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)|UIDWWDUH Carina Zandelin

)lUGLJVWlOOW 2001

+DQGOHGDUH Gunilla Borén

$EVWUDFW The aim of this master thesis was to find out about librarians’ opinions of
children’s libraries on the Internet, if it is a resource to reach children.
Qualitative interviews were cunducted with three librarians who had
participated in the construction and development of children’s libraries on
the Internet.

IT and the Internet play an important role in children’s lives and children are
using it to a greater extent. Libraries have begun to integrate IT and Internet
into their services and are offering service on the Internet. The public library
webbsites are usually for grown-ups and very few are directed to children.
In Europé and Sweden attempts have been made to create children’s
libraries.

The result of this study shows that according to the librarians interviewed a
children’s library is a resource to reach children and the library on the
Internet is complementary to the traditional library.

My concluson is that libraries need to integrate IT and Internet into their
services to survive in the future and one way to meet the users and their
needs is to offer service of the library on the Internet.
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���,QOHGQLQJ

��� %DNJUXQG

Under utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap fick jag en inblick i Internets
värld och mitt intresse har allteftersom ökat för vad detta medium kan åstadkomma. Då jag är
lärare och har arbetat i detta yrke som sådan i ett par år ville jag utnyttja de kunskaper jag fått
och då föll det sig naturligt att undersöka sambandet mellan barn, bibliotek och Internet.
Internet är ett medium som utvecklas i rasande fart. Med Internet kan man nå människor
oavsett geografiska avstånd, tid och rum. Alltfler har upptäckt dess potential och det har blivit
ett vanligt inslag i många människors vardag. Det integreras på arbetsplatser, på skolor och i
hemmen.

Barn använder Internet i allt större omfattning och det spås att barn kommer att tillbringa lika
mycket tid på Internet som de gör idag framför teven (NOP, 1999). Många medier konkurrerar
om barnets fritid och det finns en rädsla för att Internet, liksom då teven gjorde sitt inträde i de
svenska hemmen, ska få en större betydelse för barn än vad böckerna och läsning har.

Barn växer upp i en föränderlig mediavärld och är vana vid datorer och multimedieteknik.
Internet och multimedia ger barn nya sätt att handskas med information och inlärning. Barn
behöver dock stöd att utveckla sina informationsfärdigheter och nya sätt att lära sig på.
Biblioteken har ett ansvar att få sina användare att hitta genom komplexiteten i det nya
informationssamhället och för att stödja nya vägar att lära sig, baserat på den nya tekniken
(Bussmann & Mundlechner 1998, Ormes 1998, s. 379-380).

Med denna bakgrund frågar man sig om barnbiblioteken kan bibehålla sin plats i barnets värld
om man inte är öppen för den nya tekniken och integrerar den i sin verksamhet. På bibliotek
finns datorer där användarna kan koppla upp sig på Internet och man väljer idag att lägga ut
verksamhet på Internet. På folkbibliotekens webbsidor riktar man sig i allmänhet till vuxna
och de sidor som är riktade till barn består av länkar till andra barnsidor på webben. På olika
platser i Europa har man utvecklat barnbibliotek på Internet och försökt att anpassa dessa till
den värld barnet lever i idag med datorer och multimedieprogram. Man har skapat virtuella
bibliotek som ska vara ett komplement och en inkörsport till det fysiska biblioteket. Det finns
ett fåtal svenska barnbibliotek på Internet som har funnits i några år och som har utvecklat
webbsidor för barn som innehåller mer än länkar till andra barnresurser på webben. Dessa ger
barn bland annat boktips och möjligheten att söka efter litteratur i katalog anpassad för barn.
Barn kan skriva till en webbibliotekarie och ställa frågor och även skicka in egna bidrag i
form av berättelser och boktips som sedan publiceras på webbsidorna.

Kan biblioteken konkurrera med och nå fram till barnen i den värld av teknik som de så ofta
befinner sig i med TV, video och dataspel och kan ett barnbiblioteket på Internet vara en
möjlig väg att fånga deras intresse för bibliotek och litteratur? Det är kanske barnbiblioteken
som får anpassa sig till barnens värld och inte barnen till vår vuxenvärld om biblioteket
överhuvudet taget ska ha en chans att konkurera med det stora utbud av medier som finns
idag. Varför inte ta tillvara på Internets fördelar till att förmedla barnbibliotekets budskap?
Allt går ju inte att förmedla via Internet och jag tror att barnbiblioteket på Internet kan vara en
inkörsport till den traditionella barnbiblioteksverksamheten.
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�����6\IWH�RFK�3UREOHPIRUPXOHULQJ

Syftet med denna uppsats är att studera barnbibliotek på Internet som en resurs att nå barn.
Genom intervjuer med tre bibliotekarier avser jag att ta reda på hur idén till Barnens Bibliotek
(Borås), Barnens Polarbibliotek (Luleå) och Barnens bibliotek (Ronneby) tog form, hur
biblioteken har utvecklats samt vilka mål och visioner de har. Resultatet från intervjuerna
jämför jag med dokument från två andra europeiska barnbibliotek på Internet, CHILIAS och
Stories from the web.

Den problemformulering som jag har valt att arbeta efter är:

1nU�EDUQELEOLRWHNDULHU�EDUQ�PHG�EDUQELEOLRWHN�Sn�,QWHUQHW"

�För att förtydliga denna övergripande problemformulering har jag följande frågeställningar:

½ Vilken var bakgrunden till ett barnbibliotek på Internet och hur har man genomfört
arbetet?

½ Vilka resultat har man uppnått med ett barnbibliotek på Internet?
½ Vilka visioner har man och hur ser man på framtiden?
½ Hur förhåller sig de tre svenska barnbiblioteken på Internet till två europeiska?

����0HWRG�RFK�0DWHULDO

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. De kvalitativa
intervjuerna gjordes med tre bibliotekarier som medverkat vid utformningen av tre svenska
barnbibliotek på Internet. Valet av de tre biblioteken, Barnens Bibliotek , Barnens
Polarbibliotek och Barnens bibliotek (Ronneby), gjorde jag av anledningen att de är bland
pionjärerna för de svenska barnbiblioteken på Internet och har funnits i några år. Utifrån min
frågeställning ansåg jag att det var lämpligast att intervjua bibliotekarierna ansvariga för
barnbibliotekens webbsidor för att få deras åsikter och synpunkter om barnbiblioteken på
Internet. En annan möjlighet att belysa mitt ämnesval hade varit att intervjua barn, men jag
valde bort detta alternativ då jag ansåg att det skulle krävas ett stort antal barn för att urvalet
skulle bli representativt.

Intervjufrågorna utformades till öppna frågor, utan givna svarsalternativ, för att inte styra
informanterna i deras svar och ge dem möjligheten att få tala fritt. Fördelen med kvalitativa
intervjuer är att man av svaren får fram eller upptäcker företeelser, egenskaper eller
innebörder som inte är/riktigt är kända. Detta till skillnad från kvantitativa intervjuer där
svaren redan på förhand är definierade (Svensson & Starrin, 1996, s. 53).

Valet av de tre informanterna gjordes då de uppgavs som ansvariga på respektive webbsida.
Telefonnumren hittade jag på deras arbetsplats webbsida. Intervjuerna bokades med en veckas
mellanrum. Samtliga informanter accepterade att intervjun bandades. Intervjuerna
genomfördes 10:e mars, 28:e mars och 3:e april –00 på respektive informants arbetsplats på
Stads-/ Länsbiblioteket i Borås, Stads-/Länsbiblioteket i Luleå och Stadsbiblioteket i
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Ronneby. Intervjuerna varade mellan 1 ½ och 2 ½ timmar och spelades in på kassettband. Ett
tillägg gjordes av Barnens Bibliotek i Borås då webbsidan omarbetats både till innehåll och
layoutmässigt. Telefonintervjun genomfördes den 24 april 2001 och varade ca 10 minuter. De
övriga två biblioteken har inte gjort några omarbetningar av sidorna i denna omfattning och
har därför inte fått något tillägg.

Informanterna var mycket positiva och tillmötesgående. Deras namn var ej möjliga att hålla
anonyma vid redovisningen då enbart tre intervjuer genomfördes och det framgick i frågorna
vem det var som sade sin mening. Varje informant tillfrågades om jag fick använda hennes
namn i presentationen och om man ville ha en sammanfattning av intervjun. De tre
intervjuerna skrevs ut på ordbehandlare, därefter sammanfattades de och skickades till
respektive informant. Godkännande har erhållits från samtliga antingen via e-mail eller
muntligt per telefon. Vid presentationen av intervjuerna har jag valt att citera informanterna.

Vid analysen av intervjuerna framkom det flera synpunkter och åsikter som var relevanta för
min undersökning utöver de frågor som jag ställt. Undersökningen redovisas strukturerat i
enlighet med mina frågeställningar:

♦ Bibliotekens bakgrund och genomförande
♦ Bibliotekens uppnådda resultat
♦ Informanternas syn på framtiden och visioner

Resultat från de tre intervjuerna jämför jag med två europeiska barnbiblioteken på Internet.
Jag ville få en uppfattning hur de förhåller sig till varandra. Valet av de två europeiska
barnbiblioteken har jag gjort av den anledningen att projekten är väl dokumenterade, att de är
europeiska och de kulturella förhållanden är likartade de svenska.

Materialet till litteraturgenomgången har jag samlat genom att göra sökningar i databaserna
Artikelsök, Libris, LISA, nordiskt BDI-index, den lokala katalogen på Högskolan i Borås
samt på Internet. Litteraturen består till stor del av artiklar eftersom barnbibliotek på Internet
är ett tämligen nytt område och det finns inte så mycket skrivet i bokform.
Det finns ett fåtal artiklar skrivna om de tre utvalda svenska biblioteken. Litteraturen jag har
valt begränsas till att behandla barns fritid. Skolan har inte berörts, då materialet skulle ha
blivit alltför stort.
En ny litteratursökning gjordes i april 2001 för att komplettera uppsatsen med aktuellt
material som tillkommit under det året som uppsatsen var vilande.

I övergripande dokument såsom Regeringens proposition Kulturpolitik, UNESCOs
biblioteksmanifest och FN:s barnkonvention betonas barns rättigheter till kultur. Jag beskriver
Internet som informations- och kommunikationskanal samt Internets egenskaper och refererar
till artiklar om barnbibliotekets historia och dess uppgifter och berör den debatt som förts om
integrering av Internet i biblioteksverksamheten. Jag försöker få en uppfattning om barn som
Internetanvändare; hur de använder Internet och vilka sökstrategier de har. Biblioteket på
Internet presenteras; dess uppdrag och funktion, vad ett folkbibliotek på Internet är och något
om svenska folkbiblioteks webbplatser och slutligen beskrivs de två europeiska
barnbiblioteksprojekten.
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����'LVSRVLWLRQ

Nedan följer en kort beskrivning om vad uppsatsens kapitel handlar om.

Kapitel 2   beskriver övergripande mål för kulturpolitiken; svensk kulturpolitik med
fokus på barn samt de internationella måldokumenten UNESCOs
biblioteksmanifest och FNs barnkonvention.

Kapitel 3 handlar om Internets bakgrund samt Internets informations- och
kommunikationsmöjligheter

Kapitel 4. presenteras barnbibliotekets historia, vilka uppgifter det har samt diskussion
kring framtidens barnbibliotek

Kapitel 5   behandlar hur barn använder Internet, vilka barnresurser på Internet det finns
samt vilka sökstrategier barn har

Kapitel 6 förklarar begreppet ”bibliotek på Internet”, vilken service ett biblioteket på
Internet ger samt biblioteket på Internet som framtidens bibliotek

Kapitel 7 beskriver två europeiska barnbiblioteksprojekt på Internet.
Kapitel 8,9,10 innehåller presentationen av intervjuerna med Katarina Dorbell för Barnens

Bibliotek i Borås, Ann-Catrine Westerberg för Barnens Polarbibliotek i Luleå
samt Anneli Mattsson och Lena Mattisson för Barnens bibliotek i Ronneby.

