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Abstract: The aim of this thesis is to investigate new knowledge about how 

children search for library material and which strategies they use, 
and if the latest research gives any answers whether we should 
adapt systems and services or teach information seeking in a better 
way. In this thesis knowledge is understood as research 
publications but also results from projects in library practise, and 
studies concerning children 6 to 18 years old are included. The 
method used is a knowledge survey. We have gathered and 
evaluated documentation from different sources like citation and 
reference databases within the field of library and information 
science. The result implicates that there are, both in old and new 
documentation, three main search strategies children use in their 
search for information in a library context; they browse, they 
search in library catalogues and they use some sort of reference 
service. There is however no clear paradigm amongst researchers 
of the best way to help children find what they seek. What can be 
seen is that a method appreciated by many researchers today, is to 
engage the children themselves in the development of services and 
systems. To have an interdisciplinary approach is also valuable, 
and many things can be learned from disciplines other than library 
and information science when it comes to knowledge about 
children and their search behaviour and needs. 
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1. Inledning 

Barn söker i bibliotek för att få svar på ålagda frågor, exempelvis skoluppgifter, eller andra 
frågor som barnen själva ställer och vill ha svar på. Det kan vara att söka svar på faktafrågor 
eller söka förströelse i form av böcker, musik och film. Hur barn söker efter sina svar och hur 
vi vuxna kan underlätta för barnen att hitta svar i biblioteken är viktiga frågor som intresserar 
oss och är en anledning till att vi skriver denna uppsats. 
 
Vi har tidigare berört detta ämnesfält när vi har diskuterat och skrivit paper1 under vår 
utbildningstid vid Bibliotekshögskolan i Borås, och i samband med arbete i bibliotek och 
skola. Det vi då diskuterat är om barn söker i kataloger på ett annat vis än vuxna, om hur barn 
kan ha svårt att hitta bland hyllorna och om hur bibliotekssystem av olika slag barnanpassas. 
Vi har sett att teknik för att barnanpassa bibliotekskataloger finns och försök att införa 
katalogerna i praktiken gjorts, men att många försök inte blivit långlivade utan bara fungerat i 
kortare projekt.2  

 
Andrew K. Shenton hävdade 2004, i ett vidare allmänt informationssammanhang, att ”trots att 
effektiva informationsfärdigheter är en förutsättning för unga människor i dagens samhälle, 
finns relativt lite kunskap om hur ungdomar faktiskt hittar information”.3 Men även i en 
bibliotekskontext tycker vi oss se detta kunskapsgap i praktiken. Dessutom ansåg Shenton att 
det inte gjorts tillräckliga ansträngningar för att renodla metoder, perspektiv och strategier 
som forskarna kommit fram till.4  
 
Vad säger då den senaste tidens forskning? Ska systemen anpassas och i så fall hur? Eller bör 
sätten att lära barn söka i existerande system utvecklas? Uppsatsen ger oss en möjlighet att 
försöka sammanställa och få en överblick av kunskapen om hur barn söker i bibliotek och hur 
vi vuxna kan hjälpa till  
 
Som Donald Case konstaterat har det inom forskning, i det vidare ämnesfältet 
informationssökning, skett en globalisering av forskarsamhället och nu finns forskning även 
från andra delar än Storbritannien och Nordamerika vilka dominerade för 30 år sedan.5  
Möjligen kan vi inom en bibliotekskontext hitta forskning om barn på bibliotek från andra 
delar av världen som ger oss ny kunskap och nya infallsvinklar på hur vi kan hjälpa barn att 
hitta det de söker.  
 
Vi vill se ifall det går att klargöra om det finns utvecklingsinriktningar som nyare forskning 
och praktik menar passar bättre, eller om det finns motsägande kunskap när det gäller hur vi 
kan underlätta för barn att söka i bibliotek. Som numera arbetande i barn- och 
ungdomsbiblioteksverksamhet är vi nyfikna på och vill undersöka om det utifrån forskningen 

                                                 
1 Annelie Carlsson & Maria Johansson, Har ni den blåa boken med två flickor och en måne på framsidan?, En 
studie om bilder som sökvägar, 2008 (i kursen KOD), Annelie Carlsson & Maria Johansson, Upphovsrätten - ett 
hinder eller en möjlighet vid användning av digitala bilder sett ur ett användarperspektiv, 2009 (i kursen 
DIGBIB). Finns att rekvirera hos författarna. 
2 Exempelvis Boghuset i Danmark och Bokhuset i Sverige, se s. 20 i Resultat och analyskapitlet. 
3 Andrew K. Shenton, 'Research into young people's information-seeking: perspectives and methods', Aslib 
Proceedings, 2004(56:4), s.243-254, 2004. 
4 Shenton  2004. 
5 Donald Case, 'Information behaviour', Annual Review of Information Science and Technology, 2006 (40), s. 
293-327, 2006, s.314. 
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och annan dokumentation som projektdokumentation finns ny kunskap som kan omsättas i 
praktisk biblioteksverksamhet för barn. Ny kunskap och nya möjligheter som kan fungera 
som stöd i utveckling av barnbiblioteksverksamhet.  
 
När vi läst forskningsöversikter, kunskapsöversikter och uppsatser inom ämnesfältet har 
författarna föreslagit frågor för fortsatta studier vilket understödjer att vårt val av uppsatsämne 
är relevant inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Vi kan här nämna Louise Limberg, 
Frances Hultgren och Bo Jarneving som i Informationssökning och lärande: en 
forskningsöversikt6 skriver att forskningsresultaten är entydiga på en punkt, nämligen att 
”barn behöver tillfälle att lära sig och att erfara hur böcker och bibliotek är organiserade”7 

eftersom bibliotek är en samling komplicerade system som kan vara svåra att hitta i. Vidare 
anser författarna att ett område som behöver penetreras mer är om barn tidigt ska lära sig hur 
olika ämnesområden betecknas, eller om vuxnas kategoriseringssystem ska anpassas till barn.8  
 
Samtidigt finns bedömningen att det i praktiken syns en förskjutning från tidigare traditionell 
användarutbildning med fokus på hur verktyg såsom bibliotekskataloger och 
klassifikationssystem bör utnyttjas, till utbildning för att få färdigheter i problemlösning i 
syftet att få en fast grund för ett livslångt lärande.9 
 
Vi menar att frågan om vad som bör satsas mest på, barnanpassning av system eller barns 
användarutbildning, hänger ihop med hur vi vuxna ser på barn som biblioteksbesökare. 
I det sammanhanget vill vi rikta uppmärksamheten mot FN:s konvention om barnets 
rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, som antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november 1989.10 En av barnkonventionens fyra huvudprinciper är 
artikel 3 som anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Det har Svensk 
Biblioteksförening tagit fasta på och 2003 utarbetades rekommendationer för folkbibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet, På barns och ungdomars villkor11. Biblioteksföreningen 
skriver att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet och alla insatser för barn och 
ungdomar ska utgå från barnkonventionen och syfta till att i alla tillämpbara delar uppfylla 
densamma. Det innebär att barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteken12.  
 
Dessa rekommendationer för biblioteksverksamhet för barn vill även vi bygga vår 
kunskapsbas och vår framtida yrkesverksamhet på. Därför vill vi genom denna uppsats få en 
överblick och utöka vår, och kanske även andras, kunskap genom att belysa detta ämnesfält 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen: barn söker i bibliotek. 
 

                                                 
6 Louise Limberg, Frances Hultgren & Bo Jarneving, Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, 
Skolverket, Stockholm, 2002, s.90. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=935.  
7 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s.50. 
8 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s.50 och s.90. 
9 Shenton 2004, s.243. 
10  Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Att ett land har ratificerat en 
konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Barnombudsmannen. 
http://www.barnombudsmannen.se [2010-10-31] 
11 Svensk biblioteksförening, På barns och ungdomars villkor, 2003, http://www.biblioteksforeningen.org 
[2010-03-09] 
12 Barnperspektiv: Gunilla Halldén skriver i Pedagogiskforskning i Sverige, årg. 8 nr 1-2, 2003, s. 12-21 att 
begreppet kan användas för olika syften och som ideologiskt eller metodologiskt verktyg. Ofta skiljer man på 
barnperspektiv och barns perspektiv. Ett barnperspektiv innebär då att en vuxen företräder barnen och tolkar 
innebörden vad barnperspektivet innebär, d.v.s. verkar i barns intresse, medan barns perspektiv är barns faktiska 
uttryck och åsikter.  
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Det finns olika sätt att få en överblick av kunskapsläget, bl.a. genom en översikt av något 
slag. I metodlitteratur förekommer flera olika begrepp när det gäller översikter och 
sammanställningar av forsknings- och annan litteratur däribland litteraturöversikt, 
kunskapsöversikt och forskningsöversikt.13 Forskningsöversikter har ofta till uppgift att spegla 
forskningsfronten inom ett område. Kunskapsöversikter kan däremot ta med kunskap som inte 
vilar på vetenskaplig bas om den bedöms vara relevant och av tillräcklig kvalitet, menar bland 
andra Thomas Tydén i Att vaska guld i floden av forskningsresultat.14  
Därför väljer vi en kunskapsöversikt för att ta reda på forskning och erfarenheter kring hur 
barn söker i bibliotek.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom en kunskapsöversikt försöka skapa överblick, analysera och 
synliggöra ny kunskap och eventuella nya perspektiv på hur barn söker i bibliotek. Genom att 
ta avstamp i tidigare forskning vill vi i den senaste tidens (2004 och framåt) kunskap finna 
vad som är nytt inom ämnesfältet och vad fältet kan tänkas behöva kompletteras med. Med 
kunskap avser vi här både forskningsresultat och erfarenhet från praktik eller projekt. Vi vill 
speciellt undersöka vad forskning och praktik visar gällande barnanpassning av 
bibliotekssystem samt utveckling av sätt att lära barn söka i bibliotek. 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Vilka sökstrategier använder sig barn av när de söker i bibliotek enligt forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap? 

 
• Vilka utvecklingsmöjligheter menar den senaste tidens forskning och projekt i 

bibliotekspraktiken att det finns när det gäller barnanpassning av bibliotekssystem 
respektive sätt att lära barn söka i bibliotek? 

 

1.2 Disposition 

I inledningen motiverar vi varför vi valt att göra denna uppsats genom en kort bakgrund till 
ämnesområdet, varefter vi fortsätter med en problemformulering som mynnar ut i uppsatsens 
syfte och frågeställningar.  
 
Efter denna del där vi redogör för dispositionen av vår uppsats följer sedan ett metodkapitel 
som behandlar både varför vi valt att besvara våra frågor genom en kunskapsöversikt och hur 
vi gått tillväga i vår insamling och urval av material. Sista delen av detta metodkapitel 
beskriver hur vi valt att redovisa och analysera det utvalda materialet.  
 
I kapitlet resultat och analys redovisar vi vårt utvalda material, både tidigare och den senaste 
tidens forskning, genom att tematiskt strukturera texterna. Vi analyserar fortlöpande men 
avslutar med en kort sammanfattning i slutet av varje temadel. 

                                                 
13 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, 2008, Rut Lönn, Harriet Ryd & Thomas 
Tydén (red.), Att vaska guld i floden av forskningsresultat: om kunskapsöversikter som metod för överblick och 
analys, Dalarnas forskningsråd, Falun, 2001. 
14 Lönn, Ryd & Tydén (red.) 2001, s 23-24. 
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Därefter kommer ett diskussionskapitel där vi genom att diskutera resultatet och vår analys av 
detta drar våra slutsatser och får svar på våra frågeställningar. I sista delen av detta kapitel 
diskuterar vi vår valda metod samt ger förslag på fortsatt forskning. Till sist avslutas 
uppsatsen med en sammanfattning och källförteckning. 
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2. Metod 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt där vi motiverar varför vi valt att göra en kunskapsöversikt 
för att uppnå uppsatsens syfte, och vad vi menar med kunskapsöversikt i förhållande till andra 
översikter. Senare följer avsnitt som beskriver vilka urvalskriterier och sökmetoder vi använt. 
Sist beskrivs hur vi strukturerat och analyserat insamlat material.  
 

2.1 Metodval 

Varför görs översikter? I Att vaska guld i floden av forskningsresultat: om kunskapsöversikter 
som metod för överblick och analys anges bl.a. som motiv att få hjälp med överblicken och 
urvalet i det alltmer svåröverskådliga informationsflödet. Både forskare, handläggare på 
forsknings- och utvecklingsenheter och praktiker kan ha hjälp av översikter som identifierar 
kunskapsbehov och kunskapsluckor inom ett ämnesområde. Översikter kan också förmedla 
idéer och till och med ge råd och svar på konkreta problem.15 

 
Även Jarl Backman har, i sin bok Rapporter och uppsatser, sammanställt en rad motiv eller 
”indikationer för behov av en forskningsöversikt”16 som han uttrycker det. Förutom avsaknad 
av överblick, önskan att påvisa kunskapsluckor och ge stöd åt praktiken som tidigare nämnts 
har Backman även identifierat dessa motiv för en översikt:  

 
• området har utökats med ny kunskap sedan den senaste översikten 
• det finns motsägande kunskap i fältet 
• ett forskningsfält behöver kompletteras med ett nytt perspektiv 
• man har en ny alternativ aspekt på en översikt17 

 
Vi har valt att göra just en kunskapsöversikt eftersom vi i våra tidigare studier stött på 
intressanta biblioteksprojekt i praktiken och vill få med även denna inte alltid vetenskapligt 
dokumenterade kunskap. I en forskningsöversikt kan det vara svårt att motivera inkluderande 
av sådana dokument. Dessutom vill vi presentera, analysera och diskutera ett kvalitativt urval 
av våra funna studier och projekt kring hur barn söker i bibliotek, inte bara sammanställa 
litteraturen, vilket oftast sker i rena litteraturöversikter.  
 
Metodlitteratur visar även att en översikt kan variera i fråga om syfte, inriktning, omfattning 
och perspektiv. Syftet kan vara integration i form av generalisering, lösning av motsättningar, 
att kritisera, att urskilja centrala områden eller utreda eventuell användning för praktiska 
beslutssituationer. I vår uppsats kan vårt syfte att överblicka och lyfta fram det senaste också 
tolkas som det som metodlitteraturen kallar att urskilja centrala områden. Kan dessutom 
praktiker finna denna översikt användbar, till exempel vid upprättande av handlingsplaner 
eller vid val av prioriterade områden att satsa på skulle det vara värdefullt även om det inte är 
uppsatsens primära syfte. 
 

                                                 
15 Lönn, Ryd & Tydén (red.) 2001, s.25. 
16 Backman 2008, s.72. 
17 Backman 2008, s.72-73. 
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Inriktningen kan antingen vara mot tidigare forsknings teorier, metoder, resultat eller 
tillämpningar. Men ofta har översikterna flera inriktningar exempelvis metoder och resultat 
eller resultat och tillämpningar. Författaren till översikten kan ha ambitionen att översiktens  
omfattning antingen blir heltäckande, selektiv, representativ eller kritisk. Vår uppsats är 
inriktad på att studera och redovisa ett så representativt urval som möjligt av resultat och 
tillämpningar i första hand, även om inte uteslutit att referera vissa modeller och teorier. 
Tidsramen för en magisteruppsats utesluter möjligheten att vara heltäckande.18  

 
En kunskapsöversikt passar också vårt syfte att vilja skapa en överblick, och därmed 
eventuellt ge stöd åt praktiken. Genom analysen och diskussionen vill vi försöka få svar på 
våra frågeställningar i vilken riktning forskningen pekar och vad som framhävs som viktigt att 
ta hänsyn till när det gäller barns sökningar i bibliotek, samt hur barnens perspektiv tas 
hänsyn till.  
 
För att kunna genomföra denna kunskapsöversikt systematiskt och så vetenskapligt som 
möjligt har vi läst kunskapsöversikter och de exempel som finns i Att vaska guld i floden av 
forskningsresultat: om kunskapsöversikter som metod för överblick och analys.19 En av 
medförfattarna i den senare skriften, Ragnar Levi, menar att vissa vetenskapliga regler måste 
följas för innehållet ska vara pålitligt och användbart:  
 
 
 Man ska i förväg formulera en tydlig frågeställning, avgränsa vad som ska undersökas, 
 varifrån data ska inhämtas, planera hur information ska samlas på ett objektivt sätt och 
 bestämma hur uppgifterna ska bearbetas statistiskt. Hela processen, inte bara resultaten, 
 måste avrapporteras på ett sådant sätt att läsaren själv kan bedöma slutsatsernas 
 trovärdighet.20 
 
 
Även Jarl Backman betonar vikten av att redovisa söktekniker, urvals- och 
evalueringskriterier förutom insamlad data.21 Därför följer nu avsnitt som visar hur vi går 
tillväga när det gäller insamling, bearbetning och redovisning av vårt empiriska material. 

 

2.2 Urvalskriterier  

Våra urvalskriterier är baserade på vårt syfte och våra frågeställningar. Det vill säga artiklar 
och annan dokumentation ska handla om hur barn söker i bibliotek. Med bibliotek menar vi 
folk- och skolbibliotek, både de fysiska biblioteken och deras webbplatser samt rent digitala 
bibliotek.  
 
Barn är enligt FN:s barnkonvention alla under 18 år. Vi väljer att ta med studier av barn i 
skolåldern, dvs. 6-18 år, eftersom vi i våra tidiga litteraturstudier funnit att studier som endast 
handlar om de minsta barnens aktiviteter på bibliotek till stor del handlar om andra aktiviteter 
än barns egna sökningar. Därmed ska begreppet barn i denna uppsats förstås som barn i åldern 
6-18 år om inget annat sägs. I artiklarna vi refererar förekommer ibland begrepp som 

                                                 
18 Backman 2008, s.81-82. 
19 Lönn, Ryd & Tydén (red.) 2001, s.33-93. 
20 Lönn, Ryd & Tydén (red.) 2001, s 10. 
21 Backman 2008, s. 84. 
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beskriver olika mindre ålderspann, exempelvis tonåringar, inom den vida definitionen av barn 
som alla under 18 år utgör, och dessa mer preciserande begrepp väljer vi att behålla i vår 
resultatdel när så är motiverat.  
  
Vi inkluderar alla typer av artiklar om barns sökningar, så länge artiklarna har en 
bibliotekskontext. Även artiklar om biblioteksrums, hylluppställningars och katalogiseringens 
betydelse för att hitta på biblioteket inkluderas, likaså studier av gränssnittsutformning och 
sökfunktioner på bibliotekets webbplats eller i digitala bibliotek.  
 
Vi exkluderar dock artiklar om sökningar via sökmotorer på Internet. Visserligen kan barn på 
bibliotek använda Internet för att söka svar på frågor, men vi har valt att exkludera den typ av 
studier som inte uttryckligen har en bibliotekskontext för att det annars skulle bli en alltför vid 
och stor uppgift för en magisteruppsats. 
 
