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Indledning

I disse år er der meget fokus på de kompetencer, bibliotekspersonalet 
skal have i vidensamfundet, hvor en større del af kommunikation og 
brug af biblioteksydelser foregår via nettet. Det kan medvirke til at 
flytte fokus væk fra det brugersamspil, som foregår ansigt-til-ansigt. 
Udover biblioteksfaglige digitale kompetencer har bibliotekspersona-
let brug for at udvikle kompetencer, som kan sikre et professionelt 
samspil med brugerne, uanset alder eller uddannelse. Det er temaet 
i denne antologi.

Artiklerne i antologien tager afsæt i et projekt, ”Relationer der rykker”, 
som er gennemført på fem børnebiblioteker med henblik på at ud-
vikle et kompetent samspil med folkebibliotekets yngre brugere. I fo-
kus var relationskompetencer, som hidtil har fyldt relativt lidt i biblio-
tekarernes og biblioteksassistenternes grunduddannelser, således 
at det er et oplagt efteruddannelsestema på folkebibliotekerne landet 
over. Det er også opfattelsen hos Styrelsen for Biblioteksmedier, som 
har støttet projektet økonomisk med henblik på at udvikle en generelt 
anvendelig model for efteruddannelse af biblioteksansatte inden for 
området relationskompetencer.

I antologien præsenteres baggrunden for og formålet med projektet 
af Elisabeth Staun, som er HR- og udviklingskonsulent, og som har 
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siddet i projektets styregruppe sammen med leder af børn og un-
geområdet Inge Müller og projektleder Jørgen Ledet, alle ansat på 
Randers Bibliotek.

Næste artikel er skrevet af psykolog Anne Linder, som i projektperio-
den har tilrettelagt og afholdt et efteruddannelsesforløb for biblioteks-
ansatte fra fem biblioteker. I artiklen behandles spørgsmålet: ”Hvad 
er relationskompetencer?” Desuden behandles betydningen af, at 
biblioteksansatte udvikler relationskompetencer.

Herefter følger en artikel om en teori om oplevelser og analyser af 
relationernes betydning for biblioteksoplevelsen. Artiklen er skrevet 
af lektor Thessa Jensen, Aalborg Universitet, som er følgeforsker på 
projekt ”Relationer der rykker”, og som også har bidraget til dets 
gennemførelse med oplæg og refleksionsværktøjer.

Den følgende artikel, som sætter fokus på inklusion på folkebibliote-
ket, er skrevet af Anne Linder med afsæt i spørgsmålet: ”Hvad for-
stås ved begrebet inklusion, og hvilken sammenhæng er der mellem 
relationskompetencer og inklusion?”

Der er gennemført fokusgruppeinterview med deltagerne i projektet, 
og resultaterne er omtalt i en artikel af Bent B. Andresen, forsknings-
leder, Aarhus Universitet, som giver svar på spørgsmål som: ”Hvad 
betyder det for de ansatte i udlånet på børnebiblioteket, at de udvik-
ler relationskompetencer?”

I en efterfølgende artikel har Bent B. Andresen redegjort for, hvad 
det betyder for personalets glæde ved og evne til at bruge sig selv i 
mødet med yngre biblioteksbrugere, og skitseret modeller for efter-
uddannelse, som kan skabe fælles sprogbrug og fodslag blandt per-
sonalet

Derpå følger fire artikler om, hvordan man som bibliotekaransat kan 
bruge sine styrker, og hvad det vil betyde for biblioteksbrugerne på 
både børne- og voksenområdet: 
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Den første artikel, skrevet af bibliotekar Aase Klith, Randers Bibliotek, 
omhandler glæde og begejstring og flow på biblioteket set fra en 
børnebibliotekars synspunkt.

Den anden artikel, som vedrører erindringer om børnebiblioteket og 
børnebibliotekarer, bygger på en samtale med filminstruktør Peder 
Pedersen og er skrevet af Anne Linder.

Den tredje artikel, som vedrører flow, oplevelser og relationer på 
folkebiblioteket, er skrevet af Thessa Jensen, lektor på Aalborg Uni-
versitet.

Den fjerde af disse artikler, som behandler relevansen af at fokusere 
på samspilstemaer i biblioteksbetjeningen af voksne, er skrevet af 
Eva Bisbjerg, leder af voksenområdet på Randers Bibliotek.

Antologien afsluttes med en kort sammenfatning og perspektivering 
af projektaktiviteterne. 