Kapitel 11   diskuteras de tre intervjuerna och litteraturen med mina egna synpunkter.
Kapitel 12  redovisas de slutsatser som jag dragit.
Kapitel 13  sammanfattar hela uppsatsen.
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���gYHUJULSDQGH�PnO�I|U�NXOWXUSROLWLNHQ

I detta kapitel presenterar jag kortfattat dokument med mål för barns rättigheter till kultur i
Sverige och internationellt. Jag vill undersöka hur barnbiblioteken på Internet lever upp till
dessa mål.

����6YHQVN�NXOWXUSROLWLN�PHG�IRNXV�Sn�EDUQ

Genom införandet av 1974 års kulturpolitik i Sverige blev kulturen i större utsträckning allas
angelägenhet då de dåvarande målen kom att användas på alla samhällsnivåer. Staten visade
sin delaktighet och stöd för kulturen i och med att man införde målen (Regeringens
Prop.1996/97:3, s. 14)

1997 antog staten nya kulturpolitiska mål för hela kulturområdet. Propositionen fastslår att
barn redan i tidig ålder ska få möjlighet att ta del av ett stort utbud av kultur. Detta får de
genom litteratur, konst, musik och historia, där de har engagerade vuxna som stöd.
I propositionen nämns också massmedier och ny informationsteknik. Massmedierna kan inte
ersätta levande kulturevenemang, men däremot tillgängliggöra kulturupplevelser för
människor oberoende av tid och rum. Den nya informationstekniken har ständigt förbättrats
och stora mängder information kan bli tillgängliga på folkbiblioteket eller i hemmet (Ibid., s.
24-25)

Grundtankarna från 1974 års kulturpolitik finns fortfarande kvar, men vissa områden betonas
starkare än tidigare och målen har anpassats till förändringar som skett i samhället. De
områden som betonas som särskilt berör barn är:

Yttrandefrihet: ́ YlUQD�\WWUDQGHIULKHWHQ�RFK�VNDSD�UHHOOD�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DOOD�DWW�DQYlQGD
GHQ´
För att en reell yttrandefrihet ska komma till stånd krävs det att alla människor i samhället har
tillgång till kunskaper, information och ett språk. I FN:s barnkonvention fastslås att barn ska
ha rätt till kulturell yttrandefrihet. För att det ska kunna bli verklighet behöver barn och unga
ha tillgång till språkliga och kulturella verktyg (Ibid., s. 28).

Jämlikhet:�´DWW�YHUND�I|U�DOODV�NXOWXUXSSOHYHOVHU�RFK�HJHW�VNDSDQGH´
Det är kulturpolitikens uppgift att se till att alla har tillgång till ett rikt kulturutbud. TV och
radio är viktiga kulturbärare och även den nya informationstekniken kan göra kulturen
tillgänglig då den är oberoende av avstånd, tid och rum. (Ibid., s. 29)

Mångfald: ́ DWW�PRWYHUND�NRPPHUVLDOLVPHQV�QHJDWLYD�YHUNQLQJDU�RFK�IUlPMD�NXOWXUHOO
PnQJIDOG��NRQVWQlUOLJ�I|UQ\HOVH�RFK�NYDOLWHW´
Det negativa med kommersialismen, framförallt inom massmedierna, är att den följer samma
spår och är ytlig. Den kan även skapa större klyftor mellan olika människor och grupper i
samhället. Speciellt viktigt är det att barn och unga får tillgång till annat kulturutbud än det
kommersiella utbudet.

Kulturarv: ́ DWW�EHYDUD�RFK�EUXND�NXOWXUDUYHW´
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Kulturarvet som vi fått av våra förfäder är en del av vår samtid. I tider då samhället ständigt
förändras är det av vikt att människan har möjlighet att få kunskap om sitt kulturarv då det
stärker hennes identitet och trygghet. Särskilt bör hos barn och unga betonas vikten av den
egna historiska identiteten eftersom de är öppna för intryck från all världens hörn (Ibid., s. 29-
30).

Internationalisering: ́DWW�IUlPMD�LQWHUQDWLRQHOOW�NXOWXUXWE\WH�RFK�P|WHQ�PHOODQ�ROLND�NXOWXUHU�L
ODQGHW´
Det är en kulturpolitisk uppgift att stimulera integration och bekämpa främlingsfientlighet och
rasism. Det krävs ett allt intensivare kulturutbyte inom och utanför landet med samarbete
inom Norden och även Östersjö- och Barentsområdena.

I regeringens proposition lades ett förslag till bibliotekslag fram. Bakgrunden till denna var
den förändrade situationen för folkbiblioteken som inneburit nedskärningar av
biblioteksverksamheten. Lagen infördes i januari 1997 och § 9 rör bibliotekens ansvar för barn
och ungdomar

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning
(Regeringens Prop.1996/97:3, s. 9)�

����,QWHUQDWLRQHOOD�PnOGRNXPHQW

Förutom den svenska kulturpolitiken presenteras här UNESCOs biblioteksmanifest och FNs
Barnkonvention. Sverige har varit medlem i Förenta Nationerna sedan dess början och har på
olika sätt antagit de mål och rekommendationer som fastslagits. Dessa mål genomsyrar det
svenska samhället och har en framträdande roll i verksamheter som arbetar med barn.

������81(6&2V�ELEOLRWHNVPDQLIHVW

UNESCOs biblioteksmanifest publicerades första gången 1949. Sedan dess har det reviderats
två gånger. Den senaste revideringen var 1994 och gäller fortfarande. Manifestet antyder att
folkbibliotek ska sträva efter att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur bl
a genom att

• skapa och stärka läsvanor hos barn redan i tidig ålder
• stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet

Medlemsstaterna är inte tvungna att följa manifestet såsom en konvention kräver, utan det är
en rekommendation som staterna enats om (Barnbokens ställning, 1996, s. 39).

������)1�V�EDUQNRQYHQWLRQ

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november
1989. I Sverige trädde konventionen i kraft den 2 september 1990. För första gången
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formulerades barns rättigheter i ett bindande avtal där världens länder visar sin syn på barn
(Barnombudsmannen, FN:s Konvention om barnets rättigheter).

Konventionen består av olika slags rättigheter och dessa är medborgerliga och politiska,
ekonomiska, sociala och kulturella. De tre sistnämnda är rättigheter av mer
målsättningskaraktär och beror på den enskilda statens resurser. Konventionen innehåller fyra
grundläggande principer. Dessa är förbud mot diskriminering, barnens bästa, rätten till liv och
utveckling samt rätten att uttrycka sina åsikter (Regeringens prop. 1997/1998:182, s. 9).
Konventionen omfattar 54 artiklar och i denna uppsats behandlas barns tillgång till
information i Artikel 13 och 17.

Artikel 13   ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende
av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet
väljer…”(Barnombudsmannen, Förteckning över konventionens artiklar)

Artikel 17   ”Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och
skall säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och
internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och
moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall för detta ändamål
uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för
barnet/…/ uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte och spridning av
sådan information och sådant material från olika kulturer och nationella och internationella
källor, uppmuntra produktion och spridning av barnböcker/…” (Ibid.)

Barnkonventionen är en bindande överenskommelse mellan de stater som har ratificerat den.
För att konventionen ska komma till stånd menar regeringen att det krävs en kombination av
lagstiftning, effektiva styrmedel, opinionsbildning och upplysning. I juni 1998 lämnade
regeringen en proposition till riksdagen där man föreslog en strategi för att förverkliga FN:s
barnkonvention i Sverige (Regeringens prop. 1997/98:182, s.9-10). Barnombudsmannen
menar bland annat att kommunerna har en viktig uppgift att fylla genom att utveckla program
för hur barnkonventionen ska uppfyllas, med barn och ungdomars medverkan
(Barnombudsmannen, Nationell strategi för barnkonventionen).
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���,QWHUQHW�VRP�LQIRUPDWLRQVNDQDO

I detta kapitel redogör jag kort för Internet, historien bakom och dess potential som medium
att kommunicera genom. I begreppet informationskanal lägger jag förmedling av information
samt kommunikation där det sker ett utbyte av information.

����,QWHUQHW�±�KLVWRULN�RFK�EHJUHSS

Tage Borg har skrivit flera böcker om datorer och Internet och ger en kort historik om
bakgrunden till Internet. Efter andra världskriget började det kalla kriget mellan USA och
Sovjetunionen. Mycket pengar gick åt till att utveckla försvarsindustrin. Datorer användes och
på sextiotalet uppstod behovet i USA att ha ett nätverk som fungerade trots att andra delar av
det hade slagits ut. Företaget Bolt Beranet and Newman presenterade 1969 en dator för
nätverkskontroll – Information Message Processor (IMP) - och ett protokoll för
nätverkskommunikation. Detta år installerades även den första IMP-datorn vid University of
California at Los Angeles (UCLA). Internet kom senare till Europa. 1982 startade forskare
och några företag inom datorindustrin EUnet (European UNIX Network). De första som
anslöt sig var universiteten i Paris, Kent och Köpenhamn. Några år senare, 1988, startades
Internet i Sverige då SUNET (Swedish University Network) blev ett riktigt IP-nätverk
(Internet Protocol) (Borg, 1999, s. 27-30).

Carlson beskriver Internet som ett ”nätverk för nätverk”. Det sträcker sig över hela världen
och knyter samman ca 25 000 mindre nätverk, som i sin tur kan vara kopplade till än mindre
internationella, nationella, regionala och lokala nätverk på olika sätt. Via det gemensamma
språket eller protokollet TCP/IP kan datorerna kommunicera med varandra och såväl vanliga
persondatorer som stordatorer att ansluta sig (Carlsson, 1998, s. 10-12).

Ett annat sätt att beskriva Internet är ”Information highway”. Ebba Sundin, filosofie doktor
och adjunkt vid högskolan i Jönköping, anser att detta nätverk möjliggör för användaren att
söka information genom att surfa. Nätverket fungerar som ett samhälle där användaren är
deltagare på olika sätt. Hon anser att begreppet Internet är svårdefinierbart och att Internet på
sätt och vis är ett traditionellt massmedium liksom tidningar, radiostationer och TV kanaler.
Skillnaden mellan Internet och de traditionella massmedierna är interaktionen, att det
möjliggör för användaren att t ex skriva omedelbart till en förläggare på en tidning, som man
just läst på datorskärmen (Sundin, 1999, s. 357).

����.RPPXQLNDWLRQ

Eva Björkman och Rickard Ohlsson, lärare i datorkunskap respektive bibliotekarie, menar att
det idag finns flera olika sätt att koppla upp sig mot Internet. Det finns en stor marknad inom
området och de ledande Internetoperatörerna i Sverige är Telia, Tele2 och Telenordia. Det går
att välja mellan fast uppkoppling såsom företag, skolor och andra organisationer gör eller som
privatperson. Fördelarna med fast uppkoppling, enligt författarna, är att överföringen går
snabbare, medan risken för virus är större med en privat uppkoppling. För att kunna få tillgång
till nätet krävs en dator, telefonabonnemang, modem samt en webbläsare, ett program som gör
det möjligt för användaren att använda Internet (Björkman & Ohlsson, 2000, s. 10). Det som
Internet kan användas till är framför allt att
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• kommunicera med andra personer över hela världen
• söka, återvinna och sända ut information
• skicka och ta emot e-post
• shoppa varor och göra ekonomiska ärenden
• få möjligheten att komma åt och hämta hem olika program
• diskutera direkt med andra genom olika chattprogram

Enligt Carlsson är de mest använda tjänsterna e-post, News och World Wide Web (WWW).
Han menar att WWW är den tjänst som används av alltfler användare för att kommunicera
med på Internet och som han ser det är den främsta anledningen till detta enkelheten med
vilken den kan användas (Carlsson, 1998, s. 13-14).

Phil Bradley är författare till ett antal böcker och artiklar i ämnet och medlem i kommittén för
UKOLUG (UK Online User Group). Även han anser att WWW är den tjänst som växer
snabbast och att det var fjärde sekund kommer en ny sida med information ut på nätet som
görs tillgänglig via statliga institutioner, bibliotek, företag, organisationer och privatpersoner
(Bradley, 1997, s. 17).

