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En idé om en tänkbar analysmodell  
Syftet med föreliggande text är att presentera en idé om ett möjligen tänkbart analysredskap 
för studier av barnbibliotek. Upprinnelsen är en tanke som formulerats i samverkan med 
uppsatsskrivande studenter om att kunna studera ”det barnbibliotekska”. Något speciellt som 
gör barnbibliotek till barnbibliotek Vad skulle detta ”barnbibliotekska” kunna vara? 
Föreliggande resonemang gör inga anspråk på att vara täckande på något sätt, utan avsikten är 
att pröva om en viss analysmodell överhuvudtaget kan vara användbar för ändamålet. 
 
Underförstått här är att det finns något ”barnbibliotekskt” som är angeläget att kunna tala om 
och studera. Det är ett grundantagande i och för föreliggande resonemang. Om det är så att det 
”barnbibliotekska” finns och var och hur detta ”barnbibliotekska” i så fall tar sig uttryck kan 
man naturligtvis ha olika meningar om.    

Alternativa sätt att söka ”det barnbibliotekska” 
För att söka efter det ”barnbibliotekska” kunde en väg att gå vara att läsa vad som står skrivet 
om detta exempelvis i forskning om barnbibliotek. Ett problem med detta förfaringssätt är att 
detta ”barnbibliotekska” inte är något identifierat. Det är inte ens säkert att det finns. Det är 
däremot något som människor ibland säger sig uppleva eller förnimma.  
 
Ett annat sätt att komma åt och försöka identifiera detta ”barnbibliotekska” skulle kunna vara 
att intervjua människor som uppger sig förnimma detsamma, och ur dessa utsagor försöka 
generera en teori om fenomenet. Bättre skulle det vara om båda metoderna tillämpades.    
 
Jag avser pröva en annan metod. Jag avser presentera en skrivbordsprodukt för att därefter ta 
ställning till om denna tanke eller idé är meningsfull att arbeta vidare med. Man kan säga att 
detta är ett slags hypotesprövning på ett mycket tidigt stadium.    

Motivering till prövoförfarandet  
Varför denna hypotesprövning? Avsikten med det förfaringssätt jag nu tillämpar är att helt 
enkelt utnyttja den möjlighet som står till buds i samband med ”mötesplatskonferensen”, 
genom ett möte mellan teori och praktik. Här sitter sannolikt människor som kan och vet en 
hel del om barnbibliotek och kanske också har synpunkter på om, och i så fall kanske också 
hur, det där ”barnbibliotekska” skulle kunna låta tala om sig. Jag hoppas nämligen på att få 
kommentarer om analysmodellens eventuella användbarhet men också kommentarer om 
nyttan med densamma. Jag ber auditoriet om hjälp för att om möjligt kunna utveckla en teori 
någon gång framöver.  
 
Finns det behov av att identifiera något ”barnbibliotekskt”? Skulle det ”barnbibliotekska” 
fungera som en fördel eller nackdel? För vem eller vilka?    

 

Presentation av analysmodellen – ”Intermedialitet” 
Den modell som kanske skulle kunna fungera som redskap för tanken för att ge uttryck för 
något ”barnbibliotekskt” är en modell över intermedialitet som presenteras i boken 
”Intermedialitet – ord, bild, ton i samspel” (red. Hans Lund, 2002).  
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Intermedialitet : ord, bild, ton i samspel. Efter Hans Lund, 2002. 

 
Modellen har sitt ursprung i litteraturvetenskapen, men i litteraturvetenskapens utkanter. Jag 
hittade modellen i samband med att jag förberedde ett moment för min undervisning, om 
barnlitteraturens eventuella särart. Boken redogör för många olika intermediala 
uttrycksformer; medieformer som liksom är mer än summan av sina delar. Ett exempel som 
anförs är bilderböcker. Jag ansåg mig ha nytta av analysredskapet/modellen för att kunna 
diskutera barnlitteratur som har många olika uttrycksformer, bokstavsburen text, bilder, 
muntlig till viss del, den är rytmisk/musikalisk osv.  Den är enligt mitt förmenande påfallande 
intermedial.  
 