Vi exkluderar även material på andra språk än svenska, danska, norska och engelska eftersom 
vi inte behärskar andra språk tillräckligt bra för att kunna referera och diskutera innehållet. Vi 
utesluter även de mer tekniska studierna av databaser, gränssnitt och bibliotekssystem, 
eftersom vi anser dessa ligger utanför denna uppsats ämnesfält som mer handlar om 
interaktionen mellan barn och teknik eller personal. 
 
Urvalet av det empiriska materialet har gjorts i två steg. I första steget har vi endast läst titlar, 
ämnesord och abstracts och bedömt relevansen utifrån detta. I nästa steg har vi läst hela 
artiklar och då tagit beslut om artikeln hör hemma i vår uppsats eller ej. Eftersom vi vill 
relatera den senaste tidens kunskap (2004 och framåt) till tidigare forskning fokuserar vi på 
material från de senaste 10 åren, men inkluderar äldre material när det bedöms som relevant. 
Antingen för att nyare material ej finns att hitta eller för att materialet är av grundläggande 
betydelse för området och ofta refereras till. 

 

2.3 Sökmetoder  

I detta avsnitt beskriver vi de sökmetoder vi använt oss av i uppsatsen för att finna vårt 
empiriska material. Vi redovisar sökmetoderna i enlighet med Backmans22 indelning i tre 
tekniker; konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning. 
 

2.3.1 Konsultation  

En av de tekniker vi använt oss av är att konsultera experter inom ämnesområdet detta med 
avsikt att hitta en ingång till ämnesområdet. Vi har konsulterat Lena Lundgren, vid 
Regionbiblioteket i Stockholm och Eiler Jansson vid Regionbiblioteket i Halland. 
Konsultationen har skett i direkta möten med personen eller via telefonsamtal. Vi har genom 
dessa kontakter dels funnit vägar till vetenskaplig litteratur men också information om olika 
projekt som pågått/pågår inom vårt intresseområde. 
 
Vi har även bevistat ett par föredrag och seminarier som givit oss både begrepp och 
forskarnamn som vi har haft nytta av i senare sökningar.23  

                                                 
22 Backman 2008, s.162. 
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2.3.2 Manuell sökning 

Efter att preliminärt formulerat frågeställningar har en mera målinriktad och systematisk 
sökning tagit vid. Vi har läst forskningsöversikter varav en är Informationssökning och 
lärande – en forskningsöversikt av Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving.24  
Dessutom har vi läst kunskapsöversikterna av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf, Studier av 
barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt25 och Cilla Dalén och Karin Sjölunds 
Magisteruppsats Information för barn – en kunskapsöversikt över de svenska bibliotekens 
informationstjänster för barn.26 Referenslistorna i dessa översikter har vi haft som 
utgångspunkt i vårt sökande efter relevant litteratur för uppsatsen. Vi har också bekantat oss 
med olika databaser och deras ämnesord. I abstract i vetenskapliga artiklar om barn och 
bibliotek har vi funnit värdefulla sökord och namn på en del forskare inom området. 

2.3.3 Datorbaserad sökning 

Utifrån de preliminära frågeställningarna och våra inledande sökningar och konsultationer har 
vi lokaliserat de centrala termerna. Vi har försökt finna de söktermer som är relevanta och i 
största möjliga mån precisa för ämnesområdet som vi ska inventera. Avsikten med 
databassökningarna har varit att hitta litteratur inom området, att få så många relevanta träffar 
som möjligt men också att utesluta eller minimera irrelevant litteratur. Alla dokument som 
efter en genomläsning av abstract bedömdes vara intressanta och stämde med våra 
urvalskriterier lades in i ett dokument där artikelnamn, författare, år, källa och en kort 
kommentar om innehåll och intressegrad noterades. Det blev cirka 70 st. Först efter att alla 
sökningar genomförts sorterades och utvaldes slutligen, efter genomläsning av hela artiklarna, 
de artiklar som ingår i vårt empiriska material och som redovisas i resultatavsnittet.  
 
Citeringsdatabasen Web of Science 
Utifrån ett instruktionsdokument, författat av vår handledare Bo Jarneving, har vi utfört en 
litteratursökning genom citeringar och referenser. Med hjälp av våra tidigare sökningar och 
konsultationer har vi funnit ett relevant och informationsrikt dokument att utgå ifrån ett så 
kallat ”seed document”, ett dokument som motsvarar vårt problem såväl som kontext. Med 
utgångspunkt från detta ”seed document” har vi sedan valt de citerade och refererade 
dokument som vi ansett motsvara vårt ämnesområde. Dessa dokument, så kallade, ”core 
documents” bildar stommen i vår uppsats och anknyter till vårt syfte och våra 
frågeställningar. Med hjälp av följande figur har vi illustrerat citeringsrelationerna mellan 
uppsatsens ”core documents”. 
 

                                                                                                                                                         
23 All that ... and books! Föredrag med Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen i Landskrona 
2010-05-11. Samarrangemang mellan SFIS Syd och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne 
Tre av fyra barn respekteras inte på bibliotek - Föreläsning och workshop i Malmö 2009-11-09. Lena Lundgren, 
utvecklingsledare regionbibliotek Stockholm, Jenny Poncin, sektionschef Stockholms stadsbibliotek och 
ordförande i Biblioteksföreningens programutskott samt Lars H Gustafsson, barnläkaren och författare. 
24 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002. 
25 Kerstin Rydsjö & AnnaCarin Elf, Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, 
Regionbibliotek Stockholm, Stockholm, 2007. 
26 Cilla Dalén och Karin Sjölund, Information för barn – en kunskapsöversikt över de svenska bibliotekens 
informationstjänster för barn, Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, Borås 2007. Magisteruppsats. 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/1927/1/07-13.pdf [2010-05-23] 
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Figur 1. Citeringsrelationer mellan ”core documents”.  

 
Efter detta försök att hitta relevanta dokument till vårt empiriska material, gick vi vidare och 
sökte bland de relaterade dokumenten, dvs. de dokument som har samma referenser som vårt 
”seed document” för att eventuellt hitta fler relevanta dokument att lägga till vårt material. Vi 
har även sökt efter vad våra ”core document”-författare har publicerat inom området under de 
senaste 5 åren. Detta för att få med så aktuell forskning som möjligt, även om den inte hunnits 
citeras än. 
 
Referensdatabaser 
Vi valde att söka databaser via Borås högskolebiblioteks lista över ämnesvisa databaser. Efter 
att vi gått igenom alla 19 databaser inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap valde 
vi ut 7 referensdatabaser, som vi bedömde skulle kunna innehålla artiklar inom vårt 
intresseområde. Databaserna vi valde är; ACM Digital Library, ERIC, INSPEC, LISA, 
LISTA, Nordiskt BDI-index och IRWI.27 
 
För att försäkra oss om så tillförlitliga artiklar som möjligt har vi valt förhandsgranskade 
(peer-reviewed) artiklar. 
 

                                                 
27 En beskrivning av databaserna finns i bilaga. 
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Sökorden vi har vi valt ut som relevanta är baserade på erfarenheterna vid vår manuella 
sökning samt sökningarna i Web of Science. Vi har använt oss av orden barn, söker, och 
bibliotek i olika kombinationer. 
 
Uppsatsdatabaser 
För att finna relevanta magisteruppsatser för ämnesområdet har vi sökt via BADA28 och även i 
söktjänsten uppsatser.se29 detta för att nå andra lärosätens uppsatser som behandlar ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap. Även här har vi använt oss av orden barn, söker, och 
bibliotek i olika kombinationer. 
 

2.4 Redovisning och analys 

Materialet redovisas och analyseras genom att tematiskt dela in texten och genom att ta 
avstamp i tidigare forskning för att kunna få inblick i vad som är nytt och vad som eventuellt 
fattas i den senaste tidens forskning inom ämnet. Tidpunkten 2004 som brytpunkt mellan 
tidigare forskning och senare forskning är vald för att försöka hitta nyare forskning men ändå 
inte missa olika aspekter av hur barn söker i bibliotek. Drygt fem år bakåt i tiden ger enligt 
vår bedömning efter slutförda sökningar ett tillräckligt stort empiriskt material för att kunna 
ge svar på våra frågeställningar, och dessutom hålla sig inom ramen för uppsatsens omfång. 
 
Birgit Plingel30 skriver om för- och nackdelar med att dela in material i kategorier. Fördelen 
med att skapa en syntes av ett stort material genom att kategorisera menar Plingel är att det 
möjliggör vidarebearbetning och att det kan leda till resultat som annars kanske inte 
framträtt.31 Vissa typer av kunskapsöversikter har som mål att bedöma kvaliteten av och 
metoder i olika studier, för att sedan kunna sammanställa och analysera kunskapsläget inom 
ett område. Detta är inte syftet med vår uppsats. 
 
Vi har istället valt en mer subjektiv indelning med kategorier av sökstrategier som 
utkristalliserats under sökningarna och genomläsningar av materialets abstracts. Trots att 
denna urskiljning och värdering till viss del är subjektiv så menar bland andra Sophie Werkö 
att detta problem minskar något genom att fler än en gör bedömningarna. Vi har båda en viss 
praktisk och teoretisk bakgrundskunskap inom ämnesområdet, vilket enligt Werkö också kan 
ses som en fördel för att framgångsrikt kunna urskilja och värdera den kunskap som är 
tillgänglig.32 
 
Materialet delar vi upp i teman efter de olika sökstrategier barn använder sig av när de söker i 
bibliotek och som vi funnit att forskning och praktik studerar och diskuterar. Därför gör vi i 
detta avsnitt ett försök att i stora drag få svar på första frågeställningen. Det finns flera sätt att 
definiera begreppet sökstrategier. Här har vi valt att inte använda de begrepp som endast hör 
ihop med databas- eller katalogsökningar (som pearl growing och building blocks). Istället 
knyter vi an till de resurser som barnen tar till hjälp för att söka i bibliotek och 

                                                 
28 Borås Akademiska Digitala Arkiv, en fulltextdatabas, där BHS-anknutna dokument såsom uppsatser på olika 
nivåer men också papers och avhandlingar finns tillgängliga. 
29 Där nästan 70 000 examensarbeten från svenska universitet och högskolor finns tillgängliga.   
30 Lönn, Ryd & Tydén (red.) 2001, s 81. 
31 Lönn, Ryd & Tydén (red.) 2001, s 81. 
32 Lönn, Ryd & Tydén (red.) 2001, s 89f. 
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sökstrategibegreppet ska i vår uppsats förstås som det övergripande tillvägagångssätt eller 
strategiska val som barnen väljer i början av sin sökprocess.  
 
Vidare analyseras vårt material genom att jämföra äldre forskning med den senaste tidens 
forskning för att få svar på vår andra fråga om vilka utvecklingsmöjligheter finns när det 
gäller barnanpassning av bibliotekssystem respektive sätt att lära barn söka i bibliotek. Vi 
menar att i skenet av äldre kunskap kan vi utröna om nyare forskning bekräftar tidigare rön, 
eller om det finns nya forskningsresultat att ta hänsyn till som både nya studier och 
bibliotekspraktiken kan finna användbart. 
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3. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisar och analyserar vi vårt utvalda material genom att strukturera texterna 
utifrån de huvudsakliga sökstrategier vi funnit att forskning och praktik undersöker och 
diskuterar kring. I huvudsak har vi funnit att barn väljer någon av sökstrategierna att browsa, 
att söka i kataloger eller få hjälp av andra människor. Med browsa menar vi att barnen söker 
genom att titta igenom eller bläddra i beståndet utan att söka genom en speciell sökingång 
eller sökväg. I det fysiska biblioteket kan det till exempel vara att gå utmed hyllorna och titta 
på de skyltade böckerna eller i det digitala biblioteket att titta igenom en webbsida med 
boktips. 
 
 
3.1 Barn browsar 
 
Att barn som söker i bibliotek föredrar browsing som sökstrategi bekräftas av både tidigare 
forskning och den senaste tidens forskning.33 Detta beteende har förmodligen att göra med 
vana och bekvämlighet, d v s det kräver minst kognitiv ansträngning menar Limberg, 
Hultgren & Jarneving och hänvisar till Large med flera studier från 1999.34 Linda Z. Coopers 
studie visar att små barn har begränsade erfarenheter av att använda alfabetiska symboler och 
klassificeringssystem vilket påverkar deras val av sökstrategier. Om ett barn ska använda en 
resurs som kräver färdigheter och kompetenser som barnet inte behärskar kan det innebära att 
de får svårt att finna de sökstrategier som behövs för att använda resursen på ett framgångsrikt 
sätt. De kan välja att använda en rad av sökstrategier som innebär en lägre kognitiv 
belastning. Detta gäller även barn i högre åldrar som när de söker information hellre väljer att 
surfa än att använda analytiska sökstrategier.35  
 
En annan förklaring är att yngre barn litar mer på visuell information, om den är tillgänglig 
för dem, snarare än att använda skriftlig information. Detta för att visuell information är direkt 
begriplig ur en faktisk fysisk synvinkel medan skriftlig information behöver översättas och 
tolkas från abstrakta alfabetiska symboler för att förstås av barnet. Något som även tidigare 
studier av äldre barns preferenser för visuell information visat.36  
 
Allison Druin och Kara Reuter37 föreslår en rad utvecklingsmöjligheter för digitala och 
fysiska bibliotek: 

                                                 

33 The Science Library Catalog project, Walter & Borgman 1991; Borgman et al 1995; Walter, Borgman & Hirsh 
1996, från Virginia A. Walter, 'Public library service to children and teens: A research agenda', Library Trends, 
2003 (51:4), s. 571-589. Linda Z. Cooper, 'A case study of information-seeking behavior in 7-year-old children 
in a semistructured situation', Journal of the American Society for Information Science and Technology, (53:11), 
s.904-922, 2002, Syahranah A. Raqi, A.N. Zainab, 'Observing Strategies Used by Children When Selecting 
Books to Browse, Read or Borrow', Journal of Educational Media & Library Sciences, Summer2008, (45:4), s. 
483-503, 2008. 
34 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s.49. 
35 Cooper 2002 s.920. 
36 Fidel m.fl. 1999, Hirsch 1999, Large & Beheshti 2000 från Cooper 2002.  
37 Kara Reuter & Allison Druin, 'Bringing together children and books: An initial descriptive 
study of children's book searching and selection behavior in a digital library'. In ASIST 
2004: Managing and enhancing information: Cultures and conflicts: Proceedings of the 67th 
ASIST Annual Meeting, November 13-18, 2004, Providence, R/ (pp. 339-348). Medford, NJ: 
Information Today. 
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• Se till att skapa olika komplexa sökgränssnitt för att tillmötesgå de olika sökstilarna 
barn i olika åldrar har. 

• Organisera beståndet på olika vis, både traditionella och andra kategorier för att 
möta olika sökbeteenden.  

• Tillåt mer interaktion med böckerna i sökresultatmängden eller på hyllan. 
• Stöd snabb och lätt browsing, sidbläddring, för att hjälpa barn, speciellt yngre barn, 

vid bokvalet. 
• Utveckla ett bestånd som vänder sig till barns olika preferenser med avseende på 

ålder och kön. 
• Uppmuntra barn att browsa och välja material från alla delar av beståndet.38 

 

3.1.1 Att hitta i biblioteket 

Pam Harris och Pamela J. McKenzie ger i sin studie39 förslag på hur biblioteken direkt eller 
indirekt kan hjälpa barn i mellanåldern (7-11 år) att bli bekväma med biblioteket och förstå 
hur biblioteken klassificerar och lokaliserar barnboksbeståndet. Förslagen handlar om att vid 
hyllmärkning använda sig av de kategorier som barn efterfrågar, boktipslistor och andra 
verktyg som omfattar olika genrer och format, märka bokryggar med symboler, anpassning av 
bibliotekskataloger och hemsidor med hjälp av ikoner för både nyckelord och ämnesrubriker, 
att förenkla med hjälp av ikongrafik och enklare vokabulär för barn när de ska söka på 
webben, ”bibliotekskompisar” yngre personer som hjälper barnen att i hitta i biblioteket men 
också när de ska söka information. Dessa förslag underlättar för barn när de browsar men 
även som tidigare nämnts kan förslagen hjälpa barnen att bli bekväma med biblioteket och 
hitta vad de söker. Artikelförfattarna uppmuntrar bibliotekspersonal att påminna sig om att det 
bästa referenssamtalet utmynnar i att gå med barnet och hjälpa honom eller henne att hitta 
eller välja material. Harris och McKenzie föreslår också att biblioteksservice kan innehålla att 
regelbundet ha visningsrundor för både barn och deras föräldrar i biblioteket detta i syftet att 
tillgängliggöra alla vägar för att finna information.40 

 
Pat Dixon och Andrew K. Shenton41 ger rekommendationer hur folkbibliotek och skolor kan 
underlätta för barn hitta, i det här fallet, faktaböcker i folkbiblioteket. På vuxenavdelningen 
kan beståndet ha en tydlig och obruten följd i hyllorna runt rummet och på golvet kan man 
markera med pilar eller fotspår som visar riktning och ordningsföljd. Även vuxna kan 
välkomna denna hjälp att hitta bland hyllorna. På barnavdelningen underlättar stora skyltar på 
hyllorna för de yngre att finna den information de söker.  
 