Det har tidigare i detta kapitel framkommit att Internet möjliggör för människor att
kommunicera. Litton förklarar denna kommunikationsprocess som samspelet mellan en
sändare och en mottagare. Författarna väljer att skilja på betydelsen av information och annan
kommunikation, där information är en form av envägskommunikation och kommunikation är
en tvåvägskommunikation där ett utbyte av information äger rum ”Internet är kommunikation
och genom kommunikation byggs relationer”�(Litton, 1998, s. 17). Litton delar upp
kommunikation i olika moment sett ur ett Internetperspektiv och dessa är:
1. Behovet – Motivet/Målet beror vem det är som sänder och vem det är som tar emot. Den

som sänder kan vara en person eller kanske ett företag och även mottagaren kan vara en
privatperson, en kund som företaget riktar sig till eller en grupp människor.

2. Syftet med kommunikation kan vara på ett privat eller professionellt plan – sändaren vill
lära mottagaren något nytt, skapa relationer eller informera.

3. Budskapet kan se ut på lite olika sätt med de olika tjänster som Internet erbjuder.
Budskapet kan överföras med text, ljud och bild.

4. Kanalerna är de olika kommunikationssätten bl a e-mail, news och konferenser.
5. Filtret beror på hur väl mottagaren kan ta emot och ta till sig budskapet.

Budskapsöverföringen är teknikerna för kommunikation på Internet. Det kan vara
klientprogrammen Netscape eller Internet Explorer.

6. Effekten bestäms av hur väl sändaren lyckats överföra sitt budskap.
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���%DUQELEOLRWHNHW

1994 kom Bibliotekstjänst med %DUQVSnUHW där erfarna bibliotekarier redovisar det svenska
barnbiblioteket från början av seklet fram till hur verksamheten ser ut i dag. I slutet av kapitlet
presenteras synpunkter på integrering av den nya tekniken på barnbibliotek.

����%DUQELEOLRWHNHWV�KLVWRULD

Det första barnbiblioteket i Sverige öppnades i början av 1900-talet i Stockholm. Initiativet
kom från Valfrid Palmgren som var en av pionjärerna inom folkbiblioteksområdet. Efter flera
resor till USA hade hon fått idéer som hon sedan omsatte i verkligheten. Rydsjö menar att
utvecklingen därefter gick långsamt för barnbiblioteken och år 1953 fanns det enbart 46
barnbibliotekarier runt om i Sverige. Drygt tio år senare började utvecklingen ta fart och 1972
fanns det nästan 100 barnbibliotekarier som arbetade heltid. I början på 90-talet fanns det 4 -
500  barnbibliotekarier (Rydsjö, s. 15).

I slutet av 60-talet, 1968, kom den första handboken i barnbiblioteksarbete. Den hade titeln $WW
DUEHWD�L�EDUQELEOLRWHN där man betonade hur viktig boken var. En bit in på 70-talet, 1972, kom
ännu en handbok med idéer om hur man kunde arbeta på barnbibliotek, %DUQ�L�ELEOLRWHN.
Fokuseringen hade ändrats från boken till att barn skulle komma till biblioteket som kulturhus
och utnyttja de resurser som erbjöds, inte enbart för att låna och läsa böcker (Ibid., s. 15).

På 70-talet byggdes barnomsorgen ut och även barnbiblioteken. SAB:s (Svenska Allmänna
Biblioteksförening) specialgrupp utarbetade 1975-76 ett målsättningsarbete där
barnbiblioteken bland annat hade som mål att

• nå ut till alla barn
• medverka till att skapa förutsättningar för en gynnsam språklig utveckling
• aktivt söka upp de barn som av olika skäl inte utnyttjar biblioteket
• barnbibliotekets personal skulle få adekvat utbildning och möjlighet till fortlöpande

utbildning (Ibid., s. 17)

1982 kom så ännu en handbok i barnbiblioteksarbete, 3DVVD�XSS��SDVVD��SDVVD�YLGDUH«" som
fick stor betydelse med idéer till arbete på barnbibliotek och den användes även som kursbok i
utbildningar för bibliotekarier. Boken kom som en följd av de artiklar Kerstin Stjärne skrev
om barns villkor och kultur och var det svar som ”passades” vidare till de som bestämde över
verksamheten. Den var även en fråga ställd till barnbibliotekarier om de verkligen skulle passa
upp för verksamheten på det sättet de gjorde (Ibid., s. 17).

����'DJHQV�EDUQELEOLRWHN

Anna Birgitta Eriksson skriver ”Folkbiblioteken vänder sig till alla – barn och vuxna av olika
kategorier: friska, sjuka, med fysiska eller psykiska handikapp, boende hemma eller på
institution”. Hon menar att om biblioteken ska kunna nå ut till alla dessa människor krävs det
att biblioteken är variationsrika och förutom att hålla öppet ska biblioteken samarbeta på olika
sätt med andra verksamheter såsom barnavårdscentraler, daghem, skola, m.m. Det är på dessa
institutioner som många barn för första gången möter biblioteket. (Eriksson, 1994, s. 35).
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Det som skiljer barn- från vuxenverksamhet på biblioteket är framför allt sagostunder,
bokprat, boksamtal, läsprogram samt bok- och biblioteksinformation till bland annat föräldrar,
lärare och barnomsorgspersonal. Dessa former av verksamheter förekommer även på
vuxenavdelningen, men i mindre omfattning. När bibliotekarier arbetar med vuxna sker det
framför allt enskilt till skillnad från barnavdelningen som för det mesta arbetar med barnen i
grupp. Då barnbibliotekarien arbetar med barngrupper krävs det att det finns flera exemplar av
varje titel och det krävs att barnbibliotekarierna har läst böckerna och förberett gruppen.
Författaren menar att barnverksamheten har ett större folkbildningssyfte än vad
vuxenverksamheten har.

Själva barnbiblioteksrummet är ett viktigt inslag då det ska väcka och underhålla barnets lust
och intresse för biblioteket. Det är i detta rum barnen samlas med barnbibliotekarien för att
bokprata, berätta sagor och andra former av verksamhet sker. Eriksson menar att
verksamheten på barnbiblioteken har mindre status än den för vuxna vilket kan bero på
universitets- och forskningsbiblioteken. En annan orsak är att barn inte ansen lika viktiga som
vuxna. Barn kan inte ställa samma krav som de vuxna, utan påtryckningar för barnens rätt
sker genom andra vuxna som argumenterar för barnen (Ibid., s. 36-38).

På 80-talet förändrades barnbibliotekets uppgifter till att förmedla just GHQ bok som passade
GHW barnet vid GHQ tidpunkten. Anna Birgitta Eriksson menar att bibliotekslokalen inte är
nödvändig för att barnbiblioteksverksamheten ska fungera, förutom att den ska vara själva
grunden för verksamheten. Hon anser att förmedlingen av litteratur kan ske på dagis eller i
skolan eller på en annan ort och att själva tanken med ett uppsökande arbete har på ett eller
annat vis nära kontakt med biblioteket som idé eller lokal. Författaren menar att
barnbiblioteket framförallt har två viktiga uppgifter:

Det är inte särskilt ofta som de båda cirklarna sammanfaller helt och hållet, utan mer eller
mindre beroende på hur verksamheten ser ut. Allmänheten ska bli medveten om att biblioteket
finns och vilka resurser det erbjuder, men bibliotekets huvudsyfte är att förmedla litteratur och
detta bör man ha i åtanke då cirklarna sammanfaller mindre. Biblioteket ska även skapa lust så
att besökarna kommer tillbaka och tar del av de aktiviteter som erbjuds. Oavsett var
förmedlingen av litteratur sker så är det en början för barnet att läsa och att bli
biblioteksanvändare. Eriksson menar att det sker en dialog mellan barnet och
barnbibliotekarien, där denne har en viktig uppgift att informera barn, deras föräldrar och
vårdare om bokens existens. Barnbibliotekarien är länken mellan kvalitetslitteraturen och
barnet och är den som får respons på boken.

/LWWHUDWXU
”upplysning”
bokprat och
boksamtal
skrivarverkstad
etc.

%LEOLRWHN
lokaler
samlingarna
utrustning
administration
etc.
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Målet med barnbibliotekets uppsökande arbete är att nå ut till alla barn. Eriksson anser att om
det finns ett väl fungerande barnbibliotek inte alltför långt ifrån barnet är förutsättningarna
goda att barnets läsutveckling fortskrider och att det fortsätter att nyttja biblioteket.
Biblioteket  ska erbjuda en stimulerande miljö och en bibliotekarie som kan svara på frågor
(Eriksson, 1994, s. 43-45).

����'HEDWW�RP�LQWHJUHULQJ�DY�,7�RFK�,QWHUQHW�L�EDUQELEOLRWHNVYHUNVDPKHWHQ

Lena Lundgren, länsbarnbibliotekskonsulent i Stockholm, menar att datorerna nu har gjort sitt
intåg på biblioteken och hon tror att med hjälp av datorerna och Internet kan
biblioteksservicen göras bättre för barn. Framförallt kan bibliotekskatalogen förbättras och
anpassas till barn. En annan viktig aspekt är att ge barn möjlighet att använda datorerna  på
biblioteket. Lundgren anser att så länge det inte finns en dator i varje hem ska det finnas
tillgång till sådan på biblioteket (Lundgren, 1997, s. 109-113).

Sarah Ormes är Public Library Networking Research Officer inom UK Office for Library and
Services (UKOLN) i Bath. Hon menar att barnbiblioteken har begränsade erfarenheter av att
integrera datorteknik i sin service och även om många folkbibliotek sörjer för någon form av
tillgång av IT för barn finns det stor variation på resurser erbjudna. Barnbiblioteken anser att
IT service är viktig, men att den har ingen hög prioritet. Inom ramen för begränsad budget och
få resurser anser Ormes att barnbiblioteken måste utveckla integreringen av Internet i sin
service. För många bibliotekarier kan Internet vara mer av ett problem än en möjlighet, tror
författaren. Det finns åsikter om Internet och risken att barn får tillgång till olämpliga sidor.
Ormes tycker att det är speciellt viktigt att biblioteket utvecklar Internetservice för sina
användare och det finns tre huvudorsaker till detta:
• Behov av stöd i läs- och skrivkunnighet
• Behov av tillgång till lämpligt material oberoende vilket format det är i
• Behov av att erbjuda service som är relevant till barnets liv och förväntningar

(Ormes. 1998, s. 379-381)

Ormes menar att barnbibliotek måste inse att barn har behov av läs- och skrivfärdigheter som
sträcker sig utanför boken. Barn behöver de elektroniska och datorfärdigheterna för att klara
sig i dagens samhälle och de är nästan lika viktiga som de traditionella läs- och
skrivfärdigheterna. Hon tycker därför att folkbiblioteken har som ansvar att möta användarnas
informationsbehov oavsett vilket format informationen befinner sig i. Barns utbildning och
hemmiljö blir mer och mer rik på IT. Författaren menar att det därför är av stor vikt att man
integrerar nätverksservice till barnens biblioteksservice för möter biblioteket inte användarnas
behov finns det risk att man förlorar dem. Trots detta finns det få existerande bibliotek som
erbjuder Internetservice, anser Ormes. Många bibliotek har länkar till andra siter vilket
utvecklar barns elektroniska färdigheter och ger dem tillgång till användbart material.
Biblioteksservice för barn är inte enbart att hitta information och stödja läxprojekt, utan också
att utveckla fantasin och få barn att uppskatta läsning och litteratur. Med sin interaktiva
potential, förmåga att överbrygga geografiska avstånd och dess multimedieanvändning menar
Ormes att det skulle finnas stor potential att använda Internet för att stödja och utveckla
barnbibliotekens service. Hon menar att datorn inte ska ersätta boken, utan vara ett verktyg att
uppmuntra till läsning. Det har visat sig i undervisningssammanhang att datorernas
interaktivitet är ett effektivt sätt att motivera och uppmuntra barn till läsning och även de barn
som läser mindre frekvent (Ormes, 1998).
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Under 1990-talet har förutsättningarna för barnbiblioteken förändrats då det skett
omorganisationer och besparingar i kommunerna. Bland de som drabbas hårdast är barn och
ungdomar och de institutioner som barnen vistas i, bland annat barnbiblioteken (Rydsjö, 1997,
s. 30). Som en följd av det ökade medieutbudet och dess valmöjligheter förändras barnens
medievanor. Kerstin Rydsjö vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap i
Borås tycker sig kunna se att barnbibliotekarierna har tvekat inför medieutvecklingen. Hon
menar att en av några orsaker kan vara att nya medier och böcker ställs mot varandra och då
resurserna minskar på biblioteken uppstår det en så kallad UHVXUVNRQIOLNW.
En NRPSHWHQVNRQIOLNW kan vara en annan orsak anser författaren genom att
barnbibliotekarierna känner sig osäkra på den nya tekniken och inte hinner skaffa sig
datorvana på arbetstid. På barnbiblioteken har man som uppgift att förmedla litteratur och
skapa läslust och Rydsjö menar att man väljer boken framför datorn. Då barns villkor tenderar
att försämras vid besparingar och neddragningar väljer man att försvara grundverksamheten
istället för att ägna sig åt ny verksamhet. Hon tror att man i denna PnONRQIOLNW inte ser de
elektroniska mediernas betydelse för verksamheten eller så införskaffas den nya tekniken till
barnbiblioteket, men man ser den som ett tvång och därmed förblir tekniken ett fortsatt
ohanterligt inslag (Ibid., s. 36).