Indholdet er kombineret med et web-sted, hvor interesserede kan 
finde yderligere informationer om det gennemførte projekt samt en 
række værktøjer, som er udviklet/har været anvendt i forbindelse med 
dette:

http://huset.randersbib.dk/course/view.php?id=129

Blandt indholdet af dette web-sted kan nævnes:
•	 En beskrivelse af baggrunden for og formålet med projekt (iden-

tisk med antologiens artikel om samme emne) af Elisabeth Staun 
på vegne af Styregruppen

•	 Artikler fra fagpressen om relationskompetencer og projekt ”Re-
lationer der rykker” indsamlet af Jørgen Ledet

•	 En oversigt over kontaktoplysninger til deltagere i projektet
•	 Informationsmateriale om relationskompetencer (værktøjskasse og 

postkort) af Anne Linder.
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•	 En udførlig beskrivelse af, hvordan biblioteksansatte kan udvikle 
relationskompetencer, skrevet af Anne Linder

•	 En beskrivelse af en efteruddannelsesmodel om relationskompe-
tencer (ICDP på niveau 1), som er skrevet af Anne Linder

•	 En evaluering af den gennemførte efteruddannelse, herunder kur-
sisternes ”Stjernestunder”, skrevet af Anne Linder

•	 Nogle værktøjer til brug ved udvikling af relationskompetencer, her-
under især refleksionsspillet ”On stage” udviklet af Thessa Jensen

•	 Et notat om indlæg og interview på afslutningskonferencen om rela-
tionskompetencer skrevet af Thessa Jensen og Bent B. Andresen.
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Elisabeth Staun,
HR- & Udviklingskonsulent, Randers Bibliotek

Relationer der forvandler

Artiklen beskriver i korte træk baggrund og hensigt med at gennem-
føre projekt ”Relationer der rykker”. Der er især fokus på mulighe-
derne i at udvikle relationskompetencer og på vigtige spørgsmål, som 
projektet kan give svar på: Hvorfor har bibliotekspersonale brug for et 
professionelt sprog om relationer? Hvad er det for en ”nerve” hos de 
ansatte i børnebiblioteket, som udvikling af relationskompetencer byg-
ger videre på? Hvorfor tage udgangspunkt i de ansatte voksne, når 
det er børn, det handler om? 

Før relationskompetencer kom på banen
Idéen om projekt ”Relationer der rykker” kom til verden i efteråret 
2008 i børnebiblioteket på Randers Bibliotek. Ligesom rigtigt man-
ge andre idéer, opstod den ved, at engagerede menneskers viden, 
idéer, behov og ønsker fandt sammen i en meningsfyldt helhed.

I forsommeren var jeg blevet tilknyttet som proceskonsulent for at 
understøtte Børnebibliotekets ønske om at udvikle fremtidens bib-
liotek for børn og unge. 

Tilbage i sommeren 2007 havde de 12 medarbejdere sammen 
med teater- og børnekultur ildsjælen Lisbeth Nielsen gennemført 
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en ”mental togrejse” og formuleret mening og mål med deres ar-
bejdsliv.

Passion
Beskrivelsen af ”togrejsen” bekræftede mig i, at her stod jeg overfor 
meget engagerede kolleger, som først og fremmest finder mening og 
glæde i deres arbejde gennem god kontakt og kompetent vejledning 
af brugerne og et godt kollegialt fællesskab. Med andre ord er gode 
relationer og samspil ”nerven” i deres store arbejdsglæde og -energi. 
Og de havde drømme: De ville udvikle mod og kompetencer. De ville 
udvikle biblioteket som være- og lærested – skabe et bibliotek med 
overraskelser, spændende oplevelser og med plads til fordybelse. De 
ville arbejde mere med digitale kompetencer og nye former for aktivi-
teter i biblioteket.

Sammen formulerede vi en mission, en vision og 3 udviklingsspor.

Børnebibliotekets personale klædt ud til arrangementet ”Det vilde vesten” 
Foto: Randers Bibliotek
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Mission
”Vi understøtter børnenes liv i egen ret her og nu og i, at de dannes 
og lærer til fremtiden. 

Vi understøtter deres
•	 kulturelle	udfoldelse	og	legekultur
•	 udvikling	af	kompetencer
•	 digitale	dannelse

Både i det fysiske og virtuelle bibliotek - i netværk, i biblioteket og 
udenfor.”

Vision
”Vi genskaber hele Randers Kommunes bibliotek for børn og unge

Vores bibliotek skal være en magnet for borgere i Randers Kommu-
ne; Et moderne bibliotek, hvor børn, unge, deres familier og kamme-
rater vil lege, lære og være. Hvor de bliver klogere på verden og sig 
selv – i pauserne, i ventetiden, i pusterummene, i mødet med andre 
mennesker. 
Både rum, aktiviteter og website skal være attraktive og vedkom-
mende frirum.  