                                                                                                                                                         
 
38 Reuter & Druin 2004, s. 346f. 
39 Pam Harris & Pamela J McKenzie, 'What It Means to Be “in-Between”: A Focus Group Analysis of Barriers 
Faced by Children Aged 7 to 11 Using Public Libraries', Canadian Journal of Information & Library Sciences; 
Dec2004 (28:4), s.3-24, 2004. 
40 Harris & McKenzie 2004, s.19-20. 
41 Andrew K. Shenton & Pat Dixon, 'How Do Youngsters Use Public Libraries to Find Non-Fiction Books? The 
Results of a recent Research Project', Public Library Quarterly, 2004 (23: 3/4), s.77-98, 2004. 
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3.1.2 Alternativa hylluppställningar  

Ett sätt att barnanpassa bibliotek och att underlätta både browsing och att hitta, är att använda 
sig av alternativa hylluppställningar. ”Reader-Interest Classification”42 den alternativa 
hylluppställningen, är en enkel och bred klassifikation som strävar efter att spegla läsarnas 
speciella intressen istället för enbart bokens innehåll och har som syfte att uppmuntra till 
självständigt sökande. Redan 1945 använde Detroit Public Library en alternativ 
hylluppställning.43  
 
Jacquelyn Sapiie slår fast att bibliotek som omorganiserat sitt bestånd har använt sig av 
marknadsföringsprincipen att det som syns säljs. Den bästa placeringen är nära ingången, vid 
servicedisken eller där användarna passerar. Fristående hyllor är att föredra samt att så många 
böcker som möjligt står med framsidan utåt eftersom de får mer uppmärksamhet än som 
brukligt att det är ryggarna som exponeras. En viktig del i alternativ hylluppställning är att ha 
tydlig skyltning och märkning av böcker.44 De flesta användarna var positiva till den nya 
hylluppställningen och en undersökning visade att barn som använder systemet blir mer 
oberoende biblioteksanvändare.45  
 
Flera uppsatser beskriver hur projekt i bibliotekspraktiker arbetat för att barnanpassa 
bibliotekssystem. Alternativa hylluppställningar, som avviker från det i Sverige rådande SAB-
systemet, är ett sätt att barnanpassa folkbibliotek och därmed något som skulle kunna 
underlätta för barn som föredrar browsing som sökstrategi. Cecilie Ekblom och Maja Pelling 
skriver i Den fysiska miljön och barns lärande: En undersökning av barnavdelningen på 
Kungsbacka huvudbibliotek46 om Kungsbacka stadsbibliotek som valt att ordna bibliotekets 
bokbestånd efter teman. Bibliotekarierna var positiva till genreindelning som metod för att 
väcka intresse för bibliotekets böcker och de har valt teman utifrån önskemål och frågor från 
föräldrar och barn. För barn i mellanåldern har genreindelningen fungerat särskilt väl och 
utlåningen av böcker som genreindelats är hög.47 De negativa reaktioner som fanns framförallt 
bland vuxna användare ”som akademiker och lärare som är väl förtrogna med det traditionella 
SAB-systemet och som nu inte hittar lika enkelt”.48 Bibliotekarierna hävdade dock att 
genreindelningen gynnar barnen och deras föräldrar. Förvirringen som kan uppstå när inte 
böcker återfinns på sin vanliga plats är en ”nödvändig nackdel”, menar bibliotekarierna i 
studien, och den positiva utlåningsstatistiken visar att metoden med utbrytning överväger 
nackdelarna.49  

                                                 
42 Jacquelyn Sapiie, 'Reader-Interest Classification: The User-Friendly Schemes', Cataloging & Classification 
Quarterly, 1995 (19:3/4), s.143-155, 1995.  
I artikeln Reader-Interest Classification: The User-Friendly Schemes sammanställer Jacquelyn Sapiie de studier 
om alternativ hylluppställning som gjorts vid engelskspråkiga bibliotek från1980 och fram till 1995. 
43 Sapiie 1995, s. 143-144. 
44 Sapiie 1995, s.149- 150. 
45 Sapiie 1995, s.152. 
46 Cecilie Ekblom & Maja Pelling, Den fysiska miljön och barns lärande: En undersökning av barnavdelningen 
på Kungsbacka huvudbibliotek, 2006. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2006:134). 
47 Ekblom & Pelling 2006, s.39. 
48 Ekblom & Pelling 2006, s.46. 
49 Ekblom & Pelling 2006, s.46. 
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I uppsatsen Alternativ hylluppställning – En studie på Jönköpings stadsbiblioteks barn- och 
ungdomsavdelning50 beskriver Charlotta Alberius och Birgit Nylander hur 
barnbibliotekarierna vid Jönköpings stadsbiblioteks barnavdelning har delat in 
skönlitteraturen i olika avdelningar. Artikelförfattarna påstår att det som är särskilt speciellt 
på barnavdelningen är den utbrytning som kallas Favoriter. På Hcg/uHc/uHce har 
barnbibliotekarierna samlat böcker som är efterfrågade och som har hög utlåningsstatistik. 
Barnbibliotekarierna på Jönköpings stadsbibliotek var nöjda med den alternativa 
hylluppställningen men poängterade att det är ett arbete i en ständigt pågående process. De 
upplevde att det nya systemet har underlättat för barnen men också för personal från förskolor 
och skolor, föräldrar samt för den egna personalen som inte alltid är bevandrade i barn- och 
ungdomslitteratur. 
 
Lisa Bergwall och Christina Stålnacke har i sin uppsats Vem hittar hylla Hcf.03? En studie av 
en alternativ hylluppställning på en barnavdelning51 har studerat barnavdelningen på Luleås 
stadsbibliotek. I samband med att biblioteket skulle få nya lokaler bildades en grupp av 
barnbibliotekarier och biblioteksassistenter som hade i uppdrag att bryta ut hela bokbeståndet 
från SAB-systemet något som är unikt i Sverige enligt artikelförfattarna. Gruppen valde 
ämnesområden och namngav dem, därefter fick barn i fokusgrupper diskutera dessa och 
lämna synpunkter. Barnen fick även hjälpa till att placera in böckerna där de tyckte böckerna 
passade in. En lokal konstnär ritade enkla och tydliga symboler för 80 ämnesområden som 
fått namn som ”Här bor vi”, ”I stallet”, och ”Magi & fantasi”.52 I bibliotekskatalogen har inga 
stora förändringar gjorts förutom att de nya ämnesområdena är inlagda. Dessvärre har inte 
symbolen infogats vilket personalen önskat och det skulle ha underlättat för barnen att hitta 
från katalogen till hyllan.53  
 

3.1.3 Inspiration från andra kontexter än traditionella bibliotek 

Ytterligare en alternativ hylluppställning är att organisera sina faktaböcker på ett liknande sätt 
som bokhandlarna. Det är Suzanne M. Stauffer54 kritisk till och hon framhåller att 
bokhandlare och bibliotek har olika syften.  
 
Studier har visat att barn inte förstår böckernas ordningsföljd i bibliotekshyllorna och att de 
förväntar sig att böckerna är ordnade från ena änden av hyllan till den andra snarare än 
sektion för sektion. Resultat antyder att små barn har problem med alla system som 
organiserar information i mer än två eller tre kategorier och att alla barn behöver få 
instruktioner om de fysiska arrangemangen av böcker på hyllorna oberoende av vilket system 
som används. Stauffer menar att bibliotekarier kan med enkla medel göra bokbeståndet mer 
tillgängligt för barn även om Deweysystemet (DDC)55används. De kan inspireras av 
                                                 
50 Charlotte Alberius & Birgit Nylander, Alternativ hylluppställning – En studie på Jönköpings stadsbiblioteks 
barn- och ungdomsavdelning, 2006, Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2006:129). 
51 Lisa Bergwall & Christina Stålnacke, Vem hittar hylla Hcf.03? En studie av en alternativ hylluppställning på 
en barnavdelning, 2008, Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2008:3). 
52 Bergwall & Stålnacke 2008, s. 27. 
53 Bergwall & Stålnacke 2008, s.43. 
54 Suzanne M. Stauffer, 'Dewey – or Don’t We – Classify', Children & Libraries: The Journal of the Association 
for Library Service to Children, Summer 2008 (6:2), s.49-51, 2008. 
55 Dewey är ett klassifikationssystem som har sitt ursprung i USA men numera används på många håll i världen.  
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bokhandlarna och använda generös skyltning, skyltar med ord som är välbekanta för barnen 
istället för det formella språket som används i DDC. Skyltar och boketiketter kan ha bilder 
såväl som ord för att beskriva ämnen och det kan finnas skyltar som vägleder barnen till rätt 
hylla. Ytterligare ett sätt att underlätta för barnen är att utifrån barnens ålder och kognitiva 
förmågor ha en rundvandring som förklarar hur samlingen är ordnad. Det viktigaste är dock 
att bibliotekarier lär känna de barn som använder biblioteken, deras behov, intressen och 
förmågor och svara upp emot dem. Inget organisatoriskt system kan ersätta detta.56 
 
Rum för barn i Kulturhuset i Stockholm är, enligt Lena Lundgren57, en unik ansats till 
förnyelse av barnbiblioteken. Uppställningen av böckerna var en viktig del i de nya tankar 
som Rum för barn presenterade i sin projektbeskrivning. De ställde sig frågan om det går att 
skapa ett bibliotek där förskolebarn kan söka, få en överblick, läsa samt även ställa tillbaka 
böcker enligt ett system som helt överstämmer med deras intellektuella och motoriska 
utvecklingsnivå. De formulerade därefter ett åtagande ”Vi måste organisera, experimentera 
fram nya sätt att ordna vårt bestånd av böcker, efter ett barns sätt att fråga/söka.”58 Innehållet i 
böckerna ska inspirera inredning och ny indelning av böckerna som i sin tur leder fram barnet 
till det de söker och vill läsa. Exempelvis kan barnen hitta böcker om rymden högst upp på 
hyllan och böcker om små djur längst nere vid golvet.59  
 
De bilder som Rum för barn valt att förse de olika ämnena med är svåra att tyda och är för 
högt placerade för att barnen ska se dem, hävdar Lundgren. Bilderna fungerar snarare som 
illustrationer än som symboler ägnade att underlätta sökandet för barnen. Symboler är ett 
komplicerat område eftersom det är svårt att få dem tillräckligt entydiga.60 

 
Även om Lena Lundgren menar att Rum för barn är en unik ansats till förnyelse av 
barnbiblioteken ställer hon sig kritisk till att potentialen i Rum för barn inte aktivt utnyttjas av 
besökande föräldrar utan att ”de snarare uppskattar det centrala läget, möjligheten att göra en 
utflykt till en plats som fungerar för små barn, och helt enkelt nappar på det som verkar roligt 
vid varje besök.”61 Projektbeskrivningen av Rum för barn har titeln Barnperspektiv på ett 
barnbibliotek – att se på världen med ett barns ögon och ger läsaren intrycket av att 
barnperspektiv är rådande på Rum för barn. Barnperspektivet är väl tillgodosett enligt 
Lundgren däremot förutsätter barns perspektiv en stor närhet till barnen, vilket är svårt att 
åstadkomma på bibliotek som inte har daglig kontakt med dem. Detta är särskilt svårt i Rum 
för barn som har få barn i sitt närområde och vars besökare kommer från hela 
stockholmsområdet därför är barnsperspektiv mindre väl tillgodosett.62 
 
Biblioteksrummens utformning och den roll rummet som sådant kan spela för barnens 
möjligheter att kunna söka och hitta diskuterade Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen63 under ett föredrag de gav i regi av Svensk biblioteksförening i maj 2010. De har 
studerat amerikanska folkbibliotek och jämfört med nordiska bibliotek. Många bibliotek har 
hakat på upplevelsetrenden och vill locka barn till barnbibliotek genom spektakulära 

                                                 
56 Stauffer 2008, 49-50. 
57 Lena Lundgren, konsult vid Regionbiblioteket i Stockholm, har inom det nordiska projektet ”I Gulvhøyde” 
medverkat i en studie av ”Rum för barn- möjligheternas bibliotek”.  
58 Lena Lundgren, Rum för barn – möjligheternas bibliotek, Paper presenterat vid konferensen Mötesplats inför 
framtiden, Arbetsliv, Utbildning, Forskning, 10-11 oktober 2007 i Borås, s.7. 
59 Lundgren 2007, s.7. 
60 Lundgren 2007, s.32. 
61 Lundgren 2007, s.22. 
62 Lundgren 2007, s.26-27. 
63 Lärare vid danska bibliotekshögskolan. 
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utformningar och utsmyckningar. I Cerrito, Kalifornien, har biblioteket satsat mycket på att 
ha personal ute i bland hyllorna och i alla rum och inte bara bakom informationsdiskarna, för 
att barnen ska hitta det de söker. Personalen har headsets och bärbara datorer så att de ska 
kunna hjälpa till oavsett var de befinner sig. Biblioteket har valt att ha mycket personal på 
golvet för att underlätta för de besökare som finner det svårt att ta kontakt med en 
bibliotekarie bakom en disk. Man har också valt att visserligen ha självbetjäning vid utlån och 
återlämning, men biblioteket uppmuntrar till att besökarna kommer till diskarna ändå. Detta 
för att få en personlig kontakt.64 
 
Miljöns betydelse för barns sökande diskuteras även i en studie genomförd i Malaysia.65 Barn 
browsar för att hitta en bok av en viss författare eller en serie samt för att hitta en bok via 
ämne, och de scannar hyllorna visuellt eller fysiskt och genom att känna igen bokens 
utformning. Studien konstaterar att eftersom barn hellre använder visuell vägledning behöver 
barnbibliotek stödja barnen med en adekvat och visuellt stimulerande miljö för att göra 
sökandet av böcker roligt och fruktsamt.66 
 
Lena Lundgren presenterade på konferensen Mötesplats inför framtiden, 2008 i Borås67 ett 
utkast till en kravspecifikation sammanställd inom det nordiska barnbiblioteksprojektet ”Att 
sätta spår”.68 Punkt 8 och 9 handlar om tillgänglighet och hur barn lätt ska hitta i biblioteket:  
 

8. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla barn och särskilt vända sig till barn med 
läshinder. Biblioteket ska kunna användas av alla barn och förmedla medier i olika 
former.69 
 
9. Biblioteket ska vara överskådligt och lätt att orientera sig i. Barnavdelningen ska 
vara tydlig och lätt identifierbar. Biblioteket ska utifrån barns frågor och intressen 
genom tema- och genreindelningar ordna medierna så att barnen lätt hittar det de 
söker.70 

 
 
För att kunna hitta på biblioteket behövs förutom hjälp på olika sätt även en grundläggande 
tillgänglighet, oavsett om användare är barn eller vuxen, med eller utan funktionshinder.71 

                                                 
64 Casper Hvenegaard Rasmussen & Henrik Jochumsen, All that ... and books! Föreläsning i Landskrona 2010-
05-11. Även i All that…and books too! En rundrejse gennem amerikanske biblioteker, Danmarks 
biblioteksforening, Köpenhamn, 2008. 
65 Raqi & Zainab 2008. 
66 Raqi & Zainab 2008, abstract. 
67 Lena Lundgren, Framtidens barnbibliotek: Samtidighet – delaktighet – ömsesidighet, Ett utkast till en 
kravspecifikation sammanställd inom Att sätta spår – ett nordiskt barnbiblioteksprojekt, Paper presenterat vid 
konferensen Mötesplats inför framtiden, Arbetsliv, Utbildning, Forskning, 15-16 oktober 2008 i Borås.  
68 Kravspecifikationen består av 14 punkter och vi har valt att presentera några av dem i de avsnitt där de har 
relevans. 
69 Lundgren 2008, s.6. Enligt EU-direktiv ska alla offentlig verksamhet vara tillgänglig för alla människor senast 
2010. 
70 Lundgren 2008, s.6.  
71 I Sverige finns en av riksdagen antagen handlingsplan Från patient till medborgare en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken. Där insatser i tre huvudområden presenteras: att se till att handikapperspektivet 
genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle, att förbättra bemötandet.  
I handlingsplanen förklaras ovanstående att det innebär bl.a. att statliga myndigheter bör integrera 
handikapperspektivet i sin verksamhet och vara ett föredöme när det gäller att göra verksamhet, information och 
lokaler tillgängliga. (Proposition 1999/2000:79). 



 18 

Barn har många gånger svårt att se skyltar som hänger högt upp, problem med att läsa 
instruktioner och att nå böcker eller annan media, likaså finns motsvarande 
tillgänglighetshinder i digitala bibliotek. 

3.1.4 Summering 

Browsing är den sökstrategi som barn föredrar framför andra vilket kan förklaras med att 
strategin överstämmer med deras intellektuella, kognitiva och motoriska utvecklingsnivå. De 
utvecklingsmöjligheter som framkommer i den senaste tidens forskning är att biblioteket ska 
sträva efter att vara tillgängligt för alla barn, vara överskådligt och lätt att orientera sig i. 
Eftersom barn föredrar visuell information är det viktigt att skapa en adekvat och visuellt 
stimulerande miljö. Det kan göras med generös skyltning som vägleder barnen till rätt hylla, 
skyltar med ord och bilder som är välbekanta för barnen, hyllmärkning och märkta bokryggar 
med symboler. Andra utvecklingsmöjligheter som förespråkas är anpassning av 
bibliotekskataloger och hemsidor med hjälp av ikoner för både nyckelord och ämnesrubriker, 
att förenkla med hjälp av ikongrafik och enklare vokabulär för barn när de ska söka på 
webben. Att låta barn vara med och utveckla biblioteken har förekommit och förespråkas i 
flera studier. 
 
Ett sätt att barnanpassa bibliotekssystemen och uppmuntra till självständigt sökande är att 
använda alternativa hylluppställningar, det kan ske genom utbrytningar av delar av beståndet 
eller genom hylländring av hela beståndet. Att som bibliotekspersonal låta sig inspireras av 
bokhandlarnas sätt att marknadsföra och skylta är en utvecklingsmöjlighet som presenteras i 
studierna men inget organisatoriskt system kan ersätta att barnen får hjälp av bibliotekarier 
när de behöver det hävdas också. Det bästa är om personal finns i biblioteksrummet bland 
hyllorna och handgripligen hjälper barnen att hitta det de söker.  
 
I detta avsnitt förekommer studier från USA, England, Sverige och en jämförelse mellan 
nordiska och amerikanska folkbibliotek men vi vill också uppmärksamma att en studie 
utfördes i Malaysia vilket visar att forskarvärlden blivit alltmer internationell, som stödjer det 
vi tidigare skrivit att Donald Case konstaterat.72 

 

3.2 Barn söker i bibliotekskataloger 

En av de sökstrategier barn använder sig av när de söker i bibliotek är att söka i 
bibliotekskataloger. Tidigare var det i kortkataloger och numera är det i digitaliserade 
kataloger. I kortkatalogerna var det svårt för barn att hitta rätt ämnesord vid sökning vilket en 
studie som Birgit Wanting genomförde 1977-1979 visade. Undersökningen, där 225 
bibliotekarier från hela Danmark deltog, konstaterade att barn mellan 8 och 15 år ofta frågade 
efter böcker genom att hänvisa till detaljer i innehållet, bilder eller bokomslaget. Dessutom 
framkom att bibliotekskatalogerna73 varken var anpassade till barns sätt att uttrycka sig eller 
till barns intressen.74 I Sverige initierade Lena Lundgren arbetet med en särskild barntesaurus i 
syftet att underlätta för barn att söka i biblioteket och i bibliotekskatalogen. Barntesaurusen 
                                                 
72 Se s.1 i uppsatsen. Case, 2006, s. 314. 
73 Här avses de bibliotekskataloger som användes i bibliotek innan de datoriserade bibliotekskatalogerna kom i 
bruk. 
74 Birgit Wanting, 'How do children ask questions in children's libraries? Concepts of visual and auditory 
perception and language expression', Social Science information Studies, 1984 (4:2-3), April-July 1984, s.217-
234, 1984.  
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färdigställdes 1994 av Eiler Jansson och resultatet blev Ämnesord: kompass i bokskogen: 
ämnesord för barn.75 1999 sammankallade Lena Lundgren och Pia Leth76 bibliotekarier med 
erfarenhet av och intresse för indexering av skönlitteratur till möte. Det blev början till en 
specialgrupp för indexering av skönlitteratur inom Svensk Biblioteksförening. 2004 var en ny 
ämnesordslista för barn- och ungdomslitteratur, Att indexera skönlitteratur: Barn- och 
ungdomslitteratur klar.77  
 
I Barn frågar – kan biblioteket svara?: om referensarbete för barn och ungdomar slår Lena 
Lundgren fast att vi vet en hel del om vad barn frågar efter och hur de frågar i bibliotek. Men 
hur korresponderar dessa frågor med de hjälpmedel som bibliotekarier har till hands? Kan 
katalogerna besvara de frågor som barn ställer, eller måste vi acceptera begreppet 
”intermediär”78 när det gäller barnverksamhet som innebär större krav på så kallad tyst 
kunskap eller erfarenhetskunskap hos bibliotekarier.79 Självklart går det inte att få svar på alla 
frågor i katalogen, framhåller Lundgren, exempelvis är frågor om bilder vanliga men kommer 
även i förbättrade kataloger vara svåra att besvara.  
 