Vad talar då för att modellen skulle kunna säga något om barnbibliotek, eller egentligen ”det 
barnbibliotekska”? För detta kombinerar jag modellen med en tanke som kommer från en 
magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, där attributanvändning vid 
folkbibliotekets sagostunder studerats. Författaren, Marianne Belsing, kom fram till att 
attribut, som här har en bred innebörd; dockor, andra föremål, ramsor, melodier m.m., 
används på två nivåer i sagostunden, för att förstärka själva berättelsen och/eller förstärka 
själva sagostunden. Därtill kunde attributen fungera som förgrund eller som fond. Därmed 
erhålls ett fyrfältsschema som kan visa på vad som faktiskt görs med attribut i sagostunden, 
medvetet eller omedvetet. Ingen säger att sagostunder måste utformas si eller så – de behöver 
ju inte ens innehålla attribut överhuvudtaget - men att identifiera dessa variabler och ha dem 
som ett redskap för tanken kan bidra till en större medvetenhet om sagostunden som fenomen. 
Då sagostunder är en klassisk barnbiblioteksfunktion kan det vara rimligt att tänka sig att 
detta fenomen bidragit till att konstituera ”det barnbibliotekska”, vad det nu kan tänkas vara, 
och som somliga människor uppger sig förnimma. 
 
De funktioner som Belsing i sin uppsats ger sagostunden och dess attribut liknar enligt mitt 
förmenande det Hans Lund beskriver som intermedialitet. Det är en kombination av 
medier/uttrycksformer som tillsammans blir mer än summan av sina delar. Det väcker frågan 
– kan dessa modeller som båda ger uttryck för att kombinera medier befrukta varandra och 
därvid säga något om barnbibliotek? 

Hur är barnbibliotek intermediala? 
Begreppet ”barnbibliotek” kan ha olika innebörder i olika sammanhang. I föreliggande 
resonemang låter jag begreppet stå för medier, programverksamhet och institutionen/rummet. 
Jag säger inte att allt som har med barnbibliotek att göra är intermedialt, men jag ställer frågan 
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om det är så att mängden intermedialitet är högre i anslutning till barnbibliotek än i allmänhet. 
Jag undrar om intermedialitet – uttryckt i ett samspel mellan ord, bild och ton i enlighet med 
ovanstående modell, där resultatet utgör mer än summan av sina delar, kan kasta nytt ljus över 
gårdagens, dagens och morgondagens barnbibliotek.  
Medier 
Jag återknyter här till ovanstående där jag redogör för min syn på barnlitteratur, 
barnbibliotekets bestånd, som påfallande intermedialt. Jag tillämpar ett litteraturbegrepp som 
utöver böcker rymmer andra medieformer. 
Programverksamhet 
Här återknyter jag till ovanstående resonemang om sagostunder men menar att modellen kan 
tillämpas även på andra aktiviteter, som bibliotekens klubbverksamheter, sångstunder m.m. 
Det jag vill lyfta fram är möjligheten att låta olika medier samspela för att skapa en produkt 
som är mer än summan av sina delar.   
Institutionen/rummet 
Att komma in på en barnbiblioteksavdelning kan vara en hisnande upplevelse. Den kan vara 
fylld av attribut i Belsings mening, dockor, andra föremål, fantasieggande ljud och andra 
upplevelseförstärkande inslag. Bokhyllor med strumpor och skor och stolar som ser ut som 
zebror, till exempel. Jag menar att ett sätt att kasta nytt ljus över biblioteksrummet är att 
försöka analysera det i termer av ord, bild och ton. Kanske kan detta bidra till att se något nytt 
i en invand miljö? Jag anser mig ha skäl att tro att barnbiblioteksverksamhet utgjorts av en 
kombination mellan ord, bild och ton, dvs varit intermedialt enligt Hans Lunds definition, 
långt innan begreppet var etablerat.  

Kan ”intermedialitet” vara ett kännetecken på ”det barnbibliotekska”? 
Varför kan det vara intressant att försöka identifiera ”det barnbibliotekska” och hitta modeller 
för om och hur detta kan undersökas? Jag anser det vara värdefullt att försöka analysera även 
det som sedan länge av tradition gjorts i barnbibliotek och om metoder för hur detta närmare 
kan studeras finns att tillgå är det i alla fall ingen nackdel.  
 
Därför frågar jag: i vilken mån gynnas barnbibliotek och barnbiblioteksverksamhet av att 
studeras som ett medvetet kombinat av ord, bild och ton? Och kan vi känna igen ”det 
barnbibliotekska” i den beskrivningen? 
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