Sonja Svensson, chef för Svenska barnboksinstitutet (SBI), ser kritiskt på integreringen av IT
på biblioteken och menar att de tryckta medierna har fått stå åt sidan för den nya tekniken.
Dagens barn ska ha tillgång till datorer på biblioteken för att söka information och det ska
vara ett komplement till böcker och andra medier, men kostnaderna för inköp och underhåll
av datorer ska stå i rimliga proportioner till bibliotekens andra utgifter. Hon menar att alltför
mycket pengar läggs på datorer och IT-kompetens och att den barnbokskris som funnits på 90-
talet inte borde ha existerat om resurserna lagts på att förstärka bokinnehav och läsfrämjande
på biblioteken. Biblioteken har som uppgift att uppmuntra barns läsning och lust för böcker
och för att det ska vara möjligt krävs det bokhyllor som är välfyllda och bibliotekarier som
kan ge information och skapa läslust. Författaren tycker att biblioteken ska se framåt och ta till
sig nyheter, men ”låt framtiden ta hand om sina egna barn, vår uppgift är här och nu”
(Svensson, 1998, s. 30).
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���%DUQ�RFK�,QWHUQHW

Här kommer jag att i en rad olika undersökningar redovisa i vilken utsträckning barn använder
Internet, hur de använder Internet samt vilka sökstrategier de använder sig av. Jag har valt
detta material för att visa vilken betydelse Internet har i barns vardag.

����%DUQ�VRP�,QWHUQHWDQYlQGDUH

I Storbritannien har National Opinion Poll (NOP) Research Group gjort undersökningar om i
vilken utsträckning barn använder Internet. Engelska barn tillbringar ca 1 timme i veckan, ca 9
minuter per dag till att surfa på Internet medan de tittar på TV ungefär 15 timmar i veckan.
Man tror att Internet kan komma att bli en massmediastatus för barn, men att det ännu är TV
som dominerar. I november 1998 hade nästan 2,4 miljoner barn i Storbritannien använt
Internet (NOP, 1998). Ett halvår senare är siffran uppe i över 3 miljoner användare (NOP,
1999).

Ett annat analysföretag, International Cooperation Data (IDC) räknade 1998 att det fanns
närmare 100 miljoner Internetanvändare i världen. Till år 2002 beräknar man att det finns 320
miljoner användare och år 2005 en miljard användare (Keskikangas, 1998). En annan studie
1998 visade att mer än 9.8 miljoner barn använde Internet och att antalet väntas tredubblas till
år 2002 (Sundin, 1999, s. 356)

En undersökning om barn och medier genomfördes mellan 1997-98 i 12 europeiska länder där
ca 15 000 barn deltog. Den visar på likheter och skillnader mellan de europeiska länderna vad
gäller barn och ungdomar som äger, har tillgång till och tillbringar tid på ”gamla” och ”nya”
former av medier (Livingstone et al, 1999, s. 39). Resultaten visade att de nordeuropeiska
länderna såsom bland annat Danmark och Sverige ägde flest datorer procentuellt jämfört med
andra europeiska länder och att en fjärdedel av alla hushåll i Danmark, Finland och Sverige
hade Internetuppkoppling (Ibid., s. 43). De barn och unga i Sverige, i den lägsta redovisade
åldersgruppen, 9 – 10 års åldern använde Internet 11 minuter per dag på nätet. Resultatet för
12-13 åringar var 19 minuter och i åldersgruppen 15-16, 20 minuter per dag. Samma
undersökning visar att läsande barn i samma åldersgrupper tillbringade respektive 31, 21 och
18 minuter per dag med att läsa och TV-tittande barn tillbringade 112, 138 och 143 minuter
per dag framför TVn (Ibid., s. 55-57).

I Mediebarometern 1998, en undersökning utförd i samverkan med Dagens Nyheter,
Dagspresskollegiet (Göteborgs Universitet), CIA Media Marketing, Styrelsen för Psykologiskt
försvar, Sveriges Radio, Sveriges Television och TV 4, redovisas att barn i lägsta
åldersgruppen 9-14 år tillbringade 7 minuter på Internet per dag, 27 minuter med böcker och
87 minuter framför TVn (Mediebarometern, 1998, s. 19)

����%DUQUHVXUVHU�Sn�,QWHUQHW

Ebba Sundin, filosofie doktor och adjunkt vid högskolan i Jönköping, anser att man inte vet
särskilt mycket om hur barn använder Internet idag. Hon har studerat innehållet i olika
webbsidor för barn och menar att ett av flera sätt att ta reda på hur barn använder Internet är
genom att undersöka vilken information och vilka aktiviteter som erbjuds unga användare.
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Sundin har organiserat barnresurser under följande kategorier: Guides, Communities, Clubs,
Organizational sites, Commercial sites och Media. Det finns andra beteckningar som används
för webbsiter och hon menar att det ibland är omöjligt att klassificera en site då det inte finns
några bestämda gränser (Sundin, 1999, s. 357). Till varje kategori ges exempel på
internationella och svenska webbsiter och adresserna till dessa finns upptagna i Bilaga 2.

*XLGHV fungerar som en vägkarta för en mängd olika grupper och intressen. De flesta
vägkartor är utformade för att hjälpa barn att nå meningsfulla siter på webben. Några
garanterar barnsäkerhet, dvs inga våldsinslag eller annan information som skulle kunna skada
barnet, och för det mesta finns där ingen reklam. Sundin menar att de som producerar denna
form av siter kan vara föräldrar som vill erbjuda barn en säker karta på webben eller en
organisation som arbetar för att skydda barn från skadlig information i samhället. En tredje
och vanlig producent är bibliotek. Det kan även vara producenter som har särskilda intressen
såsom religiösa. Sundin ger som exempel en amerikansk guide, Christian Kid’s Link, vilken
visar vägen till kristna siter. Siten innehåller omkring 100 länkar till siter med aktiviteter som
spel och berättelser, kristna TV-program, video med bibelberättelser. En annan amerikansk
web guide är Yahooligans som är en kombination av guide, community och club. Det finns
även svenska guider, menar författaren, och ett exempel är Lars Ekdahl’s Kids Favourites.
Guiden går även att läsa på engelska och den länkar till siter såsom communities, spelsiter och
siter med särskilda intressen (Ibid., s. 357-358).

&RPPXQLWLHV är mer komplexa än web guides, anser Sundin. De innehåller guider med länkar
till andra liknande siter och de har olika aktiviteter att erbjuda användaren. En av de största är
den amerikanska Kids’ Space Connection som riktar sig barn över hela världen. Sundin menar
att målet för siten är att barn ska träna sina läs- och skrivfärdigheter, utveckla konstnärliga
uttryckssätt och träna världens barn till tvärkulturell förståelse. En annan amerikansk
community är Bonus.com som hon menar riktar sig framförallt på roliga aktiviteter och spel.
En svensk community är Barnlandet som är byggt som ett landskap med flera små öar som
barnen kan besöka för att deltaga i olika aktiviteter. Barnen kan kommunicera mellan öarna
genom att skicka meddelanden i flaskor (Ibid., s. 358-360).

&OXEV påminner om en community och Sundin menar att det kan var svårt att skilja dem åt.
Flera communities har också speciella klubbar för barn, men skillnaden här är att barnet måste
vara medlem i en club. Författaren anser att det finns allt mellan klubbar med ett fåtal
medlemmar till stora internationella klubbar som tar avgift. Den amerikanska Kid’s Space
Connection, vilken nämns ovan under community, har en särskild site som kallas The Village
Club. Här barn kan bilda sina egna klubbar beroende på intresse och de kan hitta nya vänner
med samma intresse. Denna klubb är internationell och har flera sub-klubbar såsom t ex The
Chatting Club från Dominikanska Republiken där medlemmarna träffas varje vecka och
chattar. I slutet av oktober 1998 fanns där 90 klubbar listade och flera av dessa är specifika
med enbart ett litet antal medlemmar. Ett exempel på en skandinavisk klubb är norska Kidlink
för barn över hela världen. Den ägs av organisationen The Kidlink Society och drivs utan
vinstintresse, utan stöds av frivilliga medlemsavgifter. Aktiviteter som barnen kan göra i
Kidlink är att chatta och diskutera och deltaga i projekt (Ibid., s.360-362).

2UJDQL]DWLRQDO�VLWHV är gjorda av t ex sportorganisationer och klubbar inom sina websiter
avsedda speciellt för barn. Andra grupper är religiösa och politiska webbsiter. The Christian
Children’s Page är strukturerad som en community och målet med siten är att barn ska lära sig
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Guds värld, hans skapelse och den kristna familjens värden. Barnen kan publicera egna
berättelser och dikter, men även läsa berättelser om Jesus. Exempel på en svensk politisk
organizational site är Unga Örnar som erbjuder chatgrupper, spel, e-vänner, mm. En annan
svensk site är Barnombudsmannen som ser till och svarar på frågor om barns rättigheter och
intressen  såsom är skrivet i FNs Barnkonvention (Ibid., s. 362-363).

&RPPHUFLDO�VLWHV påminner om Communities där man kombinerar en mängd innehåll som
riktar sig till barn. En stor site är Disney.com som erbjuder en mängd aktiviteter för barn och
är på samma gång en marknadsplats. Det finns siter för Disney filmer, TV-shower, böcker,
radio och tidskrifter, men det finns även aktivitetscenter med spel och berättelser för barn,
chatsidor och clubs. Sundin ger ett exempel på en svensk commercial site, Leknet, där barnen
kan handla i en leksaksaffär på nätet. Författaren förklarar att affären är uppdelad i olika
våningar baserad på ålder och intressen och barnen får genom siten reda på vilken leksak som
är den mest populära varje vecka (Ibid., s. 363).

0HGLD för barn består av tidskrifter, barnsidor i dagstidningar, radiostationer och TV. På
grund av Internets multimediafunktion menar Sundin att det är möjligt att publicera
interaktiva tidskrifter för barn. Den kanadensiska tidskriften Stone Soup och National
Geographic’s är exempel på särskilda utgåvor för barn. Dessa nättidskrifter erbjuder ett visst
innehåll och målet är att barnen ska köpa den tryckta utgåvan. Denna form av tidskrifter på
nätet möjliggör för barn att ge respons på innehållet och förmedla information som varit
omöjlig att få med i en tryckt version. Sundin beskriver ett svenskt exempel på nättidning,
Barnkuriren, som ges ut av ICA-kuriren där barnen får svara på frågor och delta i tävlingar.
Tidningen fokuseras på matlagning och barn kan även få sina favoritrecept publicerade på
nätet. Ett exempel på en svensk lokal dagstidning för barn är Vestmanlands Läns Tidning där
barnen uppmuntras att skicka e-mail, göra teckningar, skriva berättelser och dikter, och ta kort
som publiceras i den tryckta versionen (Ibid., 363-364).

I slutsatsen av denna undersökning framkom att de flesta producenter och användare finns
i USA. Siterna har en likartad uppbyggnad och Sundin menar att det är viktigt att barn lär sig
att värdera gömda budskap då det finns risk att barn kan bli måltavlor för propaganda som
sprids på nätet. Barn erbjuds aktiviteter, men författaren tycker att dessa ofta är kontrollerade
av producenterna som har olika intressen med siterna. Nätet uppmuntrar också barn att
kommunicera och interagera med andra barn över hela världen och Sundin anser att detta
måste ses som det viktigaste resultatet av detta globala datanätverk (Ibid., s. 365-367).