Lena Lundgren hävdar vidare att av demokratiska skäl (alla människor ska erbjudas de 
hjälpmedel de behöver)80 och av praktiska skäl (vi kommer inte hinna hjälpa alla) måste vi 
arbeta för att katalogerna/databaserna i mycket större utsträckning närmar sig den vanliga 
användaren.81  
 
Efter att biblioteken datoriserats gjorde Birgit Wanting 1986 en uppföljning av sin tidigare 
undersökning för att studera hur barnen klarade att av att söka i de nya bibliotekskatalogerna. 
Wanting konstaterade att barnen hade svårt att förstå hur de skulle göra för att få fram de 
uppgifter de sökte.82 Sju år senare, 1993, genomförde Paul Solomon en studie av 500 barn83 
och det konstaterades ånyo att barn hade svårt att söka i bibliotekskataloger och att de mest 
uppenbara hindren var hantering av tangentbord och stavningsproblem. 2007 skriver Kerstin 
Rydsjö och AnnaCarin Elf i kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdomsbibliotek84 att 
många barn och ungdomar idag är vana datoranvändare. De använder datorerna på förskolan, 
i skolan och hemma på fritiden. Men trots denna datorvana är det svårt för de unga att kunna 
söka i katalogerna. Barn har svårt för att använda ett korrekt sökspråk, de har problem med 
både stavning och läsförståelse. Därför anser Rydsjö och Elf att det återstår en hel del arbete 
med att utveckla kataloger som är anpassade efter barns sätt att söka.85  

                                                 
75 Eiler Jansson, Ämnesord: kompass i bokskogen: ämnesord för barn, SAB:s barn- och ungdomskomm., 
Stockholm, 1994.  
76 Lena Lundgren, Länsbiblioteket i Stockholms län, och Pia Leth Kungliga biblioteket. 
77 Svensk Biblioteksförening, Att indexera skönlitteratur: Barn- och ungdomslitteratur, 2004. 
http://www.biblioteksforeningen.se/red_kom/PDF/Ind_barnoUng.pdf [2010-12-25] 
78 Intermediär, mellanliggande, utgörande en mellanform, Nationalencyklopedins Internettjänst, [2010-12-19]  
79 Lena Lundgren, Barn frågar - kan biblioteket svara?: [om referensarbete för barn och ungdomar, 
Länsbiblioteket i Stockholms län, Stockholm, 2000, s.63.  
80 I detta sammanhang vill vi påpeka att enligt EU-direktiv ska alla offentlig verksamhet vara tillgänglig för alla 
människor senast 2010. Se, Lika möjligheter för personer med funktionshinder - En europeisk handlingsplan 
(2004-2010). 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_sv.htm. 
81 Lundgren 2000, s.63. 
82 Lena Lundgren, Bokhuset - barnens egen katalog?: rapport från ett projekt, Länsbibl. i Stockholms län, 
Stockholm, 1997. 
83 Paul Solomon, 'Children’s Information Retrieval Behaviour: A Case Analysis of an OPAC', Journal of the 
American Society for Information Science, 1993(44:5), s.254 -264, 1993. 
84 Rydsjö & Elf 2007. 
85 Rydsjö & Elf 2007, s. 77. 
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3.2.1 Barnanpassade bibliotekskataloger 

Den ikonbaserade bibliotekskatalogen Boghuset skapades av Annelise Mark Pejtersen 
forskare i Danmark och blev klar i slutet av 1980-talet.86 Boghuset är en interaktiv, 
multimedial, OPAC (open public access catalogue) som är designad för att stödja oerfarna 
användare i att söka litteratur. In i systemet kommer man genom en dörr för att sedan välja 
bland vilka böcker, barnböcker, vuxenböcker eller båda delar, sökningen ska ske. I nästa bild 
väljer man sökstrategi. Det går att söka ett visst ämne med hjälp av bilder, att söka på tid, 
miljö och huvudpersoner och det går hitta en bok liknande den man läst tidigare och tyckt 
om.87 Trots den uppmärksamhet som Boghuset väckte har den inte haft någon större framgång 
i Sverige eller i Norden, detta för att det är ett mycket tidskrävande arbete att indexera 
litteraturen i detta system enligt Lena Lundgren.88  
 
I början av 1990-talet genomfördes studier kring hur barn klarar av en katalog speciellt 
utvecklad för barn jämfört med en konventionell onlinekatalog. Forskarna i ”The Science 
Library Catalog Project”89 såg att det grafiska användargränssnittet i barnkatalogen hjälpte 
skolbarnen att överbrygga en del söksvårigheter som finns i vanliga OPAC-system så som 
problem med stavning, ordförråd och Boolesk söklogik. Men trots detta framkom även i dessa 
studier från intervjuer med fokusgrupper att bibliotekskatalogen inte var det alternativ barnen 
föredrog när de skulle söka information. Barnen använde hellre strategier som att gå direkt till 
hyllan och leta, fråga en vän eller en bibliotekarie om hjälp.90 Utifrån resultaten från ”The 
Science Library Catalog Project” utarbetades Kid’s Catalog91, en amerikansk barnanpassad 
bibliotekskatalog som erbjöd många alternativa sökingångar och ersatte ämnesord med mer 
barnanpassade begrepp. 
 
Även i Sverige har försök att barnanpassa bibliotekskataloger gjorts däribland Axiells 
BarnOPAC92 som snarare är ett barnvänligt gränssnitt som leder in till den vanliga katalogen 
och vuxengränssnittet, än en katalog utvecklad för barn som användare. BarnOPAC är avsedd 
att passa läskunniga barn i åldrarna 6 -13 år. Det finns flera sökingångar; genreindelade 
lästips, bokstavsbollar, klickbara sökbegrepp, fritext och en barnanpassad tesaurus. Däremot 
kvarstår svårigheter som har med tangentbord och stavning att göra, det finns inte ett 
”förlåtande” system vid felstavning som finns i många webbsökmotorer idag. Sökresultaten, 
träfflistan, visas ofta som en lista i vuxenkatalogen och det gränssnittet är inte alls 
barnanpassat, vilket gör att sökningen riskerar att upplevas som misslyckad trots att listan 
svarar mot sökningen.  
 
I ett paper som vi skrev under kursen KOD vid Bibliotekshögskolan i Borås, 200893, 
undersöktes fyra webbplatser/kataloger. Det var Barnens Polarbibliotek - svensk regional 

                                                 
86 Annelise Mark Pejtersen, 'New model for multimedia interfaces to online public access catalougues', The 
Electronic Library, December 1992 (10:6), s.359-366, 1992. 
87 Pejtersen 1992, s.359 ff. 
88 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s.53. Framkom även vid telefonsamtal med Lena Lundgren, 2008-04-
24. 
89 The Science Library Catalog project, Walter & Borgman, 1991; Borgman et al, 1995; Walter, Borgman & 
Hirsh 1996, från Walter 2003. 
90 Walter 2003, s. 577. 
91 P Busey & T Doerr, 'Kid’s Catalog: An information retrieval system for children', Journal of Youth Services 
in Libraries, 1993 (7:1), s.77-84, 1993. 
92 http://www.axiell.se/barnopac/produktinformation. [2010-12-19] 
93 Har ni den blåa boken med två flickor och en måne på framsidan?, En studie om bilder som sökvägar. Finns 
att rekvirera hos författarna. 
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webbplats94, Barnens bibliotek95 – svensk nationell webbplats som har en begränsad katalog 
(ett urval av de senaste utgivna barn- och ungdomsböckerna), BiBBi, Det nordiska 
barnboksbiblioteket96 – nordisk webbsida och International Children´s Digital Library, ICDL97 
– en internationell katalog/databas. Vi undersökte om det fanns sökvägar via bilder in i dessa 
webbplatser/kataloger. Resultatet visade att tre av de fyra barnanpassade 
webbsidorna/katalogerna hade bilder, symboler och ikoner, enbart som en dekorativ funktion 
och som boktipsfunktion. Endast i ICDL har bilderna funktionen som sökväg in i 
fulltextkatalogen. 
 
Det digitala barnbiblioteket ICDL har försökt anpassa både gränssnittsdesign och system för 
barn. De tänkta användarna är barn i hela världen i åldrar mellan 3 och13 år och målet med 
ICDL är att bygga upp ett bestånd av digitala böcker, både klassiker och samtida böcker, på 
ett sätt så att varje kultur och språk är representerat och så att biblioteket är tillgängligt för 
barn i hela världen. 
 
Allison Druin är en av flera98 amerikanska forskare som varit med och utvecklat och som även 
fortsatt att forska kring barns informationssökning genom att använda det digitala biblioteket 
ICDL som grund för sin forskning. Speciellt med ICDLs utveckling är att barn har hela tiden 
varit med i utvecklingsprocesserna. 
 
Eftersom barn har delvis andra informationsbehov och strategier än vuxna hävdar den 
amerikanska forskaren June Abbas att informationssökningssystem borde designas för och 
anpassas till barn istället för att förvänta oss att barn ska använda system utvecklade och 
designade för vuxna som förstahandsanvändare.99  
 
I två artiklar 100 presenterar Abbas forskning om problemet att representera ett systems 
resurser så att användarna hittar det de söker och om skolbarns sökningar i ett digitalt 
bibliotek designad för barn. När det gäller barn som användare finns det två huvudproblem; 
dels att systemets metadata eller representationsschema inte är designad för barn och dels att 
det finns för få auktoritetslistor med kontrollerade vokabulär anpassade för barn vid 
indexering.101 
 
De kunskapsluckor som Abbas ser finns i vår förståelse av: 
 

1. representationsfrågor inom informationssökning 
2. metadatascheman designade för barnresurser 
3. utveckling och användning av barnanpassad kontrollerad vokabulär 
4. effekten som kan ses på barns informationssökning när anpassad metadata och 

vokabulär används i systemen 
5. för- och nackdelar av att involvera barn i skapandet av metadata.102  

                                                 
94 Barnens Polarbibliotek.  http://www.barnenspolarbibliotek.se [2010-12-29] 
95 Barnens Bibliotek. http:// www.barnensbibliotek.se [2010-12-29] 
96 BiBBi. http://www.bibbi.nu [2010-12-29] 
97 International Children’s Digital Library, ICDL. http://www.childrenslibrary.org [2010-12-29] 
98 A Druin, H Browne Hutchinson, B Bederson, K Reuter m. fl. University of Maryland USA. 
99 June Abbas, 'Out of the mouths of middle-school children', Journal of the American Society of Information 
Science and Technology, 2005b (56:14), s. 1512-1524, 2005. 
100 June Abbas (2005a). 'Creating Metadata for Children’s Resources: Issues, Research and Current 
Development', Library Trends, 2005a (54:2), s.303-317, 2005, Abbas, 2005b.  
101 Abbas  2005a, s. 303f. 
102 Abbas 2005a, s. 305f. 
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Ytterligare en kunskapslucka finns när det gäller barns förståelse för hur systemen fungerar 
(utöver sökteknik). Vi vet inte om barnen förstår hur systemen är uppbyggda och därmed kan 
hinder för en lyckad informationssökning finnas även i denna del av 
informationssökningsprocessen. Abbas pekar på att inte ens vuxna användare definierar 
söktermerna på ett sätt som korresponderar med den definition som används när systemets 
kontrollerade vokabulär bestäms. Forskningsresultat visar att system designade för barn bör ta 
hänsyn till de ungas kognitiva förmågor och utvecklingsnivå.103 
 
Studien om skolbarns sökningar i ett digitalt bibliotek designad för barn visar att detta IR-
systems indexeringstermer inte var adekvata för skolbarn som användare. Därmed fungerade 
inte systemet trots att det var ämnat för barn. Försök gjordes att samla in barnens söktermer 
och sedan återanvända dessa som metadata för att förbättra sökresultatens relevans.104 Det 
finns för- och nackdelarna med att använda barns söktermer vid utveckling av mer 
åldersanpassade auktoritetslistor och det går att automatiskt samla sökord och söksträngar 
som sedan kan analyseras, jämföras med befintliga termer och sedan eventuellt användas som 
indexeringstermer för att förbättra sökningarnas effektivitet.105   
 
Resultaten kan användas för nytänkande när det gäller idéer och praktik kring systemdesign, 
representation och återvinning i digitala biblioteksmiljöer och andra IR-system. Men även om 
idén att ta vara på användardefinierade deskriptorer inte är helt ny så återstår mer forskning 
och utveckling av konceptet påpekar Abbas. Fastän det går att bygga ”smarta system” så 
behövs även andra metoder för att underlätta barnens informationssökning, som att lära ut mer 
om informationssökning (teknik och strategier) till barnen.106 Barn behöver bättre 
instruktioner vid val av ämnesord och i informationssökningsprocessen. Men eftersom barn 
naturligt provar nya miljöer och anpassar olika systems resurser till att passa deras mål så bör 
vi också lära oss mer om barnens sätt att naturligt interagera med system. Först då är det 
möjligt att designa system anpassade för barn och att göra sökmotorer och indexering 
användaranpassade. För att en sökmotor ska kallas barnvänlig bör den kunna samla 
användarnas söktermer och sedan utnyttja dessa vid indexering av dokumenten. På det viset 
erbjuds en effektivare återvinning. Slutligen framhåller Abbas att mer forskning kan behövas 
för att förstå barns utveckling av frågor och söktermer i förhållande till deras miljöer och 
språk.107  
 
Att hitta metoder för barns och ungdomars delaktighet när det gäller deras biblioteksmiljö var 
syftet för det svenska samarbetsprojektet 2020 Mars Express, där Länsbibliotek Jönköping, 
Regionbibliotek Västra Götaland och Länsbibliotek Skåne deltog.108 Projektet genomfördes i 
två steg, det första 2004 - 2006 och det andra 2006 - 2008. Den teoretiska bakgrunden för 
projektet var FN: s konvention om barnets rättigheter och Howard Gardners teori om 
människans olika intelligenser. De nio intelligenserna; verbal/lingvistisk, musikalisk, 
visuell/spatial, kroppslig/kinestetisk, social/interpersonell, intrapersonell/reflekterande, 
logisk/matematisk, natur samt existentiell intelligens finns representerade hos alla människor. 
Gardner menar att människans motivation, kreativitet, engagemang och förmåga att lära ökar 

                                                 
103 Abbas 2005a, s. 306f. 
104 Abbas kallar termerna SGK; student-generated keywords (the list of terms constructed as a result of the extent 
of match analysis), Abbas 2005b, s. 1519f. 
105 Abbas 2005b, s.1520. 
106 Abbas 2005b, s. 1520.  
107 Abbas 2005b, s 1520f. 
108 Lo Claesson, Anita Gullstrand & Elisabeth Håkansson, 2020 Mars Express – spaning efter framtidens barn- 
och ungdomsbibliotek, Andra steget. Slutrapport. 2008. 
 http://www.barnensbibliotek.se/2020marsexpress. [2010-11-08] 
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om så många som möjligt av dessa intelligenser används. Vid utformning av bibliotek och 
andra kreativa och lärande miljöer finns här mycket att lära hävdar Claesson, Gullstrand och 
Håkansson.109 Projektet har sökt metoder som verkligen speglar barns och ungdomars 
önskemål och deras önskningar har fått komma till utryck genom modellbygge, workshops 
eller observationer. De barn och ungdomar som medverkat i projektet var i åldern 4-18 år.  
 
För att ge deltagarna i projektet vidgade perspektiv och få möta nya inspiratörer anordnades 
en samverkan med andra professioner som specialpedagoger, scenografer, konstnärer, 
arkitekter och kulturpedagoger. De kontakter och samarbete som projektdeltagande bibliotek 
fick med högskolor och universitet i Första steget blev en viktig, stimulerande och 
utvecklande faktor i Andra steget. Det utvecklades intressanta och användbara prototyper och 
interaktionsdesignsstudenter ”såg möjligheter att förbättra biblioteken som mötesplatser, 
förenkla sökandet efter litteratur och göra informationssökning för barn roligare”.110 På 
Malmö högskola, Konst, kultur, kommunikation (K3) fick studenter som skulle skriva 
magisteruppsatser i uppgift att med modern interaktiv teknik stimulera yngre barn till läsning 
och göra sökandet efter böcker mera lust- och fantasifullt. Detta resulterade i två prototyper 
som studenterna kallade Bokbläddraren och Sagotältet. 
 
De två prototyperna utformades av Christopher Fergusson, Daniel Karlsson och Festim Zuta, 
deras arbete med dessa beskrivs i magisteruppsatsen Bokdjungeln - Framtidens bibliotek.111 
Bokbläddraren112 blev mer än en prototyp, sedan 2010-10-08 finns Bokbläddraren installerad 
på Garaget i Malmö.113 Bokbläddraren är en interaktiv sökstation där besökaren navigerar på 
en pekskärm. Bibliotekets hela bokbestånd presenteras via omslag och för att hitta boken i 
biblioteket finns en kartfunktion.  
 
