bemärkelsen att den med tiden blir som en del av barnbibliotekariernas kropp 
då de ofta har en förmåga att använda den som redskap i förmedlingssituatio-
nerna. 
 
Kunskapen om barnet som ska förmedlas till konstrueras genom en förmåga 
att skapa en helhetsbild utifrån de intryck som ges. Denna förmåga utvecklas 
genom erfarenhet i yrket. Kompetensen och kunskaperna hos barnbibliotekari-
erna bygger överhuvudtaget främst på praktisk erfarenhet. Den formella ut-
bildningen har således inte bidragit särskilt mycket till någon av deras vikti-
gaste kompetens och kunskaper på området litteraturförmedling och läsfräm-
jande arbete gentemot barn. 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att försöka synliggöra barnbibliotekariers kompetens 
och kärnkunskaper med fokus på litteraturförmedling och läsfrämjande arbete 
gentemot barn utifrån deras egna upplevelser av yrkesrollen och yrkeserfaren-
heten.  
 
Utgångspunkten är följande problemformulering:  
 
Hur uttolkar och definierar barnbibliotekarier sin kompetens och sina kärnkun-
skaper på området litteraturförmedling och läsfrämjande arbete gentemot barn, 
och hur är kompetensen och kunskaperna konstruerade? 
 
Problemformuleringen är uppdelad i tre underliggande frågeställningar: 
 

- Hur upplever barnbibliotekarier sin litteraturförmedlande och läsfräm-
jande yrkesroll? 

 
- Vilken kompetens och vilka kunskaper upplever barnbibliotekarier 

vara viktigast för att litteraturförmedlingen och det läsfrämjande arbe-
tet ska fungera? 

 
- Vad går det att, utifrån denna undersökning, utläsa angående kompe-

tensens och kunskapernas konstruktion? 
 
Uppsatsen är avgränsad till att endast omfatta det litteraturförmedlande och 
läsfrämjande arbete som sker på plats i biblioteket och i det spontana mötet 
mellan barnbibliotekarien och användaren. 
 
Som teoretiska utgångspunkter används Per-Erik Ellströms definition av be-
greppet kompetens, Michael Polanyis teori om tyst kunskap och Åse Kristine 
Tveits teoretiska modeller för förmedlarrollen och förmedlingssituationen. 
 
Undersökningen bygger på intervjuer med sex barnbibliotekarier i två olika 
län som arbetar i olika stora kommuner och folkbibliotek. Forskningsmetoden 
som används är kvalitativ. 
 
Analysen utförs i två steg. I samband med att resultatet presenteras görs en 
inledande analys enbart utifrån intervjumaterialet under några olika teman. 
Därefter analyseras och diskuteras resultatet vidare utifrån de valda teoretiska 
utgångspunkterna samt jämförs med annan forskning och övrig litteratur. 
 
De slutsatser som till sist dras utifrån resultatet är i korthet följande: Barnbib-
liotekarierna upplever sin yrkesroll främst som förmedlare av lustfylld läsning 
och läsglädje men även som betydelsefull för barns språkutveckling.  
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Att lyckas med litteraturförmedling och läsfrämjande upplevs främst handla 
om att hitta rätt bok till rätt barn. De viktigaste kunskaperna för detta är kun-
skap om den litteratur som ska förmedlas och kunskap om det barn man ska 
förmedla till. En förutsättning är en förmåga att tillägna sig kunskaper om 
barnlitteratur på ett sådant sätt att den sedan kan användas i förmedlingssitua-
tionerna, det vill säga en förmåga att bedöma bokens komplexitetsnivå i för-
hållande till barnets kompetensnivå. Det upplevs även förekomma vissa käns-
lomässiga förutsättningar som fantasi, empati och inlevelseförmåga men även 
sociala faktorer som kommunikationsförmåga och en god förmåga att lyssna. 
Även engagemang och intresse för arbetet betonas liksom demokratiska värde-
ringar. 
 
Kunskap om barnlitteratur inhämtas främst genom att läsa barnlitteratur själv, 
ett arbete som de flesta barnbibliotekarier utför frivilligt och oavlönat på sin 
fritid. 
 
Graden av erfarenhet har stor betydelse för kompetensens och kunskapernas 
konstruktion. Det tar lång tid att bygga upp en bred och djup kunskap om 
barnlitteratur och ju bredare och djupare den blir desto mindre riktar barnbib-
liotekarien sin fokus mot böckerna för att i större utsträckning rikta den mot 
barnet. Kunskapen om böckerna är något som således med tiden ofta får en 
tyst funktion.  
 
Kompetensen och kunskaperna hos barnbibliotekarierna bygger främst på 
praktisk erfarenhe t och den formella utbildningen har således inte bidragit sär-
skilt mycket till någon av barnbibliotekariernas viktigaste kompetens och kun-
skaper. 
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Bilaga 
Intervjuguide 
 

- Hur gammal är du? 
- Vad har du för utbildning och yrkesbakgrund? 
- Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie? 
- Har du någon särskild utbildning för barnbibliotekarier? 
- Ingick exempelvis barnbiblioteksverksamhet eller barnlitteratur i din 

grundutbildning? 
- Varför valde du att börja arbeta med barnbiblioteksverksamhet? 
- Vad har hänt med dig själv under de år du har arbetat som barnbiblio-

tekarie, hur skulle du beskriva din utveckling i yrkesrollen? 
- Vilka åldersgrupper riktar sig ditt arbete främst till? Vilka barn möter 

du i biblioteket? 
- Hur ser du på dina uppgifter som litteraturförmedlare? Hur vill du be-

skriva din roll och betydelsen av ditt arbete? 
- Hur väcker man läslust hos barn? 
- Vilka är de största skillnaderna i förmedlingssituationerna med de olika 

åldersgrupper du möter? 
- Vilka är de största skillnaderna i förmedlingssituationer med vuxna 

jämfört med förmedlingssituationer med barn? 
- Hur viktigt är det att själv ha läst de böcker man ska förmedla till barn? 

Är det viktigare att själv ha läst de böcker man förmedlar till barn än 
de man förmedlar till vuxna och i så fall varför? 

- Har du någon arbetstid avsatt för läsning av barnlitteratur? 
- Hur går du tillväga för att skaffa kunskap om litteraturen förutom att 

läsa den? 
- Vilka faktorer tar du fasta på när du i olika situationer väljer böcker, 

exempelvis vid inköp, skyltning och i förmedlingssituationer? 
- Vilka hjälpmedel och redskap använder du vid litteraturförmedlingen 

och i ditt läsfrämjande arbete? 
- Hur ser, enligt din uppfattning, relationen mellan utbildning och prak-

tisk erfarenhet ut? Vad har du lärt dig genom utbildning och vad har du 
lärt dig genom erfarenhet? 

- Anser du att det skulle behövas en särskild utbildning för barnbibliote-
karier? Vad skulle den i så fall innehålla? 

- Hur går du tillväga för att hitta rätt bok till rätt barn? Hur skaffar du 
kunskap om barnen och deras läsintressen, vad behöver du veta, vilka 
frågor ställer du? Vad behöver du veta om boken? 

- Vad berättar du om boken för barnet i förmedlingssituationen? 
- Vad anser du själv är utmärkande för just din kompetens på området 

litteraturförmedling och läsfrämjande arbete för barn? 
- Vilka är förutsättningarna för att bli en bra barnbibliotekarie och lyckas 

med litteraturförmedlingen och det läsfrämjande arbetet? 
- Vilken är den största skillnaden mellan barnbibliotekariens kompetens 

och andra yrkesgrupper som arbetar med barns läsning? 