Vi som personale har derfor fokus på nye medier, nye aktiviteter og ny 
indretning af rum og site. Og vi tænker og lærer nyt, sammen med 
unge, børn og deres familier.”

Stillesofa på børnebiblioteket, Randers Bibliotek 
Foto: Randers Bibliotek
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Tre udviklingsspor
Hele Randers Kommunes bibliotek for børn og unge skaber vi gen-
nem tre spor; viden, fysik og kompetencer:

•	 Viden – om brugerne, om forventningerne til børnebiblioteket, 
om hvad vi selv synes, om børns udvikling, om vores faglige 
og værdimæssige fundament. Ved at læse, snuse, se, debat-
tere, stille spørgsmål, blive klogere sammen og konkludere.

•	 Fysik – vi eksperimenterer i praksis, genopfinder og opfører 
det fysiske og digitale børnebibliotek

•	 Kompetencer – vi definerer, hvad vi skal kunne, og hvordan 
vi vil lære det gennem praksis og eksperimenter, sidemands-
oplæring, projekter og kurser mv. 

3 indsigter
På en solbeskinnet workshopdag ved Randers Fjord fandt vi i fæl-
lesskab frem til tre centrale pointer, som forklarer, hvorfor vi senere 
fokuserer på at udvikle den professionelle voksnes relationskompe-
tencer, selvom det er børnene, det handler om:

• Personalet er, sammen med børnene (naturligvis), børnebib-
liotekets vigtigste ressource.  Det er jo netop vi voksne, der 
sætter rammerne – bevidst eller ubevidst.  Vi giver mulighe-
der og sætter begrænsninger. Det skal vi være bevidste om, 
så børnene får den ”plads” der er brug for. Vi skal starte med 
os selv, når vi vil udvikle biblioteket for børn og unge. Vi kan 
ændre vores egne tænke- og handlemønstre og vil derved 
give plads til, at børnene får andre handlemuligheder.

• Det er i mødet med brugerne, at vi virkelig gør en forskel rent 
fagligt. Vi er med til at sætte stemningen, som er så vigtig for 
biblioteket som frirum og uformelt læringsrum. Vi ville arbejde 
mere med ”mødet” med brugerne og begyndte derfor at ekspe-
rimentere i praksis med at skabe endnu bedre kontakt med bru-
gerne. - Med et smil, et nik til alle. Ved at small-talke mere osv.

• Vi indgik en psykologisk kontrakt om, at forskellighed er en 
styrke. Vi ville udvikle os i fælles retning, men vi skal ikke være 
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ens og kunne nøjagtigt det samme og på samme niveau. 
Mangfoldigheden i medarbejderstaben skal komme børn og 
unge til gode.

Relationskompetencer som drivkraft
Så her stod vi nu med en intuitiv, erfaringsbaseret viden om at rela-
tioner er vigtige, også i børnebiblioteket, og en stor lyst til at ekspe-
rimentere med det i praksis.

Men vores sprog om relationer var fattigt. - Hvordan kan vi i fælles-
skab udvikle på noget, vi ikke har sprog for?

Og hvad siger forskningen? Er der forskningsbaseret viden, som kan 
hjælpe os til at udvikle vores praksis og som vil kunne støtte os i at 
prioritere udvikling af relationerne i vores dagligdag. - En dagligdag, 
som er fyldt med alt muligt andet vigtigt?

Jeg begyndte at lede og fandt først flowteorien og den ledte os vi-
dere til positiv psykologi.

Samtidigt var Styrelsens for Bibliotek og Mediers strategi for biblio-
teksbetjening af børn (1) en af de bærende elementer i vores udvik-
ling, og da Udviklingspuljen for folke- og skolebibliotekers indsats-
områder 2009 offentliggøres, nævnes det, at vi må afprøve ”børne-
afdelingens personale som relationsarbejdere.”

Ved en simpel Google søgning på relationskompetence kom links 
frem med ICDP (International Child Development Programme) og 
Anne Linders udgivelser.

1 Styrelsen for Bibliotek og Mediers rapport: Fremtidens Biblioteksbetjening af 
Børn, 2008. I rapportens første anbefaling står, at ”nye kompetencer skaber nye 
aktiviteter i biblioteket” og at personalet må mere offensivt ”facilitere aktiviteter i 
biblioteket og organisere møder og dialog med brugerne, hvor de færdes.” De må 
sætte sig selv mere i spil.