I Japan har ett system som kallas BrowsReader utvecklats för att få fram ett nytt sätt att söka 
och läsa böcker i en bibliotekskontext. Forskarna Liu, Nakashima och Ito, som presenterade 
systemet på en konferens 2007, menar att speciellt bilderböcker blir svåra att hitta för yngre 
barn, både i kataloger och bland hyllorna, när beståndet blir stort. I artikeln beskrivs ett 
system där barnen på ett digitalt bord kan söka dels via en virtuell bokhylla där bokomslagen 
visas när barnen pekar på en bok i hyllan och dels via mer traditionella sökvägar som titel 
eller författarnamn, där även enstaka ord eller stavelser ger träffar. Barnen kan dra och släppa 
och byta stavelser och för att få fram träffar i form av bokomslag.114 När bokomslaget syns 
pekar barnen på bordet och kan då läsa boken som bläddras fram uppslag för uppslag. På 
detta vis har barnen ett söksystem som inte kräver kunskap om ämnesord, stavning eller olika 
kategorier och hierarkiska system. Systemet är utvecklat och testat i biblioteksmiljö för att 
barn ska kunna läsa ihop, i grupp, och därmed dela upplevelserna och se bilderna 
tillsammans.115 När systemet testades i ett japanskt bibliotek bestod det av 162 digitaliserade 

                                                 
109 Claesson, Gullstrand & Håkansson 2008, s.4. 
110 Claesson, Gullstrand & Håkansson 2008, s.6. 
111 Christopher Fergusson, Daniel Karlsson & Festim Zuta, Bokdjungeln - Framtidens bibliotek, 2007, Malmö 
högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3 (Magisteruppsats i Interaktionsdesign). 
http://hdl.handle.net/2043/6337 [2010-11-07] 
112 Bokbläddraren visas på http://www.awnic.se/web/ [2010-11-09] 
113 Garaget är ett relativt nytt stadsdelsbibliotek i Malmö, men också en kreativ verkstad. Verksamheten 
utvecklas, och har från början utvecklats, i samarbete med besökarna.  
http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Garaget/Om-Garaget.html 
114 Liu J. Nakashima & M. T. Ito, T, Asian Digital Libraries. Looking Back 10 Years and Forging New 
Frontiers. Proceedings, 10th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2007, Hanoi, Vietnam, 
December 10-13, 2007, s.361. 
115 Nakashima & Ito 2007, s. 362-364. 
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böcker och 111 barn mellan 2 och 13 år besökte och provade BrowsReader tillsammans med 
familj och vänner. Testet föll väl ut och de flesta barnen hittade böckerna via den virtuella 
bokhyllan, men 15-30 % använde andra sökvägar.116 Författarna har för avsikt att utföra nya 
tester med ett bokbestånd på mer än 10 000 böcker.117 
 

3.2.2 Barns sökstrategier i barnanpassade kataloger 

I en artikel beskriver Allison Druin tillsammans med Kara Reuter hur 96 amerikanska barn 
från låg- och mellanstadiet sökte och valde böcker i ICDL118. I studien användes två olika 
versioner av ICDL (samma bestånd men olika mjukvara). Man försökte få svar på vilka 
söksätt barnen använde mest, om det fanns något samband mellan söksätt och kön eller ålder 
samt om någon av de två olika versionerna av gränssnitt var att föredra. Resultaten visade att 
barns sök- och valstrategier, när de använder ett digitalt bibliotek för att hitta böcker för 
nöjesläsning, varierar med både ålder och kön. Yngre barn föredrog det enklare, mer 
interaktiva, gränssnittet medan äldre barn använde mer sofistikerade sökmetoder. För de 
yngre barnen var möjligheten att öppna och kika i boken en viktig strategi när de valde bok. 
Men det var inte enbart de yngsta som valde bilderböcker och de äldre som valde 
kapitelböcker, vilket ju är det traditionella sättet att dela in bokbestånd både i digitala och 
fysiska bibliotek. Här visade det sig att bland de fem mest valda böcker fanns i alla 
åldersgrupper både bilder- och kapitelböcker. Kanske, menar Druin och Reuter, förklaras 
detta av att ICDL inte har delat in sina böcker på traditionellt sätt och därmed har barnen 
uppmuntrats eller tillåtits att utforska beståndet bredare än annars. 
  
Vidare framkom att även om barnen i denna studie hade ett problem att hantera, det vill säga 
att söka böcker för nöjesläsning, så handlade det inte om det traditionella informationsbehovet 
som oftast utforskas.119 Druin och Reuter menar att då kan inte heller de mått på effektivitet 
och relevans som många modeller har, exempelvis Bucklands, Wilsons, Taylors m.fl., 
användas vid dessa studier. Mer forskning behövs för att utveckla modeller för 
informationssökning så att mer öppna situationer, som att hitta önskad litteratur för 
nöjesläsning, kan inkluderas. Alternativt behövs en ny modell utvecklas för just 
informationssökning kring nöjesläsning.120  
 
Druin har tillsammans med Hutchinson och Bederson, beskrivit hur två olika utformningar av 
gränssnitt och sökfunktioner i ICDL har fungerat för barn i åldrarna 6-11 år.121 Forskarna fann 
att barn klarar av att skapa booleska frågor i kategorisökningar, men har problem med 
hierarkier eftersom olika grenar i hierarkin måste navigeras sekventiellt och de översta 
kategorierna är då ofta för abstrakta för barnen att förstå. Baserat på tidigare forskning antog 
artikelförfattarna att en platt struktur med kategorier, som kan ses samtidigt, borde stödja 
barnens sökningar. Men denna design innebär också fler föremål på skärmen och skapar ett 
behov av att bläddra till nya sidor eller skrolla ner på en lång sida, vilket skulle kunna vara 
potentiella hinder för barnen. Resultatet visar att ett platt, gränssnitt har fördelar jämfört med 
ett hierarkiskt, sekventiellt gränssnitt. Både när det gäller boolesk sökning och vanlig 

                                                 
116 Nakashima & Ito 2007, s. 367. 
117 Nakashima & Ito 2007, s. 370. 
118 Reuter & Druin 2004.  
119 Att skaffa kunskap, täcka ett informationsbehov, eller minska stressen av att ha ett kunskapsgap. 
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browsing. Dessutom märktes skillnader mellan barnens sökningar i förhållande till deras 
ålder. Äldre barn klarade uppgifterna snabbare, behövde färre tips och använde 
navigationsverktygen mer på egen hand än yngre barn.122  
 
Att värdera information från nätet och att förfina sökningar utifrån redan hittat material kan 
också utgöra problem för barn.123 Amanda Spink, Susan Danby, Kerry Mallan och Carly 
Butler124 har dock i en ny studie av australiensiska förskolebarns sökningar på webben 
konstaterat att även små barn gör försök att förfina sökningar och värdera resultat. Det går 
inte att bara extrapolera resultat från studier av äldre barn och tänka att mindre barn är mindre 
kompetenta, utan forskare måste undersöka varje åldersgrupp för sig för att kunna få grepp 
om deras unika kompetenser som webbanvändare.125  
 
Ytterligare en studie där ICDL använts som grund är den som Dania Bilal och Imad Bachir 
presenterade 2007 i två delar.126 Forskarna ville undersöka hur ICDL fungerar för användare 
som inte har engelska som modersmål. ICDL är trots sin internationella prägel ett 
engelskspråkigt digitalt bibliotek när det gäller gränssnitt och de sökverktyg som inte är 
ikonbaserade. I Egypten fick arabisktalande barn i åldrarna 6 - 10 år söka information i ICDL. 
Det var ålagda frågor men frågorna var noga utformade efter tidigare forskningsresultat för att 
spegla olika typer av realistiska söktillfällen. Bilal och Bachir använde både kameror, 
webbloggar och gruppintervjuer för att samla in information. 
 
Bilal och Bachir ville även studera hur ICDL:s gränssnitt fungerade med avseende på 
representationer och deras mening, till exempel ikoner, sökboxar, visuella tips och 
navigeringskontroller. Resultaten visade att de flesta ikoner och andra gränssnittets 
representationer var mycket passande för de äldre barnen, men inte tillräckligt fungerande för 
att de yngre skulle förstå dess mening. Navigeringsverktygen fungerade bra för alla åldrar och 
stödde barnens navigering under sökuppdragen.127 
 
Studien försökte också bedöma barnens tankar, agerande och känslomässiga reaktioner i 
informationssökningsprocessen, eftersom forskarna menar att ett ”känsloparadigm” kommit 
upp på senare år som tillägg till det mer traditionella kognitiva synsättet.  
 
Generellt menar Bilal och Bachir att barn från olika kulturer kan ha olika behov när det gäller 
systemdesign och för att ICDL verkligen ska kunna användas av barn i olika delar av världen 
behövs flera gränssnittsversioner. Mera forskning behövs för att förstå olika kulturers 
inflytande på barns informationssökning och den forskningen kan sedan vara till hjälp för 
systemdesigners när de ska anpassa olika system för olika gruppers behov, som barn från 
olika kulturer eller med olika bakgrund på annat vis.128  

                                                 
122 Druin, Browne Hutchinson & Bederson 2007, s.1618. 
123 Till exempel Sandra Hirsh som 1999 undersökte en grupp datorvana barn och Dania Bilal 2001 som studerat 
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3.2.3 Summering 

Både tidigare och senare studier visar att barn har svårt att hitta det de söker i 
bibliotekskataloger trots att barn på de senaste åren blivit mer datorvana. Det är inte hantering 
av tangentbord och mus som är hinder längre utan numera har barn svårt för att använda ett 
korrekt sökspråk, de har problem med både stavning och läsförståelse. 
 
Att bibliotekskataloger borde designas för och anpassas till barn istället för att vi ska förvänta 
oss att barn ska använda system utvecklade och designade för vuxna framkommer i flera 
studier. Kognitiva förmågor och utvecklingsnivåer samt olika kulturer och språk är också 
enligt dessa studier viktigt att ta hänsyn till när en bibliotekskatalog skapas.  
 
Flera försök har gjorts att barnanpassa bibliotekskataloger både i USA, Danmark och Sverige 
och det försök som framstår som bäst ha lyckats med sina föresatser är det digitala 
barnbiblioteket International Children’s Digital Library, ICDL. När ICDL har arbetat med 
utveckling av det digitala biblioteket har barn deltagit i utvecklingsprocessen, exempelvis via 
intervjuer i fokusgrupper, vilket kanske är svaret på varför ICDL är användarvänligt för barn. 
Vi behöver lära oss mer om barnens sätt att naturligt interagera med system. Först då är det 
möjligt att designa system anpassade för barn.  
 
Lena Lundgren framhöll år 2000 att det är vanligt att barn frågar om bilder, men även i 
förbättrade kataloger kommer dessa frågor vara svåra att besvara. I Japan har dock systemet 
BrowsReader utvecklats för att få fram ett nytt sätt att söka och läsa böcker i en 
bibliotekskontext. BrowsReader är ett system där barnen på ett digitalt bord kan söka dels via 
en virtuell bokhylla där bokomslagen visas när barnen pekar på en bok i hyllan och dels via 
mer traditionella sökvägar som titel eller författarnamn, där även enstaka ord eller stavelser 
ger träffar. Barnen kan dra och släppa och byta stavelser och för att få fram träffar i form av 
bokomslag.  
 
Även det tvärvetenskapliga samarbetet i projektet 2020 Mars Express har lett till att en 
interaktiv sökstation, Bokbläddraren, som numera finns på Garaget i Malmö. Besökaren 
navigerar på en pekskärm och bibliotekets hela bokbestånd presenteras via omslag och för att 
hitta boken i biblioteket finns en kartfunktion. Så nu har tekniska lösningar för att söka via 
bilder tagits i bruk. 
 
Sett ur ett demokratiskt perspektiv behöver bibliotekskataloger i mycket större utsträckning 
närma sig användarna enligt Lena Lundgren och med FN: s konvention om barnets rättigheter 
för ögonen så kvarstår det fortfarande som en aktuell fråga. 
 
Studierna som är beskrivna i det här avsnittet slår fast att bibliotekssystem såsom 
bibliotekskataloger och digitala bibliotek behöver både anpassas för barn men också att barn 
behöver få undervisning i att söka. De utvecklingsmöjligheter som framkommer är framförallt 
att låta barn få vara med i arbetet att utveckla de bibliotekssystem de ska använda. 
 

3.3 Barn söker med hjälp av andra människor  

Flera studier har visat att en av de vanligaste strategierna för barn och unga att söka 
information, även i en bibliotekskontext, är att använda sig av andra människor som 
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informationskälla. Som fenomen har det tidigare granskats mindre noggrant än exploateringen 
av källor som datorer och böcker.129 
 
Forskarna Andrew K. Shenton och Pat Dixon fann att brittiska elever i en studie som gjordes 
2003, vänder sig till vuxna och kamrater för information. Att de yngre vänder sig till andra 
människor såsom vuxna och kamrater kan hänvisas till att de inte uppnått den läskunnighet 
som krävs för att söka information i böcker eller i elektroniska källor. Personerna som de 
unga valde att konsultera kan delas in i tre grupper: 
 

• personer som var tillgängliga vid tillfället då informationsbehovet uppstod, oftast 
föräldrar 

• vänner eller kamrater som befinner sig på samma nivå och har samma erfarenheter 
• experter som exempelvis lärare.130 

 
Virginia Walter gjorde en genomgång av forskning kring folkbiblioteksservice till barn och 
unga 2003 och konstaterade att det då saknades undersökningar som gav belägg för värdet av 
den service som i praktiken erbjuds barn och unga, exempelvis bokprat, läsprogram, 
traditionell referensservice och skolbesök.131  
 

3.3.1 Ålagda frågor  

En stor del av de frågor barn och unga ställer till bibliotek är så kallade ålagda frågor, det vill 
säga frågor som barn inte ursprungligen själva tänkt ställa men som till exempel en lärare bett 
dem ta reda på. Melinda Gross har forskat kring detta i samband med referensservice på 
bibliotek och konstaterar att denna arbetsuppgift tar mycket tid och kan orsaka frustration 
bland bibliotekspersonal.132 Ibland hanterar bibliotekarier dessa skoluppgifter som mindre 
prioriterade, en hantering som oavsett om den är avsiktlig eller ej, leder till att eleverna känner 
sig utstötta och åsidosatta.133 Gross föreslår att bibliotekarier bör omarbeta hur de hanterar en 
referensintervju med en låntagare som inte själv formulerar den fråga de egentligen vill ha 
svar på, vilket ofta är fallet i fråga om ålagda frågor. 
 
Även Amy S. Pattee134 påpekar att barn ofta kommer med ålagda frågor och att detta är en 
komplicerande faktor för just referenssamtal.135 Hon förespråkar en metod som underlättar för 
referensservice till barn, den så kallade K-W- L- metoden136som syftar till att underlätta för 
unga människors att aktivt läsa en förklarande text genom att uppmuntra dem att om det 
aktuella ämnet formulera svar till frågorna "Vad vet jag", "Vad vill jag att veta "och "Vad jag 
lärde mig". Ett problem vid samtal med barn och unga är att bibliotekarier kan av olika 
anledningar anta att unga användare vet lite eller ingenting om det de frågar om vid 

                                                 
129 Andrew K. Shenton & Pat Dixon, 'Youngsters’ Use of Other People as an Information- 
Seeking Method', Journal of Librarianship and Information Science, 2003 (35:4), s.219–233 och Walter 2003. 
130 Shenton & Dixon 2003 s.221. 
131 Walter 2003, s. 580. 
132 Melinda Gross, 2000, i Virginia Walter & Cindy Mediavilla, 'Teens Are from Neptune, Librarians Are from 
Pluto: An Analysis of Online ReferenceTransactions', Library Trends, 2005 (54:2), s. 209-227. 2005. s. 212. 
133 Walter & Mediavilla 2005, s.212. 
134 Amy S. Pattee, 'What Do You Know? Applying the K-W-L Method to the Reference Transaction with 
Children', Children & Libraries: The Journal of the Association for Library Service to Children, Spring 2008, 
(6:1), s. 30-39, 2008. 
135  “What Do I Know, What Do I Want to Know, What I Learned about the topic”, Pattee, 2008, s.34. 
136 Utvecklad av Donna Ogle 1986. 
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referensdisken. Detta antagande kan leda till ineffektiva rekommendationer och barnens 
missnöje. Om bibliotekarien använder sig av ett guidat referenssamtal enligt K-W- L metoden 
så kan barnet äga sina frågor och referensprocessen och det förhindrar bibliotekarien att ta 
kontroll över samspelet med barnet. Genom att prioritera förkunskapen hos barnet uppmuntrar 
metoden bibliotekarier att respektera sina användare och deras unika kunskapsförråd. Det kan 
bidra till att förhindra en alltför tidig diagnos av ett informationsbehov vilket skulle leda till 
en ineffektiv sökning.137 
 

3.3.2 Referenshjälp via chatt   

Värdet av bibliotekens hjälp, via chattforum, med tonåringars ålagda frågor har Walter 
tillsammans med Cindy Mediavilla försökt ta reda på.138 Webben är en av tonåringarnas 
vanligaste kommunikationsvägar och borde kunna vara ett naturligt kommunikations- och 
leveranssystem för bibliotek och ungdomar.139 
 
Walter och Mediavilla har, i sin undersökning av chattutskrifter från referenssamtal mellan 
tonåringar och bibliotekarier, observerat att det finns ett gap i sättet att kommunicera. Detta 
gap har skapat problem som bara delvis framkommit vid undersökningar av referensservice 
för unga på fysiska bibliotek. Medan unga föredrar ett snabbt flödande samtal, med ett 
personligt, humoristiskt språk som vanligtvis förekommer i chattforum, i sms och andra 
snabba kommunikationssätt, tenderar bibliotekarierna att hålla sig till ett ”korrekt” språk eller 
biblioteksjargong, ta tid på sig för att kunna leverera ”rätt” svar och hålla en viss distans i sin 
del av referenssamtalet.  
 
Resultatet och slutsatserna anknyter till Kuhlthaus forskning140 om de känslomässiga 
dimensionerna av informationssökningsbeteendet. Informationssökningsprocessen som ett 
sätt att söka mening kan appliceras i denna kontext menar Walter och Mediavilla, i och med 
att tonåringarna försöker skapa mening genom att återskapa en diskurs de har på andra 
chattsidor där de känner sig hemma i vardagen. Bibliotekarierna skapar sin mening i en 
parallell diskursmiljö som liknar ett fysiskt möte vid informationsdisken i biblioteket. 
Bibliotekarierna har fastnat i ett på chatten mindre användbart kommunikationsmönster och 
ofta mindre funktionellt tekniskt system.  
 