����%DUQV�V|NVWUDWHJLHU�Sn�,QWHUQHW

En undersökning hur barn söker på Internet gjordes i Kalifornien 1998. Trettiotvå barn i tolv
till trettonårsåldern deltog i studien. Barnen fick två frågor, en definierad och en icke
definierad, att besvara utifrån sökning på Internet. Frågorna var:

:KDW�DUH�WKH�WKUHH�W\SHV�RI�FULPH�WKDW�KDSSHQ�PRVW�LQ�&DOLIRUQLD"�(definierad) och

:KDW�VKRXOG�EH�GRQH�WR�UHGXFH�FULPH�LQ�&DOLIRUQLD"�(icke definierad�
(Schacter et al., 1998, s. 844)
Resultatet var detsamma som tidigare forskning visat om barns sökstrategier. Barn utgår inte
från någon systematisk plan eller använder analytiska sökstrategier, Boolesk sökning eller
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trunkering. Oavsett om informationssökningens uppgift var specifik eller vag, använde sig
barnen av browsingstrategier. Man kunde se en skillnad mellan pojkar och flickors
sökstrategier då pojkar använde sig mer av browsing än flickorna. Författarna menar att det
kunde bero på att pojkarna antingen skannade dokumenten snabbare än flickorna eller att
pojkarna inte läste det mesta av informationen som de filtrerade. Man fann även att barn inte
hade en fullständig mental modell för hur återvinningssystem fungerar och hur dessa system
tolkar söksträngar. Av de trettiotvå barnen var det tjugo som använde sig av de båda frågorna i
sin helhet vid sökningen (Ibid. s. 847 ). Barnen hade svårt att söka information till den
definierade frågan. Enbart två av de trettiotvå barnen hittade dokument som kunde besvara
frågan. Sökning på den icke definierade frågan gick desto bättre då trettio av de trettiotvå
barnen fann information till denna fråga. Författarna menar att detta visar i motsats till andra
undersökningar att barn söker bättre då uppgiften är vag och abstrakt än när den är specifik
och konkret. Anledningen till att barn var framgångsrika då det gällde icke definierade
uppgifter trodde författarna att det förmodligen fanns fler potentiella svar till denna typ av
frågor på Internet och att svaren kunde hittas genom browsing. Slutligen menar författarna att
vana Internetanvändare har förmågan att se kritiskt på den information som de hittar på
webben vilket barn kan ha svårt med och därför är att det är viktigt att barn inte bara får lära
sig att bättre planera sin sökning, att organisera och strukturera informationen, utan även att
kritiskt granska kvalitén på den information som de finner (Ibid., s. 848).

AnnBritt Enochsson, doktorand vid universitetet i Göteborg och Karlstad, genomförde en
undersökning på tre skolor om hur barnen informationssöker på Internet. Resultaten visade att
de yngre barnen i 7-9 års åldern i högre utsträckning än de äldre ägnade sig åt att klicka och
pröva sig fram vad de kunde utföra med datorn. De äldre barnen som hade fått erfarenhet av
Internet visste hur de skulle hantera tekniken. Enochsson menar att ett mer riktat beteende inte
behöver ha med åldern att göra, utan att det även kan bero på vilken vana barnet har att
använda mediet. Hon såg de yngre barnen som nybörjare och därmed mindre vana och att
detta var en förklaring till att de inte hade ett lika riktat sökande såsom de mer vana
användarna. Istället hade de fullt upp med att ta reda på Internets potential. Enochsson anser
att barnen måste få testa och prova sig fram för att vissa moment i Internetanvändningen ska
ske automatisk. Barnen ansåg själva att Internet underlättade till att det gick snabbare att
hämta information och att informationen på nätet var mera aktuell än i böckerna. Barn tyckte
att Internet var roligt att använda (Enochsson, 1998, s. 99-101).

National Opinion Poll visar att barn för det mesta är positivt inställda till Internet och de
tycker att Internet är lätt att använda. De använder det för information och flertalet tycker att
det hjälper dem i deras lärande. Det framgick också att det fanns en skillnad i användningen
av Internet mellan pojkar och flickor. Pojkar föredrog sport och spelsidor medan flickorna
föredrog siter som erbjuder musik och TV (NOP, 1998).

En annan engelsk undersökning gjord av Internet Studies Research Group vid City University
i London, visar även den att barn tycker att det är lätt att använda Internet. På frågan hur de
hittade saker på Internet var det generella svaret att barnen ”talade om för Internet vad de ville
veta”. Då några barn mer ingående fick berätta hur de sökte svarade de med att det var som att
slå upp ord i ordlista eller uppslagsverk. Vid undersökningen arbetade barnen med
utrotningshotade arter i skolan. Resultatet visade att nyckelorden vid sökningen uteslutande
var namnen på djuren. Ingen av barnen använde orden utrotningshotad eller arter. Williams
menar att det bästa sättet att söka på Internet är just genom att söka på konkreta ord framför



23

mer abstrakta, då de flesta dokumenten på Internet inte är indexerade av människor. Då
barnen söker på Internet i skolan är det främst för att ladda ner bilder, hitta eller kontrollera
fakta och att kopiera texter (Williams, 1999, s. 319).

Enligt Mediebarometern används Internet mer i skolan än i hemmet. Antalet 9-14-åriga
Internetanvändare en genomsnittlig arbetsdag är högre på skolan (16%) än i hemmet (6%)
(Mediebarometern, 1998, s.102). Till skillnad från den svenska undersökningen söker hälften
av de engelska barnen hemifrån, en tredjedel från skolan och resterande från vänner,
släktingar eller från föräldrarnas arbete (NOP, 1999).
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���%LEOLRWHN�Sn�,QWHUQHW

I detta kapitel presenteras begreppet bibliotek på Internet, vilken  biblioteksservice det
erbjuder och om det är framtidens bibliotek. Barnbibliotek på Internet är inte klart definierat
och jag har valt detta material för att få en uppfattning av innebörden ”Bibliotek på Internet”.

����%HJUHSSHW�ELEOLRWHN�Sn�,QWHUQHW

Assistant professor Janes vid School of Information and Library studies vid University of
Michigan berättar i en intervju att ett folkbibliotek på Internet inte ett digitalt bibliotek då
dessa oftast visar sig vara storskaliga projekt där bibliotekarien har lite att säga till om. Det är
heller inget virtuellt bibliotek då folkbiblioteket som byggnad finns i verkligheten. Han menar
att det är precis vad det låter som, ett folkbibliotek för medborgarna på Internet. Biblioteket på
Internet har bibliotekarier och personal som känner till biblioteksvärlden och som är förtrogna
med samma värden som det fysiska biblioteket dvs. ”fighting for quality of information and
intellectual freedom”. Janes anser att ett folkbibliotek på Internet varken kan eller vill erbjuda
sina medborgare service såsom det fysiska biblioteket gör: information och service till ett
särskilt geografiskt område, ett bekvämt ställe att sitta på eller ett fysiskt ställe att umgås på.
Syftet med ett folkbibliotek på Internet är att vara ett komplement till det fysiska biblioteket.
Vidare förklarar han att webbsidan till ett folkbibliotek på Internet kräver ständig underhåll
och uppdatering och att personalen håller sig ajour med den tekniska utvecklingen (Serving
the Internet public, 1996, s.122).

Jarmo Saarti, projektsamordnare på Kuopio universitetsbibliotek i Finland, diskuterar
begreppen digitalt och virtuellt bibliotek. Det digitala biblioteket beskriver han som ”a data
processing system applying common user interfaces and ways of presenting and using
documents”. Dokumenten i ett digitalt bibliotek är sparade som filer i olika datorminnen och
förs över i nätverket mellan servern och användaren. Det digitala biblioteket är alltså inte en
enskild enhet utan binder samman flera enheter till ett nätverk, men som är ett och samma för
användaren. Det virtuella biblioteket kombinerar det traditionella och moderna biblioteket till
en mångskiftande service som erbjuder användaren tryckt material, multimediaprodukter och
digitalt material. Användaren har tillgång till den fysiska samlingen på siten såväl som det
virtuella materialet (Saarti, 2000, s. 28-29).

Jens Thorhauge, generaldirektör för nationalbiblioteket i Danmark, menar att det senaste
årtiondet har service, kompetens, kunnighet och arbetsmetoder utvecklats under inflytande av
ICT (Integrated Communications & Technologies). Även bibliotekets koncept har förändrats
och utvecklats i en gemensam process till det hybrida biblioteket som både virtuellt och
verkligt. Han menar att det hybrida biblioteket är det nya konceptet i nätverkssamhället, vilket
är termen för det stadium där vi för närvarande befinner oss enligt den danska regeringen
(Thorhauge, 2000, s. 6)

����%LEOLRWHNVVHUYLFH�Sn�,QWHUQHW

De första biblioteken på Internet började att dyka upp i mitten av 90-talet. Idag har
akademiska bibliotek, specialbibliotek och folkbibliotek egna webbsidor. Vad som skiljer dem
åt är deras uppdrag och funktion, menar Mark Stover, generaldirektör vid Phillips Graduate
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Institute i Encicio, California. Det uppdrag som en bibliotekssite har är nära kopplat till vilken
typ biblioteket representerar och därmed har akademiska, special- och folkbibliotek olika
avsikter med sin site. Uppdraget för den akademiska bibliotekssiten är det samma som för det
fysiska akademiska bibliotekets, forskning, utbildning och service till brukarna. Siten erbjuder
tillgång till forskningsverktyg på Internet och fulltextdatabaser. Den erbjuder undervisning
och stödjer brukarna och andra bibliotek genom att dessa får tillgång till online resurser och
även OPAC (Online Public Access Catalogue). De fysiska specialbiblioteken erbjuder tjänster
till moderföretaget eller organisationen och  är ett internt verktyg som inriktar sig främst på
den egna personalens och brukarnas informationsbehov. Specialbibliotekets site skall ha
motsvarande uppdrag men kan också användas för att marknadsföra sig. Folkbiblioteken har
som uppdrag att med sin site erbjuda gratis och öppen tillgång till information för alla lokala
medborgare. Detta visar sig på siten genom länkar som erbjuder tillgång till kommunal
information, lediga arbeten, OPAC, osv. (Stover, 1997, s.55).

I en beskrivning från Danmarks Biblioteksskole diskuteras aspekter kring folkbibliotekens
användning av Internet. Man menar att det viktigaste ur demokratisk synpunkt är att erbjuda
brukarna tillgång till WWW på det fysiska biblioteket, men folkbiblioteken bör även aktivt
bidra med verksamhet på nätet. Folkbiblioteket med utgångspunkt i lokalsamhället kan
erbjuda brukarna information på nätet såsom nyheter, upplysningar om lokalsamhället,
elektroniska kartor, anslagstavlor, jobbannonser och hypermedie-utställningar. Biblioteket kan
även uppmuntra medborgarna att själva deltaga i produktionen av informationen och göra
WWW till ett medium för det lokala kulturlivet och det kan komma att fungera som ett lokalt
elektroniskt Folkets Hus. Man anser att mycket av kunskapen och informationen kommer att
ligga på nätet inom en snar framtid och ett bibliotek som inte kan erbjuda brukarna möjlighet
att utnyttja dessa medier kommer att få svårigheter att leva upp till sin roll. Det är bibliotekens
uppgift att ställa information till förfogande och förmedla kunskap även när det är i
elektroniskt form (Nissen et al., 1995).

Bibliotekens roll är densamma i webbmiljön som i den traditionella biblioteksmiljön då det
väljer ut, organiserar, sprider och beställer information. Detta kan visa sig på siten enligt
följande:

♦ Urval av informationskällor på Internet erbjuds genom länkar till andra relevanta siter
såsom länkar till elektroniska fulltextresurser.

♦ Organisation av bibliotekets informationsresurser på siten visar sig genom att man
klassificerar resurser och länkar, placera liknande resurser tillsammans och
ämnesbestämmer bibliografier till textbaserade resurser.

♦ Spridning av information och tillgängligheten kan visa sig på siten genom interna
sökmaskiner, stationära länkar till andra Internetsidor, tillgång till OPAC och andra
databaser, lokal information om biblioteket (öppettider, personal, samlingar, mm.) samt att
siten uppdateras med jämna mellanrum.