Forskarna efterlyser att de som designar onlinereferenssystem följer råden för god 
referensservice för unga141 och samtidigt engagerar ungdomarna i både planering och leverans 
av servicen. Bättre service skulle kunna åstadkommas, menar Walter och Mediavilla, om 
unga och bibliotekarier kunde mötas på ett bättre vis i cyberrymden.142 
 
För att få en modern god service till unga krävs det att bibliotekarier är medvetna om 
principerna bakom ungas utveckling. De bibliotekarier som håller sig uppdaterade ser sitt 

                                                 
137 Pattee 2008, s. 30-38. 
138 Walter & Mediavilla 2005.  
139 Walter & Mediavilla 2005, s. 223-224. 
140 Carol C. Kuhlthau, Seeking meaning: A process approach to library and information .services 
(2nd ed.). Westport, CT: Libraries Unlimited, 2004. 
141 Här hänvisar Walter och Mediavilla till Reference and User Services Association's (RUSA) reference 
performance guidelines, men motsvarande rekommendation finns även i Sverige från Svensk Biblioteksförening 
”På barn och ungdomars villkor - rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet ” samt 
i ”Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete”.  
142 Walter & Mediavilla 2005, s. 227. 
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arbete som något mer än att förmedla böcker och information, de strävar efter att i ett bredare 
perspektiv hjälpa unga komma igenom tonårstiden och utvecklas till vuxna. Som konkreta 
exempel nämner Walter och Mediavilla att tonåringar involveras som medarbetare i planering 
och genomförande av aktiviteter för unga. Istället för det mer traditionella sättet att arbeta 
med att utveckla service för unga, så utvecklas servicen tillsammans med de unga användarna. 
Bibliotek kan på detta vis ge unga möjligheter att utveckla sina sociala relationer, både 
tonåringar emellan och relationer till vuxna. Dessutom får biblioteket vetskap om vilken typ 
av information, läsresurser och service som unga behöver för att tillfredsställa sina studie- och 
personliga informationsbehov.143 
 
Även Lena Lundgren förespråkar att barn ska kunna påverka. ”Biblioteket har en roll i 
barnens demokratiska fostran och biblioteken ska lyssna till barnen och ge dem möjlighet att 
uppleva att deras åsikter har tyngd”144 skriver Lena Lundgren i den 14 punkter långa 
kravspecifikation hon sammanställt. Detta krav hänger ihop med barnperspektivet och barns 
perspektiv. Många bibliotek tillgodoser barnperspektivet i viss omfattning. Men det är viktigt 
att barn också får framföra sina åsikter och att man försöker förverkliga dem i möjligaste mån. 
Det finns flera metoder att använda för att ta tillvara barns synpunkter och kreativitet 
däribland referensgrupper och fokusgrupper.145 I Sverige arbetar PunktMedis, ett 
ungdomsbibliotek vid medborgarplatsen i Stockholm, både med referensgrupper och unga 
som medarbetare. Även det svenska samarbetsprojektet 2020 Mars Express har prövat flera 
nya metoder för att få barns perspektiv på hur bibliotek ska utvecklas.146 
 
Svårigheterna med referensservice när det gäller läxhjälp, ålagda frågor, både via webben och 
vid informationsdisken är att ge adekvat service. Det har, enligt Walters och Mediavillas 
undersökning, hänt att bibliotekarier hänvisat med en gång till lärarhjälp när de hade kunnat 
avhjälpa problemet lätt i biblioteket, och tvärtom att lärare inte skickat vidare en referensfråga 
till bibliotekarier. Några unga blev skickade mellan referenshjälp och lärarläxhjälp flera 
gånger, vilket skapade frustration. När dessutom mjukvarorna mellan dessa hjälpfunktioner på 
webben inte är kompatibla ökar frustrationen liksom om de vuxna som hänvisar tonåringen 
vidare är anonyma.147 
 
Walter och Mediavilla påpekar att den personliga kontakten vid en referensintervju visat sig 
vara mycket viktigt för hur biblioteksbesökaren upplever huruvida de får bra hjälp eller ej. 
Ibland är det till och med viktigare än själva informationen de får. I en situation som för den 
frågande kan kännas riskfylld, överväldigande och förvirrad så kan ett välkomnande 
bemötande, där bibliotekarien visar intresse för barnets ämne och lägger till humor, positiv 
återkoppling men undviker biblioteksjargong och robotlika instruktioner, vara en väg till ett 
bra möte med den unga biblioteksbesökaren. På webben är det dessutom till fördel om 
bibliotekarien kan förstå och använda det språk som normalt används på chattforum eller i 
sms, och en snabb konversation är viktigare för tonåringen än korrekt stavning och 
skiljetecken.148  
 
När bibliotekarien och tonåringen mötts på ett bra sätt återstår hur bibliotekarien kan hjälpa 
till. Walter och Mediavilla konstaterar att det finns forskare som uppmanar bibliotekarier att 

                                                 
143 Walter & Mediavilla 2005, s. 221f. 
144 Lundgren 2008, s. 4. 
145 Lundgren 2008, s. 4. 
146 Lundgren 2007, s.27. 
147 Walter & Mediavilla 2005, s. 222. 
148 Fagan, Desai, Janes 2002, 2003 i Walter & Mediavilla 2005, s 223. 
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arbeta med unga för att utveckla en ömsesidig förståelse för ålagda frågor, medan andra 
trycker på behovet att hjälpa eleverna att utveckla sina sökstrategier.149  
 
Liknande tankar har uppmärksammats även i Norden. I den fjärde punkten i den 
kravspecifikation Lena Lundgren presenterade vid konferensen Mötesplats 2008 står det att:  
 

Barnen ska möta vuxna som behandlar dem med insikter om barns utveckling och 
behov, kunskaper om barns vardagsliv, om barnmedier och annan barnkultur samt stor 
social kompetens.150 

 
Lundgren menar att målet är en dialog på jämställd nivå och att barn ska bli 
uppmärksammade och att tilltalet ska vara personligt vilket även Walter och Mediavilla 
hävdar.  
 
Att föra en dialog på jämställd nivå kan dock vara svårt, speciellt när dialogen sker virtuellt, 
vilket Walter och Mediavilla uppmärksammat i sin undersökning av referenssamtal mellan 
bibliotekarier och tonåringar i hjälpchatten, som vi skrivit om tidigare i detta kapitel. Unga 
och vuxna missuppfattade varandra på grund av att de hade olika sätt att uttrycka sig. 
 
I Sverige har det funnits en nationell chatt för biblioteksfrågor, dock inte speciellt för ålagda 
frågor. Via Barnens bibliotek151 (och ofta via länkar på folkbibliotekens webbplats) kunde 
barn i alla åldrar fråga en bibliotekarie i realtid, förutom via e-post. Dock stängdes chatten i 
december 2010 för att istället prioritera ”mer öppna informationskanaler” som Twitter och 
Facebook där även andra än frågeställaren kan ta del av svaret.152 Dessutom hade chatten på 
sidan ”Fråga biblioteket” mot slutet öppet endast måndag-fredag kl. 9-16, vilket skiljer sig 
från andra kommunikationsmöjligheter via webben som strävar efter så kallat 24/7, dvs. öppet 
24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Enligt bloggen ”Det virtuella samtalet”153 kommer 
istället 2011 en ny tjänst/webb som ska kallas ”Bibblan svarar” och förhoppningar om att 
kunna nå ut i smartphones finns också. Kvar på Barnens biblioteks ”Fråga biblioteket” finns 
möjligheten till referenssamtal via e-post, men då med förbehållet att svaret kan dröja. Detta 
upplevdes redan i mitten av 1990-talet som långsamt trots att tekniken då var ny, och 
kommunikationen blir mer ensidig och svaret kan bli felaktigt eftersom det baseras på att 
bibliotekarien uppfattar frågan rätt från början eftersom ingen dialog i realtid kan göras, som i 
en chatt.154 
 

3.3.3 Tweens 

Gruppen barn i åldern 9 -13 år kallas ibland för tweens, children in-Between, barn i 
mellanåldern eller barn i slukaråldern, och i flera artiklar poängteras att det är en grupp som 
behöver uppmärksammas.155 Sven Nilsson konstaterar i artikeln Barn, tweens och bibliotek i 
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150 Lundgren 2008, s. 5. 
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Ikoner156 att barn och unga har många arenor, uttryck för att skapa och iscensätta sin identitet 
och att ”det som de väntar sig att finna på marknaden och bland kompisarna väntar de sig 
också finna på biblioteken”.157 
 
I en artikel från 2009 hävdar Eric M. Meyers, Karen E. Fisher och Elizabeth Marcoux158 att 
tweens har beteenden, omständigheter och behov som skiljer sig nämnvärt från yngre barn 
och äldre tonåringar. 9-13-åringar är omättligt nyfikna och de söker information konstant 
både för skolarbete men också för sin egen utveckling. I studien kallas de generation W-H-
Y.159 Men utanför skolkontext har lite forskning bedrivits om denna grupps 
informationssökning. Biblioteksservice fokuserar fortfarande övervägande på läroplansstyrd 
läxhjälp och att försvara läsning. Även om det finns exempel på att teknologisk kunskap ökar, 
framförallt på folkbiblioteken, och att tillgänglighet av datorer har ökat så noterar författarna 
att tekniska influenser inte är detsamma som informationskompetens och trots tillgång till 
teknologi minskar inte behovet av informationsservice.160  
 
Detta konstaterande bekräftar Walter och Mediavillas erfarenheter av ungdomars 
referenshjälp via chatt som vi skrivit om tidigare. Förutom att tekniken behöver fungera 
konstaterades att det finns ett behov av informationsservice som i chatthjälpens fall 
inkluderade snabba svar och ett bemötande som korresponderar med ungdomarnas eget 
kommunikationssätt. 
 
För tweens är andra människor, kamrater, föräldrar och andra vuxna, viktiga som stöd vid 
informationssökning även om de vuxnas inflytande minskar medan kamraternas ökar. Tweens 
provar sig gärna fram när de söker information och utför ostrukturerade sökningar. De 
behöver emellertid även få möjligheter att undersöka olika informationsstrategier med stöd 
förmedlad av professionella, vuxna och kamrater. Genom att experimentera med olika 
mellanmänskliga källor får tweens värdefulla lektioner i förtroende och auktoritet. Faktorer 
som uppstår i deras explicita och implicita beslut innefattar källans trovärdighet, lojalitet till 
källan och deras personliga relation till källan. För att tillgodose sina informationsbehov får 
tweens ibland offra kravet på kvalité vad gäller information, särskilt i känsliga ämnen. Detta 
för att minska de ”sociala kostnader” som kan uppstå i form av förlägenhet, hotelser eller 
förlust av social status.161  
 
Tweens har många strategier för att ta del av vardagsinformation, men få av dem inkluderar 
formella kanaler som bibliotek och hjälpsystem. Därför är det viktigt att ge informella platser 
såsom fotbollsplaner, skolcafeterior och köpcenter erkännande som viktiga för förmedling av 
informationsbehov hos unga och att, om det är möjligt, ta det i beaktande när man ska 
assistera tweens i sökningar av säker information. Vid utveckling av informationsservice för 
ungdomar kan praktiker granska och revidera sina gängse riktlinjer och tillämpningar i syftet 
att öka interaktion och gynna en naturlig sammanföring mellan vardags- och 
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utbildningsaktiviteter. Vidare är det viktigt att undersöka om de unga har socialt utrymme 
(fysiskt och virtuellt) för att samla och dela vardagsinformation såväl som skolrelaterad 
information, om platser såsom korridorer, lunchrum, bussar och även folk- och skolbibliotek 
främjar att dela med sig av vardagsinformation.162 
 
En teori som vill förtydliga ungdomars informationsbeteende är Radical Change Theory (se 
figur 2, s.33). Det är en teori som strävar efter att förklara ungdomars informationsbeteende i 
dess många aspekter och att tillföra information till debatten om effekterna av de förändringar 
som ungdomar genomgår i digitala miljöer. Eliza T. Dresang och Kyungwon Koh163 har sedan 
teorin kom på 1990-talet utökat den med inrättandet av en typologi bifogad med 
karaktäristiska som inriktar sig på hur den digitala tidsålderns ungdomar tänker och söker 
information, uppfattar sig själva och andra, återvinner information samt söker gemenskap. 
Radical Change Theory har sina rötter i den digitala tidsåldern med dess principer om 
interaktivitet, uppkopplingsmöjligheter och tillgång. Den ger ett teoretiskt ramverk för att 
förklara samtida förändringar i informationsbeteende och resurser, dessutom fungerar den 
som en guide för undersökande studier och yrkespraktik.  
 
För bibliotekarier och informationsspecialister kan teorin hjälpa till att bedöma på vilka sätt 
informationssökningsbeteenden och informationskompetens är korrelerade i den digitala eran. 
Dessutom tillhandahåller teorin mer bevisade än spekulativa påståenden om ungdomars 
informationsbeteende och teknikens inverkan. Ytterligare en effekt kan vara att teorin ger mer 
självförtroende och ledning till bibliotekarier och pedagoger.164  
 
Radical Change Theory’s typologi om ungdomars informationsbeteende består av tre typer: 
 

• Ändrade former av att söka information och lärande (den kognitiva aspekten av 
informationssökning) 

• Ändrade perspektiv (identitet) 
• Ändrade gränser (tillgång till information och sökande av gemenskap).165 

 
De tre typerna utesluter inte varandra utan går i varandra. Snarare är det viktigt att förstå 
sambanden och samspelet mellan alla aspekter av ungdomars informationsbeteende. Teorin är 
viktig eftersom den fokuserar på både människor och resurser, samspelet i den är digitala 
tidsåldern, mellan och kombinationen av användare och informationsresurser. Den syftar till 
att förklara hur föränderlig karaktären är hos informationsresurser, oavsett om de är digitala 
medieresurser eller böcker som uppvisar den digitala tidsålderns egenskaper, inflytande på 
människors sätt att söka, användning, och inverkan av dessa resurser. Teorin tillhandahåller 
både en helhetssyn och ett dialektiskt perspektiv.166 Ungdomars informationsbeteende är en 
komplex process av olika faktorer som samspelar, till exempel ungdomars kognitiva status, 
identitetsskapande och socialt samspel i en kontext.  
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Figur 2. Modell av Radical Change Theory.167 
 

3.3.4 Livslångt lärande 

Ett vidare perspektiv än just referenssamtalet pekar Sharon Coatney168 på när hon diskuterar 
betydelsen av vuxnas närvaro för att hjälpa barn behålla sin naturliga nyfikenhet de har som 
riktigt unga och möjligheter till lyckad informationssökning. Hon fann att skolbibliotekarier 
ansåg att den största barriären för dem att övervinna var att de äldre eleverna slutade vara 
nyfikna. För att lyckas hålla nyfikenheten levande och att upprätta ett livslångt lärande är det 
nödvändigt att eleverna får undervisning av en skolbibliotekarie och att skolbiblioteket blir en 
stimulerande miljö.169  
 
Även Sherry R. Crow170 menar att elevernas naturliga nyfikenhet och intresse av att lära börjar 
avta i takt med stigande ålder. Elever som en gång såg skolan som en spännande upplevelse 
börjar se den istället som något de helt enkelt måste utstå.  
 
Crow drar slutsatsen av sin och annan forskning att nära relationer med vuxna släktingar eller 
andra har betydelse när det gäller att främja en inre motivation för informationssökning. 
Bibliotekspersonal kan också bistå genom att utbilda föräldrar och vårdnadshavare i deras 
stödjande roll i informationssökning.171 Främjande av den inre motivationen för 
informationssökning hos ungdomar måste vara en del av biblioteksverksamhet och en del av 
dess uppdrag men också en del av tankesättet i den dagliga interaktionen med barn.172 
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Att vuxna kan fungera som stöd i barns informationssökning även utanför en skolkontext har 
också Ya-Ling Lu funnit i sina studier av barns informationssökning i samband med 
vardagliga problem.173 Forskare har alltmer uppmärksammat det personliga och emotionella 
växandet hos unga. Däremot har enligt Ya-Ling Lu få undersökt exakt hur barn använder och 
söker information för sin personliga utveckling och sitt växande. Att klara av vardagliga 
problem är en komplex fråga som kräver inblandning av en mängd insatser och strategier, 
inkluderat informationssökning. Målet med Ya-Lings studie, som inbegrep över 600 barn i 
åldrarna 10-12 år i Taiwan, var att utforska barns användning av informationssökning för att 
klara av sina problem och stress i vardagen. Författaren hävdar att den här studien är den 
första att undersöka detta utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.  
 
Ya-Ling Lu fann att två tredjedelar av barnen söker information för att klara av sina 
vardagliga problem, att de äldre barnen är mer vana att göra så än de yngre men det fanns 
ingen skillnad mellan könen vad gäller informationssökning. Resultaten visade att barn söker 
information för att hålla ordning i sina liv men att det finns flera skäl, varav problemlösning 
är ett. De andra skälen är att: fly, finna en övergång, ändra sinnestämning samt undvika 
information. Ya-Ling Lu menar att barns sätt att klara vardagen kan först ses som irrelevant 
för grundforskning och praktik inom biblioteks- och informationsvetenskap. Men studier av 
barns informationsbeteende kan resultera i en större förståelse av varför barn undviker 
information och sätt att hjälpa barn att utveckla sin skicklighet i informationssökning även när 
de söker information utan att ha ett problem att lösa. De som tillhandahåller information kan 
ha stor betydelse och vara till hjälp för barns välmående och personliga växande.174 
Även Reuter och Druin efterlyste mer allmänna grundläggande studier av barns 
informationssökning eller nya modeller för nöjesläsningssökningar.(se avsnitt 3.2.2). 
 

3.3.5 Rådgivare och biblioterapi 

Från att bara vara närvarande och tillgänglig för referenssamtal till att vara rådgivare är steget 
kanske inte så långt. Men den nigerianske forskaren Emem Paul Udofia har nyligen diskuterat 
ett fördjupat sätt att se på bibliotekarien som rådgivare.175 Udofia menar att elever måste lära 
sig hur kunskap är organiserad och hur de kan finna och använda den. Detta kräver att 
bibliotekarier lär ut färdigheter både muntligen, skriftligen och i elektroniskt format. Som 
rådgivare måste skolbibliotekarien erbjuda varierade aktiviteter för att vägleda användarna av 
skolbiblioteket. Några av dem diskuteras i artikeln: 
    

• Biblioterapi176 för emotionellt och socialt handikappade  
• Att ge rätt bok till rätt användare vid rätt tid för att försäkra karaktärsbyggande 
• Använda projektarbeten för individualiserad inlärning 
• Användning av biografier 

                                                 
173 Ya- Ling Lu, 'Children's information seeking in coping with daily-life problems: An investigation of fifth- 
and sixth-grade students', Library & Information Science Research, January 2010 (32:1), s. 77-88, 2010. 
174 Ya- Ling Lu 2010 s.77-88. 
175 Emem Paul Udofia PhD, 'Individualized Learning in Universal Basic Education: Implications for the 
Librarian as Counselor', Library Philosophy and Practice, s.1-4, 2009. 
176 Begreppet biblioterapi används när man talar om att använda litteratur i syfte att förbättra mental hälsa. En 
modernare term, som används bland annat i Finland, är litteraturterapi. Traditionellt sett är biblioterapin en 
psykoterapeutisk påverkningsmetod och benämns då som klinisk litteraturterapi/biblioterapi. Metoden används 
också flitigt i pedagogiska sammanhang och då kallas den utvecklande eller humanistisk Juani Ihanus, (2004) 
”Litteratur och terapi” i Juhani Ihanus (ed) Att tiga eller att tala: litteraturterapi – ett sätt att växa, Helsingfors: 
BTJ Kirjastopalvelu Oy, s.25. 
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Som rådgivare måste en bibliotekarie ha adekvat kunskap om varje barns emotionella och 
psykologiska behov för att ovanstående aktiviteter ska vara effektiva menar artikelförfattaren, 
som också hävdar att ett nytt paradigm av biblioteksservice är nödvändig för att barn ska bli 
effektiva medborgare. Det fordras nya strategier som är anpassade till barns behov. 
Bibliotekarier kan anta en rådgivande roll och använda tekniker som biblioterapi för att hjälpa 
till att få fram självförtroende och självständighet hos barnen.177 
 
I Sverige och i bibliotekssammanhang är termen biblioterapi mindre vanlig och knyts närmast 
till institutions- och sjukhusbibliotek skriver Skans Kersti Nilsson i kapitlet Läsning som 
livskunskap: några exempel i biblioteksforskning och bibliotekarieprofession (2009).178 
”Bibliotekariens arbete med personlighetsutvecklande läsning och lästerapi i Sverige kan 
främst sägas anknyta till det humanistiska perspektivet, genom litteraturförmedling, men även 
i interaktionistisk mening genom enskilda boksamtal, eller boksamtal i läsecirkelform”.179  
 

3.3.6 Summering 

Barn och ungdomar söker hjälp av andra för att få svar på både ålagda frågor och 
vardagsinformation. De gör det vid referensdisken, på webben och genom interaktion med 
andra människor såsom kamrater, föräldrar och andra vuxna. De som tillhandahåller 
information kan ha stor betydelse och vara till hjälp för barns välmående och personliga 
växande. 
 
Studien om hjälp via chattforum visar på två problem. Dels att vuxna och ungdomar har olika 
sätt att kommunicera i chattforum – olika språkbruk och inställning till vad som är viktigt. 
Dels ett mer allmänt problem inom referensarbete, nämligen att möta frågeställaren med 
respekt och så jämlikt som möjligt trots att det kanske inte är en lätt fråga som ska besvaras. 
Ungdomars ålagda frågor upplevs enligt forskningen ibland som besvärliga och tidskrävande 
av folkbibliotekarier, och åsikten att dessa referenssamtal bör hanteras av 
skolbibliotekspersonal förekommer. Detta trots att frågeställaren söker sina svar utanför 
skoltid. Att inte bli seriöst bemött och ges tid påverkar även ungdomarna som riskerar att inte 
känna sig lika välkomna som andra till biblioteket. 
 
Forskningen menar att det finns utvecklingsmöjligheter när det gäller barnanpassning av 
referensservice. Vi vuxna bör vidareutveckla vårt bemötande, våra kunskaper m.m. så att 
barnen möter vuxna som behandlar dem med insikter om barns utveckling och behov, 
kunskaper om barns vardagsliv, om barnmedier och annan barnkultur samt stor social 
kompetens. Målet är en dialog på jämställd nivå och att barn ska bli uppmärksammade och att 
tilltalet ska vara personligt. För att lyckas bibehålla nyfikenheten levande och att upprätta ett 
livslångt lärande är det nödvändigt att barn får undervisning i att söka i bibliotek.  
 
Inom biblioterapi finns ytterligare utvecklingsmöjligheter genom att tvärvetenskapligt med 
hjälp av exempelvis psykologin utveckla referenssamtalet till en djupare rådgivning. 
Biblioterapi kan användas i speciella sammanhang för att hjälpa barn med emotionella och 
sociala handikapp att få fram självförtroende och självständighet.  

                                                 
177 Emem Paul Udofia, 2009. 
178 Skans Kersti Nilsson & Torsten Pettersson (red), Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv 
på personlighetsutvecklande läsning, 2009. 
http://hdl.handle.net/2320/5052 [2010-09- 18]. 
179 Nilsson & Pettersson 2009, s.88. 
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4. Diskussion  

I följande avsnitt ämnar vi utifrån det som framkommit i Resultat- och analyskapitlet föra en 
diskussion och genom den närma oss svaren på våra frågeställningar. Därefter kommer vi att 
diskutera och reflektera över den metod vi använt oss av i vår uppsats. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att försöka skapa en överblick av den senaste tidens 
forskning kring hur barn söker i bibliotek. Vi har speciellt försökt se på vad forskning och 
praktik visar gällande barnanpassning av bibliotekssystem samt utveckling av sätt att lära barn 
söka i bibliotek. Vi har tagit avstamp i tidigare forskning inom ämnesfältet och haft den som 
utgångspunkt för att belysa den senaste tidens forskning.  
 
Resultatet visade vid en första anblick påfallande likheter mellan tidigare forskning och den 
senaste tidens forskning vilket kunde ha tolkats som ämnesfältet inte utökats med ny kunskap 
eller kompletterats med ett nytt perspektiv. Men vid en fördjupad läsning fann vi både ny 
kunskap och att ämnesfältet kompletterats med ett nytt perspektiv. Ett resultat som torde ge 
stöd åt praktiken samt vara relevant och värdefullt i en bibliotekskontex. 
 
De flesta artiklar vi läst har handlat om forskning framförallt i Storbritannien, USA och de 
nordiska länderna men vi har också funnit forskning från Australien, Egypten, Japan, 
Malaysia, Nigeria och Taiwan. Den insikt vi fick genom dessa artiklar från andra delar av 
världen är att den tidigare forskningens resultat gäller fortfarande. Det vill säga att barn 
föredrar att browsing som sökstrategi, att barn litar mer på visuell information än skriftlig och 
att det därför är viktigt att ha en visuellt stimulerande miljö med bra skyltning. Barn behöver 
tillfälle att lära sig och erfara hur böcker och bibliotek är organiserade därför är 
biblioteksvisningar och traditionell bibliotekskunskap fortfarande en grund, som behövs trots 
nya medier och det är viktigt med närvaro och vägledning av bibliotekarier. Dessutom fick vi 
insikt om att ämnesfältet, barn söker i bibliotek även forskas kring i fler länder än de 
europeiska och nordamerikanska. 
 
Även om ett internationellt digitalt bibliotek som ICDL är utformat för internationella 
användare, så behöver inte bara gränssnitten anpassas för olika språk utan även ämnesord och 
andra metadata. Det som fungerar bra idag för engelsktalande barn, eller svensktalande eller 
andra ”inhemska” systems användare, kan behöva anpassas för barn med svårigheter för 
landets språk. Antingen de har ett annat modersmål eller de har något funktionshinder.  
 
I Japan hade forskarna en ny infallsvinkel på stavningsproblematiken när barn söker i en 
bibliotekskatalog. Forskarna hade, kanske på grund av att japanskan bygger på tecken, tänkt 
annorlunda och infört stavningsförslag samt hade ett förlåtande söksystem vilket vi våra 
sökningar under uppsatsarbetet eller tidigare under vår utbildning inte stött på särskilt ofta 
förutom i webbsökmotorer. Att införa stavningsförslag och förlåtande söksystem borde, enligt 
vår mening, vara en prioriterad uppgift att lösa. Dels för att underlätta för små barn eller barn 
med läs- och skrivsvårigheter. Dels för att möta barn och unga som i övriga digitala system är 
vana vid denna hjälp vid sökningar och därmed upplever bibliotekskataloger som mindre bra 
sökverktyg om de saknar denna funktion.  
 
Den nigerianske forskaren hade en infallsvinkel om ett mer tvärvetenskapligt sätt att se på 
referenssamtal och att se möjligheten för bibliotekspersonal att fungera som mer än 
bibliotekarie, att kunna vägleda på fler plan. Det går även att se på denna forskning omvänt att 
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andra yrkeskategorier kan använda biblioteksvärldens resurser för att nå fram till sina mål i 
arbetet med barn och deras utveckling. 
 
Studien som genomfördes i Taiwan utforskade hur barn söker information för vardagliga 
problem. Att ha barns vardagliga problem i fokus i en studie och utforska vad barn söker för 
information för sin personliga utveckling och sitt växande visar ett nytt synsätt, enligt vår 
mening. För bibliotekspraktiker som ska tillhandahålla information och vara till hjälp är detta 
kunskap som kan ha betydelse och vara viktigt i mötet med barn.  
 

4.1 Slutsatser 

I inledningen ställde vi ett par frågor för att genom dem uppnå syftet med uppsatsen. Den 
första frågeställningen är: 
 

• Vilka sökstrategier använder sig barn av när de söker i bibliotek enligt forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap?  

 
Svaret på denna frågeställning framträder tydligt i både tidigare forskning och i den senaste 
tidens forskning. Sökstrategierna framträder så klart att vi dessutom valt att använda oss av 
dessa vid vår tematisering av resultatkapitlet. Barn använder sig främst av tre sökstrategier: 
 

• Barn browsar 
• Barn söker i kataloger 
• Barn söker med hjälp av andra människor.  

 
Vår andra frågeställning är: 
 

• Vilka utvecklingsmöjligheter menar den senaste tidens forskning och projekt i 
bibliotekspraktiken att det finns när det gäller barnanpassning av bibliotekssystem 
respektive sätt att lära barn söka i bibliotek? 

 
Resultatet visar att de flesta av forskarna i vår kunskapsöversikt är för barnanpassning av 
bibliotekssystem Till exempel genom alternativa hylluppställningar, anpassning av både det 
fysiska och det digitala rummet, anpassning av bibliotekskataloger och annorlunda 
referenssamtal. Några av forskarna förespråkar att barn behöver få utmaningar för att nå 
vidare i sin utveckling, och är därmed inte lika positiva till att barnanpassa. Det finns också 
forskare som anser att det är viktigare att lära barnen att söka i biblioteken genom 
undervisning i informationssökning än att barnanpassa bibliotekssystemen.  
 

4.1.1 Barnanpassning av bibliotekssystem 

Den senaste tidens forskning och projekt i bibliotekspraktiken menar att 
utvecklingsmöjligheter för bibliotek finns när det gäller att utveckla egna symboler och även i 
fråga om indelning av bokbestånd i andra genrer än gängse system såsom Dewey och SAB. 
Att utveckla egna symboler är komplicerat eftersom det är svårt att få dem tillräckligt 
entydiga. Dessutom menar vi att eftersom igenkänning är en viktig faktor för barn när de 
söker i bibliotek finns en risk att det snarare blir svårt att hitta än att det underlättar sökandet.  
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Det som framstår, enligt den senaste tidens forskning och projekt, som om den viktigaste 
utvecklingsmöjligheten när det gäller barnanpassning av bibliotekssystem är att låta barn och 
ungdomar vara med och utveckla dem.  
 
Barnkonventionens huvudprincip att barnets bästa ska komma i främsta rummet återspeglas i 
flera av de artiklar vi läst artiklar som beskriver den senaste tidens forskning. Vi noterar ett 
skifte av synsätt i forskningen om barn. Det ändrade synsättet visas i valet av de metoder 
forskarna använt i sina studier såsom observationer, fokusgrupper, referensgrupper, loggning 
av sökaktiviteter i datorer och i teorier som Radical Change Theory. Resultaten från flera av 
studierna visar att det är möjligt att ändra perspektiv till barns perspektiv. En av studierna 
föreslår dock ett nytt paradigm av biblioteksservice för att barn ska bli effektiva medborgare 
vilket kan tolkas att barnen ska bli fungerande vuxna.  
 
Förutom att engagera barn och ungdomar i utvecklingsarbete av bibliotekssystemen så tyder 
flera studier i denna översikt på att samarbete även med andra än barn är fruktbart. Projektet 
2020 Mars Express involverade studenter vid en designutbildning vilket ledde till nytänkande 
och en produkt som nu används i praktiken. Dessa studenter visade på ett entreprenörskap 
som vi menar kanske inte finns utrymme till i bibliotekspraktiken.  
 
Vi kan konstatera att trots barns datorvana i många länder är det inte självklart att barnen kan 
hitta det de söker i en bibliotekskontext. Dels för forskningen fram problemen med 
diskrepansen mellan använda sökord och systemens metadata och dels lyfts det fram att 
systemen inte stödjer stavningsproblem eller läsförståelseproblem i tillräcklig grad.  
 
En ny möjlighet framstår för oss försök med att samla barns sökord och inkludera dessa i 
befintliga termlistor för att underlätta för barn som söker i bibliotekskataloger. Här ser vi 
likheter med andra datorbaserade samlingar, som blogginlägg eller tidningsartiklar vilka ofta 
taggas.180 På detta vis tas användarnas termer tillvara men samtidigt behövs, menar vi, mer 
forskning för att ta reda på om denna användning av naturligt språk kan accepteras som 
kontrollerad vokabulär eller om detta med kontrollerade listor inte behövs i framtiden. 
 
När barnanpassning av bibliotekssystem och service för yngre användare diskuteras framförs 
de yngsta barnens problem med att läsa och skriva och att de inte hunnit så långt i sin 
utveckling som viktiga att ta hänsyn till. Även de äldre barnen som tweens och tonåringar har 
brister i sina informationssökningskunskaper som bör tas hänsyn till, och de områden som 
uppges är hur sökmotorer fungerar, värdering av källor och sökstrategier.   
 
En fråga vi ställt oss under arbetet med denna översikt är om bristen i ungdomarnas kunskap 
beror på att de fått för lite stöd vid, och utbildning i, informationssökning i yngre år? Är det 
en sådan brist som har gjort att dessa tonåringar inte har tillräcklig informationskompetens181 
idag? I så fall är det av yttersta vikt att denna typ av utbildning och stöd ges även till yngre 
barn i framtiden. För att hålla nyfikenheten levande hos skolelever och därmed uppmuntra 

                                                 
180 Författare och läsare kan lägga till innehållsbeskrivande ämnesord som sedan nya läsare kan använda för att 
söka liknande inlägg. 
181 Definition av informationskompetens, ”att utifrån behov och sammanhang anlägga ett förhållnings- och 
tankesätt som innebär att man på lämpliga vägar och relevanta källor (muntliga, tryckta, elektroniska, visuella, 
audiella, etc.), i grupp eller individuellt kan identifiera, söka och använda information på ett effektivt, klokt och 
etiskt riktigt sätt.” Ola Pilerot, (2006), Informationskompetens i arbetslivet, InfoTrend, nr 61, 1, s.15-21, s.16. 
http://www.sfis.nu/site/311/infotrend.aspx [2010-01-07]. 
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och möjliggöra ett livslångt lärande på egen hand även efter skoltiden, vill vi hävda att 
skolbibliotek med kompetent personal närvarande är en viktig resurs. 
 
Men samtidigt föds alltfler barn in i ”nätgenerationen” och vi anser att det inte går att utesluta 
att behovet av att barnanpassa systemen är ett övergående problem. Möjligen bör vi 
omvärdera tidigare studier som pekar på att små barn har svårt att hantera tangentbord och 
formulera sökfrågor. En av de senaste studierna visar att även riktigt små barn klarar av mer 
avancerade sökstrategier och det går inte i en framtid att bara extrapolera resultat från studier 
av äldre barn och tänka att mindre barn är mindre kompetenta. Det kan vara så att problemen 
att hålla kvar nyfikenheten upp i åldrarna och att som bibliotekarie finnas tillgänglig som stöd 
i den naturliga sökprocessen samt vid reflektioner, är det som bör vara bibliotekens fokus 
framöver. 
 
Att ha kunskap om hur tekniken fungerar, hur man hämtar och utbyter information samt 
teknikens möjligheter och risker är att ha digital kompetens. EU-kommissionen lyfte 2006 
fram digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för framtiden.182 Vi anser att folk- 
och skolbibliotek har en viktig roll i arbetet med få barn att uppnå digital kompetens samt att 
överbrygga den digitala klyftan som kan uppstå om barnen inte får lära sig hur den digitala 
tekniken fungerar. 
 

4.1.2 Sätt att lära barn söka i bibliotek 

De utvecklingsmöjligheter som framträder, när det gäller sätt att lära barn söka, är att 
bibliotekspersonal finns till hands och att de har kunskap om vad barn har för 
informationsbehov och på vilka sätt de kommunicerar. Kunskap om barns förmågor och 
behov kan bibliotekarier även inhämta via tvärvetenskaplig forskning och andra teorier än de 
som kan sägas tillhöra ämnesfältet Biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Vi ställer oss dock frågan om möjligheten att använda teorier från andra ämnesfält än 
Biblioteks- och informationsvetenskap endast är av godo eller om de på ett tveksamt sätt 
används för att rättfärdiga nya barnbiblioteks utformning och innehåll. Det finns en risk att 
barnbiblioteken får en annan inriktning än önskad. Barnbiblioteken kan bli rum som för 
mycket liknar övriga rum barn vistas i. Biblioteksrummen kanske inte kan skiljas från andra 
rum barn vill vara i så att just biblioteken inte lockar längre.  
 
Vi vidhåller dock att bibliotekarier i folk- och skolbibliotek behöver kunskap om barns 
utveckling och en möjlighet som presenteras i de artiklar vi läst är att samarbeta med andra 
vetenskaper och praktiker för att utveckla biblioteksservice för barn och unga. Att verkligen 
sätta sig in i barns perspektiv kan vara avgörande för hur effektiva barns sökningar blir och 
därmed hur biblioteksservicen i stort upplevs. Vår åsikt är att det krävs mer forskning som 
visar hur barn ser på informationssökningsprocessen och vad som krävs för en lyckad sökning 
i en bibliotekskontext. Detta tycker vi beläggs av resultat som visar att även om en del 
kataloger utvecklats för barn, är det de som utvecklats tillsammans med barn som fungerat 
bäst. Vi menar att det är vuxnas uppfattning av vad som är ett barns perspektiv som styrt när 
katalogutvecklingen inte fungerat så bra, och barnens egna perspektiv som framkommit när 
det fungerat bättre.  
 

                                                 
182 Skolverkets nyhetsbrev nr 8, 2010, http://www.skolverket.se/sb/d/4200/a/22379, 
http://www.skolverket.se/sb/d/4200/a/22379about:blank. [2011-01-06]. 
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För att underlätta för barn att lära sig hitta från bibliotekskatalog eller från referensdisk till 
medierna i biblioteket föreslår både tidigare forskning och den senaste tidens forskning att 
biblioteken bör tillhandahålla visningar av biblioteket och undervisning i hur 
bibliotekssystemet är uppbyggt. Denna metod framstår som extra viktig om varje bibliotek 
utvecklar egna symboler och genreutbrytningar.   
 