♦ Beställning av information kan ske på olika sätt, bl a genom att boka lokala webbdokumen
allteftersom tekniken utvecklas (Stover, 1997, s.56).

Hösten 1997 genomfördes och redovisades en undersökning i en magisteruppsats vid
högskolan i Borås om 104 svenska folkbiblioteks webbplatser. Vid denna tidpunkt fanns det
115 webbplatser, men av olika orsaker valdes 11 bort (Fransson och Giger, 1998, s.3).
Resultaten visar att innehållet på webbplatserna varierade från enbart information om
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öppettider, adress och telefonnummer till det lokala biblioteket till att vara en plats som
inspiratör och förvaltare (Ibid., s.75).11 av webbplatserna riktade sig till barn och ungdomar
(Ibid., s.21).

Eva Jonsby, koordinator, bibliotekarie och projektledare, skriver i sin artikel att biblioteken
har flyttat ut på nätet. Hon menar att biblioteken har lyckats med sitt ändamål med ett
bibliotek på Internet om det kan ge fullgod service till folk ute på bygden som för närvarnade
har knapp service, handikappade eller de som aldrig har tid att besöka biblioteket. Jonsby kan
se att det skett en förändring i bibliotekens sätt att arbeta genom att bli mer interaktiva då
webben bjuder in besökarna till en dialog oavsett tid och rum. Kommunikationen som är
möjlig över nätet öppnar därmed till en mer flexibel och skräddarsydd service. Hon menar att
Internet är en stor reservoar av kunskap där bibliotekens stora samlade kunskap också har en
plats och ett sätt att tillgängliggöra denna kunskap är referensservice på nätet. ”Fråga
bibliotekarien” är en del av flera projekt som genomfördes 1995 av ”Den digitala salongen”
och som numera finns på Kulturnät Sveriges webbsida. Tanken var att utnyttja bibliotekariers
samlade kunskaper i referensarbete.  1998 skapades ”Fråga bibliotekarien” och i mars 2000
var 19 svenska folkbibliotek delaktiga i referensservicen och fler vill vara med och deltaga.
Jonsby förklarar att webbsidan är uppdelad i tre, där det första stoppet ger svar på frågor om
titlar och författare i en katalog. På det andra stoppet får användaren söka i databasen över
tidigare ställda frågor till webbibliotekarien och på det tredje stoppet får användaren fylla i ett
formulär och ställa sin fråga. Ett svar utlovas inom tre dagar. Jonsby berättar att det är stor
bredd på frågorna, men att de flesta handlar om litteratur och de som ställer frågor är
framförallt studenter, ca 30-40% (Jonsby, 2000, s. 20-22).

����)UDPWLGHQV�ELEOLRWHN«

Finlands 452 folkbibliotek har eget användarnamn och lösenord länkat till servicen
<publiclibraries.fi>. Från sina terminaler kan de bland annat skicka meddelanden, katalogisera
webbmaterial och svara på låntagarnas frågor. Enligt Päivi Jokitalo, Project Manager för
Networked Services Unit i Finland, finns det ett stort behov av elektronisk service, men att
virtuella besök fortfarande spelar en liten roll i sammanhang med biblioteksanvändning. Trots
det besöktes 1999 webbsidan <publiclibraries.fi> 4,7 miljoner gånger och Helsinki City
Libraries webbsida och samling över nätet användes mer än 4 miljoner gånger (Jokitalo, 2000,
s. 26-27).

…och bibliotekarie?�Thorhauge menar att bibliotekariens roll från traditionell mediator
kommer att alltmer ändras till att bli en informationsproducent. Det kommer att krävas
kunskaper i att hantera ICT (Integrated Communications & Technologies), men även att skapa
kunskapsmiljöer för användarna (Thorhauge, 2000, s. 10). I Finland har man tagit fasta på att
utbilda bibliotekarier för framtidens bibliotek. Omkring 1000 bibliotekarier runt om i landet
har fått gå på kurser de senaste tre åren för att lära sig webbservice under ledning av
Networked Public Library Service Unit, som är tillsatt av Helsinki City Library (Jokitalo,
2000, s. 26).
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���7Yn�EDUQELEOLRWHNVSURMHNW�Sn�,QWHUQHW

I detta avsnitt presenteras det europeiska CHILIAS och det engelska Stories from the web. Jag
vill med dessa två projekt lyfta fram att det finns biblioteksverksamhet på Internet i Europa
för barn och att dessa har kommit ganska långt i denna utvecklingen. Man har insett Internets
potential och varit lyhörda för barns behov. Detta material kommer i ett senare kapitel att
diskuteras och jämföras med de resultat jag får fram vid mina intervjuer. Jag har valt att ta
med illustrationer till dem båda för att tydliggöra deras uppbyggnad.

����&+,/,$6

,OOXVWUDWLRQ�Sn�&+,/,$6�KHPVLGD�L�7\VNODQG��1HUODGGDG��������

 CHILIAS (CHIldren’s Library-Information-Animation-Skills) har haft som mål att
develop a new concept for European children's libraries of the future as a
stimulating environment for innovative learning and creative use of multimedia
and networked technology with links to traditional library services and to enhance
the competence of children using interactive multimedia and networked
information and communication systems, and to improve their information
seeking skills in new learning environments
(Telematics för Libraries : Project CHILIAS, 1998)
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CHILIAS är ett European Commission projekt inom ramen för Telematics Applications
Programme 1994-1998, Telematics for Libraries. Under ledning av Stuttgarts stadsbibliotek
och i samarbete med partners från Finland, Storbritannien, Grekland, Portugal och Spanien
skapade man ett barnbibliotek på Internet för barn i 9-12 års åldern under åren 1996-1998
Projektet hade för avsikt att utveckla det virtuella biblioteket Infoplanet som en stimulerande
miljö för förändrat lärande. Författarna anser att den traditionella modellen av biblioteken kan
överföras på den virtuella världen och att Infoplanet ökar attraktiviteten och levandegör det
traditionella barnbiblioteket och visar barn vad de kan förvänta sig att hitta på det lokala
biblioteket och väcka deras nyfikenhet för böcker, författare och olika ämnen. Man har
observerat att många barn kommer till det traditionella biblioteket pga Infoplanet och att de
ofta går därifrån med böcker. Bussmann och Mundlechner menar att Infoplanet på så sätt kan
utgöra bron mellan traditionell och ny media (Bussmann och Mundlechner, 1998).

Under det första halvåret av projektet utfördes en användaranalys genom att ställa frågor och
intervjua barn i 9-12 års åldern för att bl a få reda på vilka huvudintressen barnen hade, hur
och varför (skolarbete, informationssökning, nöje) barnen använde sig av biblioteksservicen,
vilka behov för och erfarenheter barn hade av informationssökning, osv. Intervjufrågorna
utvecklades vid universitetet i Helsinki och översattes till vart och ett av de deltagande
ländernas språk. De deltagande länderna hade sedan i uppgift att utfråga minst 120 barn, men
även lärare och bibliotekspersonal ingick i undersökningen för att man skulle kunna ta del av
de vuxnas erfarenheter från barn (Fieguth och Bussmann, Work carried out, 1997).

En del av användaranalysen bestod av att barn skulle rita sina idéer av ett virtuellt ställe. Det
visade sig att barn ofta använde sig av bilder från naturen och rymden. CHILIAS konsortium
bestämde därför att använda sig av rymdmetaforen som en symbol för det virtuella biblioteket.
På alla webbsidor har förutom barn, lärare och bibliotekarier olika institutioner varit
inblandade i processen att utveckla Infoplanet och även författare och förläggare,
sportklubbar, ungdomsföreningar och mediaexperter (Bussmann och Mundlechner, 1998).

Projektet hade för avsikt att erbjuda barnen ny barnbiblioteksservice, CHILIAS service, för att
överbrygga det traditionella biblioteket med den nya tekniken. Denna service bygger på fyra
enheter som är integrerade med varandra: Lib, Net, Act och Skills. Nedan beskriver jag
närmare vad dessa enheter innebär: /LE är kärnan i projektet och representerar ett virtuellt
barnbibliotek som bygger på multimediateknik och WWW att användas på biblioteket och
även för att kunna nås från hemmet. Denna enhet är en inkörsport till ny och traditionell
biblioteksservice som gör det möjligt för barn att genom browsingstrategier söka genom det
virtuella biblioteket och ta del av digitalt material såsom böcker, bilder, kartor, osv. 1HW är en
av de interaktiva delarna i projektet. Net uppmuntrar barn att kommunicera i biblioteksmiljö
genom att skriva om olika ämnen eller att kommunicera med barn från hela Europa. $FW är
även den en interaktiv del i projektet. Genom att uppmuntra barnens kreativa färdigheter och
utveckla en större förståelse för tekniken ska den fungerar som ett diskussions- och feed-back
verktyg för barnen. 6NLOOV är den sista delen av enheterna. Denna enhet är ett träningsprogram
i multimediaform för att tillgodose barns allt större behov av informationsfärdigheter.
Programmet är framtaget av och bygger på de resultat som användaranalysen gav (Fieguth och
Bussmann, Executive Summary, 1997).
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����6WRULHV�IURP�WKH�:HE

,OOXVWUDWLRQ�Sn�6WRULHV�IURP�WKH�ZHEV�KHPVLGD��1HUODGGDG��������
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Stories from the web utarbetades som ett småskaligt experiment av The UK Office for Library
and Information Networking (UKOLN) för att utveckla en möjlig servicemodell till ett
barnbibliotek på Internet. Målet med Stories from the Web är att:

• Utröna hur barnbibliotek kan stimulera barns fantasi i åldern 8-11 och hur man kan
uppmuntra dem att använda Internet för att läsa och uppskatta berättelser

• Underlätta för barn att kommunicera och arbeta med andra barn, författare och utgivare
• Uppmuntra utvecklingen av barns läs- och skrivfärdigheter traditionellt och elektroniskt
• Utveckla biblioteksverksamheten för barn i framtiden
(Stories from the web, Background)

Stories from the web består av de tre enheterna: Stories, Library clubs och Join in.
I 6WRULHV kan barn ta del av berättelser och dikter i fulltext. Barnen kan även läsa om
författarna och delta i olika aktiviteter. Alla berättelser är alfabetiskt listade utifrån författare,
titel eller genre. &RPSXWHU�FOXEV är ett samarbete som UKOLN har med de tre bibliotek i
Birmingham, Bristol och Leeds där barnen kan delta lokalt. I -RLQ�LQ kan barnen oberoende av
var de befinner sig, ta del av aktiveteter på sidan genom att själva skriva en recension av
någon av berättelserna i Stories eller skriva en egen berättelse. Dessa bidrag presenteras sedan
i Gallery. Stories from the web möjliggör även för barn att skriva till en bibliotekarie och
ställa frågor om läsning eller böcker och barnen har även möjlighet att ge respons på vad de
tycker om siten (Stories from the web, Questions and answers).

Stories from the web baseras på siten Treasure Island. Treasure Island hade som mål att barn
skulle utveckla sina läs- och skrivfärdigheter genom att läsa berättelsen och samtidigt träna
sina elektroniska färdigheter. Utvärderingen av Treasure Island gjordes för UKOLNs vägnar
av Debbie Denham, Lecturer in the Department of Library and Information Science vid
University of Central England. Utvärderingen gjordes med grupper av barn i två primary
schools i Birmingham. På varje skola observerades två grupper barn i 9 – 10 års åldern medan
de utforskade siten. Observationen bestod av att se hur barnen navigerade genom siten och hur
de använde den. Efter observationen tillfrågades barnen vad de ansåg om siten. Utvärdering
visade att barnen tyckte om att använda siten och att den generellt var bra, men det framkom
av resultatet att tre områden var problematiska för dem; navigering genom siten kunde vara
förvirrande, barnen läste inte texten och siten inte var tillräckligt interaktiv (Ormes, 1998, s.
383).

Treasure Islands blev en succé och fick flera priser. Då siten blev så väl mottagen ingick
UKOLN ett samarbete med biblioteken i Birmingham, Bristol och Leeds för att utveckla en
fullskalig servicemodell. Utifrån detta samarbete utvecklades Stories from the Web (Stories
from the web, Background).
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���,QWHUYMX�RFK�SUHVHQWDWLRQ�DY�%DUQHQV�%LEOLRWHN��%RUnV�

I detta avsnitt presenterar jag intervjun med Katarina Dorbell. Jag valde Katarina Dorbell som
informant då hon fanns som ansvarig för Barnens Bibliotek och det var utifrån den ansvariges
aspekt av ett barnbibliotek på Internet som jag ville har svar på min frågeställning. Denna
intervju ägde rum på Borås Stads-/Länsbibliotek den 10:e mars –00 och genomfördes på
Dorbells arbetsrum. Intervjun spelades in på band och varade ca 2 timmar. Presentationen är
tematiserad i tre avsnitt för att lättare överblicka intervjun. Nedan illustreras Barnens
Biblioteks webbplats för att lättare få en förståelse av presentationen från intervjun. I slutet av
kapitlet presenteras ett tillägg till den första intervjun för att ta reda på varför Barnens
Bibliotek ändrat innehåll och layout. Telefonintervjun genomfördes den 24 april 2001 och
varade ca 10 min. Den nya hemsidan illustreras sist i kapitlet.

,OOXVWUDWLRQ�Sn�%DUQHQV�%LEOLRWHNV�KHPVLGD��1HUODGGDG��������

%DUQHQV�%LEOLRWHN��%DNJUXQG�RFK�*HQRPI|UDQGH

Barnens Bibliotek är producerat av länsbiblioteket i Borås och initiativet togs av Dorbell som
är barnbibliotekskonsulent för Västra Götalands regionen. Redan 1996 fanns de första idéerna
om ett barnbibliotek på Internet. Barnens Bibliotek kom till för att Internet saknade
användbart material för barn. Dorbell tycker att ett barnbibliotek på Internet är viktigt för att:
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Det är ett ställe där barnen vistas. De använder Internet både i skolan och hemma
(…) Ett sätt att komma åt barnen i en annan miljö. Jag har inte jobbat via
skolorna, utan jag har jobbat med barn på deras fritid.

Utgångspunkten har varit att nå barn med information om biblioteket och tips på var de kan
finna information. Dorbell ville samla det lilla som fanns för barn och lyfta fram det bland all
annan information på Internet och 1997 lades den första provversionen ut. Målgruppen är barn
i 7-12 års åldern och längre fram är det tänkt att målgruppen ska utvidgas både uppåt och
neråt i åldrarna. Dorbell vänder sig inte till en särskild grupp barn utan:

Jag vänder mig till alla, men lite har det blivit så att barnen själva styrt genom att
visa sitt intresse för litteraturen, att det har blivit en mötesplats för de barn som
gillar att läsa. De har inte så många andra mötesplatser.

Stiftelsen Framtidens Kultur har finansierat arbetet med Barnens Bibliotek under ett år på
halvtid. Från början arbetade Dorbell med Barnens Bibliotek i tjänsten och hon avsatte ca fem
timmar i veckan för detta. Hon kände att det inte räckte till så när hon fick chansen att söka
pengar gjorde hon det. Dorbell har själv framställt sidorna. Idéer har hon fått från sina egna
barn och andra barn som hon pratat med på bibliotek och skolor samt från webbsidor bland
annat en sida i Oslo. Numera har hon en referensgrupp av barn som tittar på hemsidan och ger
synpunkter. Hon berättar att referensgruppen är ett bra stöd när hon förändrar webbsidorna då
det har visat sig på svaren att barn inte alls tycker som en bibliotekarie.

På frågan om hon hade något övergripande dokument i åtanke när hon utformade sidorna
svarade Dorbell att hon hade tittat på Handikappinstitutets webbsidor och fått tips hur
Barnens Biblioteks webbsidor ska vara läsbara för synskadade, men framförallt har hon
använt sig av Barnkonventionen. Hon berättade att den var grunden för arbetet med
Barnens Bibliotek och målet är att alla barn ska ha fri tillgång till information.

Tidigare har Dorbell varit runt i landet och pratat om Internet för barn och har samtidigt
berättat om Barnens Bibliotek. Hon menar att sidorna inte har behövts marknadsföras då de
informerar om sig själva genom att andra bibliotek placera en länk överst på sina barnsidor till
Barnens Bibliotek. Dorbell uppdaterar sidorna ibland varje dag, men minst en gång i veckan.

Man ändrar på någon liten detalj som blivit fel eller någon synpunkt som bör
ändras.

8SSQnGGD�UHVXOWDW

Jag frågade Dorbell vad hon trodde att siten hade gett för resultat. Hon menar att barnen har
hittat ett forum att ge och ta del av boktips och prata om böcker och att många
barnbibliotekarier har upptäckt Internet fördelar. Både barn och vuxna som arbetar med barn
använder Barnens Biblioteks länksamling då de anser att det mesta finns samlat vad de
behöver. Dorbell berättade att en kommun lagt in Barnens Bibliotek som startsida på alla
datorer i skolorna av just den anledningen.

På frågan om hon upplever att sidorna fungerar såsom hon tänkt menar Dorbell att hon aldrig
blir nöjd med sidorna, utan att det ständigt är saker som hon vill förändra.
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Jag har ju precis gjort om dem, så nu tycker jag att det känns som att de håller.
Men det är inte säkert att jag tycker det imorgon för då kommer jag på något nytt
som behöver ändras.

Dorbell upplever att hon når fram till målgruppen genom att se på antalet e-mail som kommer
in. Varje vecka har Barnens Bibliotek 1500-2000 besökare. Hon menar att det inte är många
för att vara en hemsida på Internet, men desto fler då det rör sig om en bibliotekssite. Hon
menar även att hon når fram till målgruppen genom att se på det antalet boktips Barnens
Bibliotek får in. Varje vecka kommer det 10-20 stycken från barn. Dorbell menar att det inte
finns några geografiska begränsningar, utan att det kommer boktips från hela landet.
Boktipsen har blivit fler och fler och hon har blivit tvungen att gallra de  som är äldst. Hon
berättar även att:

Sen har det uppstått spontana samarbeten med skolor som hör av sig och frågar
om de får lägga sina boktips hos mig. Så jag har skapat ett antal sidor för skolor
(…) Många skolor har ju redan sina boktipssidor, men alla har ju inte det och då
tycker jag att jag kan hjälpa dem som hör av sig.

Mycket tid går åt att läsa böcker och lägga ut egna boktips, menar Dorbell. Ytterliggare en
barnbibliotekarie har engagerats vilket hon menar har underlättat mycket och så småningom
kommer fler att hjälpa till. En biblioteksservice som erbjuds via webbsidorna är att söka i
bibliotekskatalogerna på de större biblioteken i regionen. Denna är begränsad till Västra
Götalandsregionen. En ny service är ”Fråga bibliotekarien” som har lagts ut på försök. Dorbell
menar att arbete med barnbibliotek på Internet blir annorlunda från arbetet med ett vanligt
bibliotek:

Det blir ju något annat det man gör på nätet, man får ju hitta ett annat sätt att jobba
med biblioteket. Det är det som är spännande, se var kopplingarna finns
någonstans och se vad man kan ta från det vanliga biblioteket och applicera på
Internet och tvärtom. Jag försöker att hålla det som en bibliotekssak så att det inte
blir någon allmän Internetsite, utan hålla kvar det bibliotekariska.

En annan biblioteksservice som Barnens Bibliotek har är Bokchatten, att samtala kring
böcker. Dorbell menar att %RNFKDWWHQ�inte används i någon större omfattning då många skolor
inte tillåter barnen att chatta. Hon kan dock se att det finns ett stort behov av att prata om
böcker och det finns planer på att lägga ut ett diskussionsforum, där det är möjligt att gå
tillbaka och läsa vad som tidigare är sagt.

Om det är något som barn kan så är det att chatta!
Ibland går hon in på Passagens chat och svarar barn och ungdomar som skriver om litteratur
och ger dem tips på böcker. Hon ser möjligheterna i detta och berättar att:

Samma samtal skulle kunna ske på biblioteket, men resurserna finns inte och
tidspressen på barnbibliotekarierna är alltför stor.

Hon menar att det inte är många barn som kommer på författarbesök på biblioteket och av den
anledningen har Barnens Bibliotek på försök bokat in författare på Bokchatten.

Och det tror jag kanske är lättare för barnen att prata fritt med en författare via en
hemsida (…) att man kan ställa den hör fåniga frågan som man kanske inte kan
göra annars.
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De flesta besöken till webbsidorna tror Dorbell kommer från skolor. Hon menar att det går
endast delvis att se vem som besöker sidorna eller varifrån besöken kommer. I en
statistikfunktion på datorn där besöken registreras går det att läsa t ex skola: vaxsjo eller
skola: umea och då antar hon att det är skolor som varit på besök, men står det däremot
Swipnet går det inte att se vem besökaren är. Dorbell berättar att lärare tar initiativ till att låta
eleverna skriva boktips. När det finns en radbrytning eller en liten avslutande kommentar
misstänker hon att det är en lärare som haft ett finger med i spelet. Hon menar att barn skriver
på ett annorlunda sätt då de skriver fritt och att de gärna spontant sätter poäng på böckerna.

På frågan om hon tror att barnbiblioteket på Internet har påverkat det fysiska biblioteket svarar
Dorbell att Internet har påverkat flera barnbibliotekariers sätt att arbeta och att de har upptäckt
Internets fördelar och inte kan vara utan det idag. Hon kan se att barnbibliotekarier använder
Barnens Bibliotek och att de går in på sidorna och använder länkarna.

Dorbell menar att det inte går att utläsa hur barn använder sidorna på Barnens Bibliotek. Att
de använder siten till att skicka in boktips eller skriva i skrivboken syns, menar hon, men inte
om de läser andras boktips eller använder länkarna. Hon berättar att det har visat sig att barn
inte har några problem att navigera i sidorna. I en tidigare version av Barnens Bibliotek
testade en student på små barn hur de navigerade i sidorna. De klarade av att hitta med de
ikoner som då fanns, men de klarade inte alltid av att läsa boktipsen. Dorbell tror att det
antagligen berodde på att de var så pass små. En referensgrupp med barn har testat Barnens
Biblioteks site. De hittade allting och de bläddrade sig fram och tillbaka i en testversion. Inte
heller denna grupp hade några problem med att navigera genom sidorna. Hon menar att det
istället fanns andra saker som de klagade på såsom att texten var för liten, att den stod för tätt
på någon sida eller att det fanns engelsk text på chatrutan som de inte förstod.

Det finns en skillnad i hur pojkar och flickor använder Internet, berättar Dorbell. Hon försöker
lära flickorna att det inte kan bli någon katastrof om de klickar och testar och hon hoppas att
de uppväxande flickorna idag kommer ifrån denna försiktighet och tror att detta är något som
skolorna kan hjälpa till med.

Pojkar är envetna och kan sitta framför datorn timme ut och timme in. De laddar
hem lite musik, ICQar till varandra, pratar strunt och mal på. De testar och prövar
och delger varandra, vilket ger kunskap. Flickor chattar, e-mailar eller söker den
information de vill ha. De gör det koncentrerat och sen går de därifrån. Kommer
det upp en ruta där de måste göra ett val som de inte förstår eller att det inte
fungerar, ger flickorna upp då de inte kan med att fråga om hjälp.

På frågan om Barnens Bibliotek får respons via e-mail svarade Dorbell att det varje vecka
kommer in 5-6 stycken. Det kommer e-mail från både barn och vuxna med kommentarer och
synpunkter om sidorna. Även författare hör av sig och har synpunkter och föreslår sina egna
sidor. Det är inte enbart reaktioner om sidan utan även frågor av varierande karaktär.

Det finns jättebredd på frågorna. De är seriösa, inget flams, utan det är sådant som
de faktiskt vill ha reda på, sådant som har varit svårt att hitta något om och jag
stupar ju också ibland, med jag försöker att ge dem ett länktips.

Till följd av det ökade intresset har man nyligen på hemsidan öppnat en länk till ”Fråga
barnbibliotekarien”. Detta är en försöksverksamhet som är tänkt att bedrivas under fem veckor
för att sedan utvärderas. Man vill undersöka hur mycket arbete det blev och vilken typ av
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frågor som kom. Till hösten kan det bli aktuellt att bygga upp en organisation kring detta. Det
är tänkt att man ska svara barnet med ett länktips eller ett konkret boktips som det kan ta med
sig till  biblioteket och spinna vidare på tillsammans med barnbibliotekarien.