I vissa bibliotekskataloger finns även hänvisningar till en karta över biblioteket och i projektet 
2020 Mars Express fanns försök där man med hjälp av en lysdiod visade i vilken hylla boken 
barnet sökte fanns. Det finns också bibliotek som har informationssökningsfilmer med 
ambitionen att lära ut olika sätt att söka. Dessa, både de traditionella och de mer nyskapande, 
sätten att lära barn att söka och hitta i de fysiska biblioteken bör kunna omsättas även till de 
digitala biblioteken. Mer forskning kan krävas för att omarbeta vuxnas idéer till barnkontext, 
men redan de idéer som finns bör kunna provas i praktiken i en större utsträckning. 
 
Tidigare forskning har visat att den vanligaste metoden för unga att söka information är att 
använda sig av andra människor som informationskälla. I den senaste tidens forskning har 
kommunikationsmediet chattforum för referensfrågor studerats. Fördelar som vi ser med 
chattforum för referensfrågor är att ungdomar idag ägnar en stor del av sin tid åt sociala 
kontakter via webben och känner sig hemma där. En digital läxhjälp (eller annan 
referensservice) kan då upplevas som närvarande i deras värld och mer lättillgänglig än det 
fysiska bibliotekets service. Även ungdomar som normalt sett inte skulle söka sig till ett 
fysiskt bibliotek kan tack vare möjligheten till anonymitet, snabbhet, öppettider m.m. lockas 
till biblioteket via chatten eller annan liknande service på webben.  
 
En nackdel kan vara att det krävs en stor personalstyrka för att bemanna chatten så mycket att 
den för ungdomarna ses som tillräckligt mycket öppen. Dessutom krävs intresserad 
bibliotekspersonal, som kan knyta kontakt med ungdomarna och förstå det sätt som 
ungdomarna använder chattforum på. I forskning framhålls att det kan krävas speciell 
kompetens för detta, och med små resurser för personalens kompetensutveckling eller 
avsaknad av sådan utbildning från grundutbildningen, finns risken att endast en liten andel av 
bibliotekarierna kan bemanna chatten. Problem som att ge rätt anvisningar för att 
vidarekopplingar kan ske smidigare än att skicka vidare länkar som det gjordes i början av 
2000-talet. Inom detta område kan vi se en utvecklingsmöjlighet där samarbete med andra 
vetenskaper och yrkeskategorier kan utveckla kommunikationstekniken eller i alla fall 
möjliggöra ett bättre utnyttjande av den teknik som redan finns. 
 
En annan fråga vi ställer oss gäller vad som kan göras för att barn lättare ska lära sig söka och 
hitta på biblioteken, är frågan om när ett bibliotek, fysiskt eller digitalt, övergår till att bli 
något annat än ett bibliotek. I USA, där många folkbibliotek har hakat på upplevelsetrenden, 
noterar vi att trots annorlunda rum, skyltning och exponering, så framkommer av studier att 
biblioteken ofta återkommer till vikten av det personliga mötet och att personal finns till 
hands både i referensdisk och ute i biblioteken för att hjälpa till. Vikten av att bibliotekarier 
finns som stöd för barn i bibliotek framkommer även i studier från andra länder än USA. 
 
Kan det vara så att i vår ambition att locka till oss barn, både till det fysiska och till det 
digitala biblioteket, antar ett barnperspektiv där vi vuxna tror oss veta vad barnen behöver och 
vill ha? För att få ett barnanpassat bibliotek är det bättre enligt vår mening att verkligen ha 
med barns perspektiv, med andra ord låta barn vara med och utveckla såväl fysiska som 
digitala bibliotek. 
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4.2 Metodreflektioner  

Valet av metod, att skriva en kunskapsöversikt för att uppnå syftet med uppsatsen, anser vi 
var ett lämpligt val. Vi har på detta vis kunnat få en överblick av kunskapsläget och 
synliggöra ny kunskap om hur barn söker i en bibliotekskontext. Vi har genom att inte välja 
en forskningsöversikt utan en kunskapsöversikt även kunnat ta med intressant kunskap som 
samlats i projektdokumentation och i magisteruppsatser samt som delgivits vid föredrag eller 
vid andra möten.  
 
När det gäller de sätt vi sökt vårt material på kan vi konstatera att konsultation, manuell 
sökning och sökningarna i citeringsdatabasen gav oss en överblick av forskningsläget, vilka 
forskare som är mest publicerade och vilka projekt som förekommit de senaste åren. Våra 
sökningar i referensdatabaser bekräftade i stort sett vår bild av ämnesområden och aktuella 
forskare och många artiklar återkom i flera databaser. Magisteruppsatserna gav ett tillskott i 
form av svenska perspektiv och samband mellan vetenskap och profession som ofta framkom 
i de studier av praktiken som studenter sedan kopplat till tidigare forskning.  
Möjligen skulle vi kunnat avstå från någon av sökningarna, men trots den tid allt tog menar vi 
att vi genom att söka på flera vis fått bekräftat och förtydligat vilka ämnesområden och 
forskare som skulle ingå i översikten.  
 
Trots att vi valt att exkludera material som handlar om barns informationssökning på Internet, 
så har det ibland varit svårt att dra gränsen rätt. Valet att sökningarna ska ske i en 
bibliotekskontext kan ha varit för snäv, eftersom resultat från studier utanför ett 
bibliotekssammanhang också kan bidra med viktig kunskap om barns sätt att söka via datorer, 
hinder de kan stöta på och sätt att underlätta för barn att hitta det de söker. Rent tekniska 
lösningar kan ju appliceras i alla typer av sökmotorer och resultat kring användbarhet när det 
gäller gränssnittsutformning behövs både i bibliotekssammanhang och i övriga datorbaserade 
sammanhang. 
 
Valet att exkludera studier av de minsta barnens sökningar har inte varit entydigt heller. 
Undantagsvis har vi funnit relevant kunskap som även kan användas i den åldersgrupp som vi 
inkluderat och därmed tagit med sådana studier.  
 
Att vi exkluderat studier skrivna på andra språk än svenska, danska, norska och engelska gör 
att vi kan ha missat viss kunskap, men med tanke på att vi inte har strävat efter en heltäckande 
översikt och med tanke på att tiden för att skriva en magisteruppsats är begränsad menar vi att 
vi fått med tillräckligt mycket relevant kunskap för att kunna få fram en överblick av en stor 
del av kunskapsläget. 
 
Att läsa och värdera dokumenten har varit tidskrävande, men viktigt. Med tanke på att vi båda 
gått igenom dokumenten, diskuterat dem och fört ett gemensamt protokoll med kommentarer 
om relevans, aktualitet m.m. har denna process ökat möjligheten till att ett för uppsatsen 
relevant urval gjorts och det har fungerat som en slags kvalitetskontroll tillsammans med att 
vi följt våra urvalskriterier. 
 
De teman som vi valt för redovisningen av materialet har efterhand identifierats under 
sökningarna och evalueringen av funna dokument. Det har alltså inte varit förutbestämda 
teman, utan kan ses som en del av resultatet och analysen av översiktens material som vuxit 
fram i den iterativa processen som en kvalitativt baserad studie ofta innebär. Men den 
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tematiska inledningen är inte oproblematisk. Att dra skarpa gränser mellan olika teman är i 
princip omöjligt, vilket märks genom att vissa frågor berörs under flera teman. 
 

4.3 Förslag till fortsatt forskning  

Referenshjälp via bibliotekens webbplatser, exempelvis läxhjälp, Barnens biblioteks nystart 
med kommunikation via Bibblan svarar och sociala medier är områden som vi tycker kan vara 
intressanta att studera och utvärdera framöver. Till stor del sker ju läxhjälp i Sverige i skolans 
regi, men med tanke på att alltfler är födda in i den digitala världen idag borde 
folkbibliotekens digitala referensarbete öka, inte bara referenshjälp med läxor utan även andra 
frågor. Detta är även något som fler länder än USA och Sverige kan tänkas prova eller har 
provat, och en jämförande studie mellan olika länders erfarenheter skulle vara intressant 
menar vi. 
 
Barns sökningar efter svar på vardagsproblem är också ett område vi skulle vilja se mer 
forskning om. Överhuvudtaget kan studier av barns informationsbeteende ge större förståelse 
än vad som finns idag för varför vissa undviker information och hur vi kan hjälpa barn att 
utveckla sin informationssökning. Det kan även leda till nya, bättre anpassade, 
informationssökningsmodeller för till exempel sökningar efter nöjesläsning 
 
Även biblioterapi i en bibliotekskontext kan vara ett ämne för kommande uppsatser. Vi sökte 
till vår kunskapsöversikt inte speciellt efter detta ämne, men för oss verkar det vara ett ganska 
nytt och outforskat område och därmed intressant att veta mer om. 
 
Att utvärdera Bokbläddraren och andra systems/bibliotekskatalogers möjlighet att söka via 
bilder (utan att skriva in sökord) och söka kunskap om hur barn använder dessa möjligheter 
samt om de upplever att det underlättar när de söker i bibliotek är enligt vår mening även ett 
intressant ämne för en uppsats.  
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5. Sammanfattning 

Hur barn söker efter sina svar och hur vi vuxna kan underlätta för barnen att hitta svar i 
biblioteken är viktiga frågor. Vi undersöker i denna uppsats vad den senaste tidens forskning 
säger. Ska systemen anpassas för barn och i så fall hur? Eller bör sätten att lära barn söka i 
existerande system utvecklas?  
 
Den här uppsatsen har som syfte att genom en kunskapsöversikt försöka skapa överblick, 
analysera och synliggöra ny kunskap och eventuella nya perspektiv på hur barn söker i 
bibliotek. Genom att ta avstamp i tidigare forskning vill vi i den senaste tidens (senare än 
2004) kunskap finna vad som är nytt inom ämnesfältet och vad som fältet kan tänkas behöva 
kompletteras med. Med kunskap avser vi både forskningsresultat och erfarenhet från praktik 
eller projekt.  
 
Med bibliotek menar vi både de fysiska biblioteken och deras webbplatser, samt rent digitala 
bibliotek. Barn är enligt FN:s barnkonvention alla under 18 år. Vi har valt att ta med studier 
av barn i skolåldern, det vill säga 6-18 år.  
 
De sökmetoder vi använder oss av i uppsatsen är konsultation, manuell sökning och 
datorbaserad sökning. De datorbaserade sökningarna sker i citerings-, referens- och 
uppsatsdatabaser.  
 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Vilka sökstrategier använder sig barn av när de söker i bibliotek enligt forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap? 

 
• Vilka utvecklingsmöjligheter menar den senaste tidens forskning och projekt i 

bibliotekspraktiken att det finns när det gäller barnanpassning av bibliotekssystem 
respektive sätt att lära barn söka i bibliotek? 

 
 
I huvudsak har vi funnit att barn väljer någon av sökstrategierna att browsa, att söka i 
kataloger eller få hjälp av andra människor. Browsing är den sökstrategi som barn föredrar 
framför andra vilket kan förklaras med att strategin överstämmer med deras intellektuella, 
kognitiva och motoriska utvecklingsnivå.  
 
De utvecklingsmöjligheter som framkommer i den senaste tidens forskning är att biblioteket 
ska sträva efter att vara tillgängligt för alla barn, vara överskådligt och lätt att orientera sig i. 
Eftersom barn föredrar visuell information är det viktigt att skapa en adekvat och visuellt 
stimulerande miljö. Det kan göras med generös skyltning som vägleder barnen till rätt hylla, 
skyltar med ord och bilder som är välbekanta för barnen, hyllmärkning och märkta bokryggar 
med symboler.  
 
Andra utvecklingsmöjligheter som förespråkas är anpassning av bibliotekskataloger och 
hemsidor med hjälp av ikoner för både nyckelord och ämnesrubriker, att förenkla med hjälp 
av ikongrafik och enklare vokabulär för barn när de ska söka på webben.  
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Flera försök har gjorts att barnanpassa bibliotekskataloger både i USA, Danmark och Sverige 
och det försök som framstår som bäst ha lyckats med sina föresatser är det digitala 
barnbiblioteket International Children’s Digital Library, ICDL.  
 
BrowsReader i Japan och Bokbläddraren i Sverige är två bibliotekskataloger där det är 
möjligt att söka via bokomslag. 
 
Barn och ungdomar söker hjälp av andra för att få svar på både ålagda frågor och 
vardagsinformation. De gör det vid referensdisken, på webben och genom interaktion med 
andra människor såsom kamrater, föräldrar och andra vuxna. De som tillhandahåller 
information kan ha betydelse och vara till hjälp för barns välmående och personliga växande. 
För att lyckas bibehålla nyfikenheten levande och att upprätta ett livslångt lärande hos barn är 
det nödvändigt att de får undervisning i att söka i bibliotek.  
 
Studien om hjälp via chattforum visar på två problem. Dels att vuxna och ungdomar har olika 
sätt att kommunicera i chattforum – olika språkbruk och inställning till vad som är viktigt. 
Dels ett mer allmänt problem inom referensarbete, nämligen att möta frågeställaren med 
respekt och så jämlikt som möjligt trots att det kanske inte är en lätt fråga som ska besvaras. 
Att inte bli seriöst bemött och ges tid påverkar även ungdomarna som riskerar att inte känna 
sig lika välkomna som andra till biblioteket. 
 
Det som framstår, enligt den senaste tidens forskning och projekt, som om den viktigaste 
utvecklingsmöjligheten när det gäller barnanpassning av bibliotekssystem är att låta barn och 
ungdomar vara med och utveckla dem.  
 
Inom biblioterapi finns ytterligare utvecklingsmöjligheter genom att tvärvetenskapligt med 
hjälp av till exempel psykologin utveckla referenssamtalet till en djupare rådgivning. 
Biblioterapi kan användas i speciella sammanhang för att hjälpa barn med emotionella och 
sociala handikapp att få fram självförtroende och självständighet. 
 
Barnkonventionens huvudprincip att barnets bästa ska komma i främsta rummet återspeglas i 
flera av de artiklar som beskriver den senaste tidens forskning. Vi noterar ett skifte av synsätt 
i forskningen om barn. Det ändrade synsättet återspeglas i valet av de metoder forskarna 
använt i sina studier såsom observationer, fokusgrupper, referensgrupper, loggning av 
sökaktiviteter i datorer och i teorier som Radical Change Theory. Resultaten från flera av 
studierna visar att det är möjligt att ändra perspektiv till barns perspektiv. En av studierna 
föreslår dock ett nytt paradigm av biblioteksservice för att barn ska bli effektiva medborgare 
vilket kan tolkas att barnen ska bli fungerande vuxna.  
 
Vi diskuterar om behovet av att barnanpassa systemet är ett övergående problem eftersom 
alltfler barn föds in i ”nätgenerationen” men konstaterar att för att hålla kvar nyfikenheten hos 
barn upp i åldrarna behöver bibliotekarier finnas tillgängliga som stöd i sökprocessen. Vi 
framför också att folk- och skolbibliotek har en viktig roll i arbetet med att få barn att uppnå 
digital kompetens. 
 
De utvecklingsmöjligheter som framträder, när det gäller sätt att lära barn söka, är att 
bibliotekspersonal finns till hands och att de har kunskap om vad barn har för 
informationsbehov och på vilka sätt de kommunicerar, med mera. Kunskap om barns 
förmågor och behov kan bibliotekarier även inhämta via tvärvetenskaplig forskning och andra 
teorier än de som kan sägas tillhöra ämnesfältet Biblioteks- och informationsvetenskap. 
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Vi diskuterar även om möjligheten att använda teorier från andra ämnesfält än Biblioteks- och 
informationsvetenskap endast är av godo eller om de på ett tveksamt sätt används för att 
rättfärdiga nya barnbiblioteks utformning och innehåll. Det finns en risk att barnbiblioteken 
får en annan inriktning än önskad. Barnbiblioteken kan bli rum som för mycket liknar övriga 
rum barn vistas i. Biblioteksrummen kanske inte kan skiljas från andra rum barn vill vara i så 
att just biblioteken inte lockar längre.  
 
Vi avslutar med frågan om det kan vara så att vi i vår ambition att locka till oss barn, både till 
det fysiska och till det digitala biblioteket, antar ett barnperspektiv där vi vuxna tror oss veta 
vad barnen behöver och vill ha? För att få ett barnanpassat bibliotek är det bättre enligt vår 
mening att verkligen ha med barns perspektiv, med andra ord låta barn vara med och utveckla 
såväl fysiska som digitala bibliotek. 
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     Bilaga 

Databaser 
 
ACM, the Association for Computing Machinery, fulltextdatabas, E-tidskrifter. ACM är en 
internationell organisation som arbetar med utveckling inom konst, vetenskap, och 
informationsteknologi i vid bemärkelse. Alla ACM:s tidskrifter, magasin och konferens 
proceedings fr.o.m. 1948 -. 
 
ERIC, Education Resources Information Center. Databasen ERIC har referenser till artiklar, 
böcker, rapporter, avhandlingar, konferenser, möten m.m. i ca 70 internationella tidskrifter 
inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologi, och biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
INSPEC, Referensdatabas. Referenser till artiklar ur ca 4.200 tidskrifter samt över 2.000 
konferensproceedings, böcker, avhandlingar och rapporter inom fysik, reglerteknik, 
elektronik, energi, datavetenskap och informationsteknologi. 
 
IRWI, Information Research Watch International, referensdatabas. 
Ny och pågående forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Innehåller bl. a. 
information om forskning som ännu ej är publicerad. IRWI använder LISA:s thesaurus. 
 
LISA, Library and Information Science Abstracts. I databasen LISA finns abstracts och 
referenser till artiklar i mer än 350 internationella bibliotekstidskrifter samt till böcker, 
proceedings och rapporter inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
LISTA, Library, Information Science & Technology Abstracts, referensdatabas. 
Referenser till artiklar ur tidskrifter, böcker m.m. inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
I många fall finns även artiklar i fulltext. 
 
I databasen Nordiskt BDI-index finns referenser till nordisk litteratur om Bibliotek, 
Dokumentation och Information. Bland materialet märks monografier, rapporter, 
vetenskapliga arbeten, artiklar mm inom BDI-området, om Norden eller skrivet av nordiska 
författare. Indexeringen upphörde 2008. 
 
Web of Science, citeringsdatabasen är multidisciplinär, det vill säga att samtliga 
vetenskapliga ämnen täcks in. Web of Science är portal för databaserna Arts and Humanities 
Citation Index, Social Sciences Citation Index och Science Citation Index.183 
 
 
 
 

                                                 
183 Beskrivningen av databaserna har vi tagit från Borås högskolebiblioteks lista över ämnesvisa databaser, 
http://etjanst.hb.se/blr/databaser/datamne.asp?subjekt=bibliotek [2011-01-03] 