På frågan om det finns för-/nackdelar med ett barnbibliotek på Internet svarade Dorbell att det
på Barnens Bibliotek finns en mötesplats där man kan tipsa och få egna tips om litteratur och
få det samlat på ett ställe. Barnens Bibliotek försöker hon att hålla inom bibliotekets ramar så
att det inte blir någon allmän Internetsite.

De vet så väl hur de ska hitta spel (…), men att Internet innehåller så mycket som
de faktiskt kan använda. Om det inte finns någon bok hemma eller ett
uppslagsverk så kan de gå och hitta på Internet och det är ju lite det som jag
försöker att lyfta fram för dem.

Vidare berättar hon att föräldrar ofta sätter upp hinder och oroar sig sedan för att barnen inte
klarar dessa. Hon hör flera personer som uttalar sig om all porr och alla bombrecept som finns
på Internet, men menar att det är en sådan liten chans att 8-9-åringar hittar till dessa. Dorbell
anser att dessa farhågor måste bemötas och först när detta görs kan man gå vidare.

,QIRUPDQWHQV�V\Q�Sn�IUDPWLGHQ�RFK�YLVLRQHU

Hur ser den närmaste framtiden ut? Då Dorbell ser att Barnens Bibliotek användas av barn
från hela landet hoppas hon att en organisation kan byggas upp som ett nationellt uppdrag
med statliga pengar.

Det finns ju Barnens Polarbibliotek och så finns vi och så pratar Skåne om att göra
ett för Skåneregionen. Då skulle jag kunna se att vi lägger ihop oss i ett nät så
småningom (…) att vi liksom kopplar ihop regionala, lite övergripande sidor så att
det blir lite mer en helhet. Sedan behöver de inte se likadana ut, men huvudsaken
är att man jobbar tillsammans och täcker in barnområdet och inte behöver göra
dubbelt arbete.

På sikt menar Dorbell att det finns idéer att lägga in ett uppslagsverk för barn på Internet. En
annan idé är att skapa en databas över Kamratpostens alla artiklar, så att de blir sökbara via
Internet. Hon berättar att Länkskafferiet på Skolverket har diskuterat att lägga in länkar för de
mindre barnen då man kritiserats för att enbart vända sig till högstadiet och gymnasiet. Därför
har hon erbjudit Länkskafferiet att använda Barnens Biblioteks länksamling för barn neråt i
åldrarna då denna är väl utbyggd, välfungerande och välkänd.

Dorbell tror inte att det finns något hot mot det fysiska biblioteket då:
Man kommer att vilja ha böcker i handen och det är klart att på sikt kanske man
säger detta pappersslöseri inte kan fortsätta. Men då tror jag att de digitala
böckerna kommer att vara så lika de fysiska böckerna (…) Biblioteken kommer att
finnas kvar, men i väldigt förändrad form och det kanske inte kommer att se ut så
här om 30 år. Men det är just att formen måste ju likna en bok för att man mentalt
ska kunna ta in det. Vi är så vana vid det, men det kanske nästa generation inte
kommer att bry sig om.
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På frågan om det finns en risk för personalinskränkningar menar Dorbell att bibliotekariens
arbetsuppgifter kommer att förändras och att det finns risk för att en del personal inte kommer
att behövas. Hon tycker ändå att framtiden ser ljus ut:

Men man hittar alltid andra saker att jobba med, andra medier och andra former
(…) folk kanske köper mera böcker och biblioteken kanske blir mer en
informationscentral. Att hitta i Internetdjungeln, det är ju ändå jättesvårt. Där
behövs vi.”

Dorbell tror att en del bibliotekarier kommer att behöva mer kunskap om Internet, men vad de
framförallt behöver är att träna sig på att hitta och tid till att testa sig fram till resultatet genom
olika sökverktyg. För att göra detta möjligt behöver bibliotekarier vägledning. Hon tror även
att det finns ett stort behov från allmänheten att lära sig använda Internet och på biblioteket
arbetar man för att alla och då särskilt barn ska få dessa kunskaper. Dorbell menar att detta är
en typisk uppgift för länsbiblioteken att uppfylla.

7LOOlJJ�WLOO�SUHVHQWDWLRQHQ�DY�%DUQHQV�%LEOLRWHN

Barnens bibliotek har fått en ny layout och har även ändrats innehållsmässigt drygt ett år efter
den första intervjun. Jag ringde Katarina Dorbell för att ta reda på orsaken till detta.�Hon
berättade att hennes son tyckte att sidorna behövde en ny layout och dessutom hade hon fått
synpunkter från synskadade att sidorna var svåra att läsa på grund avden gröna bakgrunden.
Även bibliotekarier och barn har hört av sig med synpunkter på sidorna. Till länksamlingen
har framförallt lärare hört av sig. Dorbell har utvecklat och kompletterat länksamlingen med
elektroniska texter och text på engelska. Anledningen till att information på engelska finns
med på sidan är att Dorbell gjorde ett besök i Ukraina och för att de skulle kunna läsa sidorna
översattes information till engelska. Nätansvariga och barn från referensgruppen är tillfrågade
för att utvärdera den nya hemsidan. Antalet besökare till sidorna har ökat, men detta skedde
innan omarbetningen. Det har heller inte kommit några kommentarer om de nya sidorna.
Länken Fråga bibliotekarien, som var på försök då den första intervjun gjordes, har täckning
hela året och denna byts varje vecka bland bibliotekarierna i regionen. Varje vecka kommer
det upp till 10 frågor från barn och då framförallt om författare.
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,OOXVWUDWLRQ�Sn�%DUQHQV�%LEOLRWHNV�KHPVLGD��1HUODGGDG��������
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����,QWHUYMX�RFK�SUHVHQWDWLRQ�DY�%DUQHQV�3RODUELEOLRWHN��/XOHn�

I detta avsnitt presenteras intervjun med Ann-Catrine Westerberg. Ann-Catrine Westerberg
valdes som informant av den anledningen att även hon stod som ansvarig för siten till Barnens
Polarbibliotek. Intervjun genomfördes på Luleås Stads-/Länsbibliotek den 28:e mars 2000 på
Westerbergs arbetsrum. Intervjun spelades in på kassettband och varade ungefär 2 ½ timmar.
Denna presentation är också tematiserad i grupper om tre. Nedan illustreras Barnens
Polarbiblioteks hemindex för att även denna presentation av intervjun ska få en tydligare
innebörd.

,OOXVWUDWLRQ�Sn�%DUQHQV�3RODUELEOLRWHNV�KHPLQGH[��1HUODGGDG��������

%DUQHQV�3RODUELEOLRWHN��%DNJUXQG�RFK�*HQRPI|UDQGH

1992 arbetade Westerberg som konsulent på länsbiblioteket i Luleå. Tillsammans med en
kollega som arbetade som  barnbibliotekarie kläcktes då idén till ett barnbibliotek på Internet.
Barnens Polarbibliotek riktar sig i första hand till barn i grundskoleåldern, men riktar sig
också till pedagoger som arbetar med barn, bibliotekarier och lärare, föräldrar och alla som är
intresserade av barn och de som är lokalhistoriskt intresserade. Westerberg berättar att de i
början hade visioner om att ha ett bibliotek på Internet för alla barn, från 0-16 år, men att:
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man måste ju nästan vara läskunnig. Även om bilder fungerar så fungerar de inte
hur långt som helst då det syftar till att lyfta upp litteraturen och det skriftliga.

Målsättningen var att lyfta fram Norrbotten, dess författare, dess barn-  och ungdoms-
litteratur och även barnens eget material i ett virtuellt bibliotek. Westerberg berättar att det
skulle blir en mötesplats för barn inom regionen och stärka deras identitet och även väcka
nyfikenhet för biblioteket och biblioteksmaterial. Man ville även bygga upp ett
modellbibliotek av Barnens Polarbibliotek i verkligheten.

Westerberg berättar att Barnens Polarbibliotek inte har ingått i den ordinarie verksamheten,
utan har hela tiden drivits som ett projekt. Ett visst stöd från förvaltningen fanns dock och hon
förklarar att det inte hade varit möjligt att genomföra arbetet i den utsträckningen då mycket
tid och resurser gick åt. Den som bekostade projektet vid uppbyggnaden av Barnens
Polarbibliotek var Statens Kulturråd. Westerberg berättar att samtidigt gjordes mycket ideellt
inom tjänsterna. Därefter har Nordiska Ministerrådet, EUs kulturprogram Ariane och
Norrbottens läns landsting bidragit med de större kostnaderna. Projektet har byggts upp i
samarbete med barn, lärarkandidater, konstnär, författare, datafirma, översättare, m fl. Barn
har fått komma med idéer och vara med i diskussioner om vad som är viktigt att lyfta fram
och hur sidorna ska se ut. Man styr det ändå något, men att barnen får vara delaktiga inom
vissa givna ramar. Westerberg menar att det är viktigt att barnen får vara med och ge sin syn
på saken. Det har visat sig att det vuxna tror sig veta vad barn vill ha vilket inte alltid stämmer
överens med verkligheten.

På frågan om de hade något övergripande dokument i åtanke vid framställningen av sidorna
berättar Westerberg att i allt arbete som görs på biblioteket har de Barnkonventionen och
UNESCOs Biblioteksmanifest i åtanke.

Informera om Barnens Polarbibliotek försöker man göra på alla möjliga sätt. Tryckt material
delas ut, artiklar publiceras i tidningar och man har inslag i TV och radio. När barn skickar in
bidrag till Internetbiblioteket belönas detta med t ex T-shirts, musmattor och kassar med
Barnens Polarbiblioteks logo och det finns ett lotteri med böcker till alla som skickar in
boktips. Westerberg berättar att man dessutom pratar och föreläser om Internetbiblioteket i
olika sammanhang såsom på konferenser, bok– och biblioteksmässor, mm. Många
barnresurser på Internet länkar dessutom till webbsidan. Hon menar att man hela tiden måste
arbeta med marknadsföringen:

Har man varit ute och pratat om det en gång eller skickat ut information ska man
inte tro att det är någonting som folk kommer ihåg, utan det gäller att hela tiden
jobba med det. Det är en stor bit. Det är en så stor konkurrens om allting. Det är så
mycket som slåss om barnens intresse och tid framförallt. Det måste ju vara något
som man känner sig lockad av och som man har användning av själv för att man
ska gå vidare och använda sig av det. Det räcker inte med att viljan är god och att
det ser läckert ut. Det måste vara någonting mer.

Sidorna uppdateras efterhand och vissa försöker man uppdatera minst en gång i månaden.
Westerberg förklarar att arbetet med projektet pågår kontinuerligt och att man utvecklar och
gör det bättre allteftersom.
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Då jag frågade vad hon trodde att sidorna gett för resultat svarade Westerberg att de har
bidragit till ökad uppmärksamhet om att det finns bra norrbottnisk barn- och
ungdomslitteratur och att det finns författare som lever och är bosatta här. Hon tror att det kan
få barn att lättare känna igen sig i den miljö som skildras i böckerna. På frågan om hon
upplever att sidorna fungerar som det var tänkt svarar Westerberg att hon tycker att de gör det,
men att de inte används i den utsträckningen som hon skulle vilja. Anledningen till det tror
hon kan vara att:

det är oerhört kärvt ute på skolorna. Det är så mycket som konkurrerar om tiden
där, som man ska hinna med. Man har lite tid och färre vuxna och större
barngrupper (…) Det är lättare att få gehör hos barn än hos vuxna. Det är inget
krångligt, konstigt eller svårt. Man har inte den här respekten för tekniken på
samma sätt som vad vuxna har.

Att man når fram till målgruppen kan man till viss del se på antal besök på sidorna, förklarar
Westerberg, men att det är svårt att veta hur man använder sidorna. Det som hon försöker att
titta på är interaktiviteten, det vill säga hur aktiva barnen är genom de bidrag som skickas in
och om det är de själva som skickar in dem.

Westerberg menar att man inte kan se en ökad bokutlåning på stadsbiblioteket, till följd av
Barnens Polarbiblioteks tillkomst, då utlåningen har hållit sig konstant genom åren. Däremot
kan hon se en ökad medvetenhet i skolorna om vikten av att läsa och jobba med litteratur och
att Barnens Polarbibliotek kan vara en del av denna medvetenhet då:

det är genom skolorna som vi når ut till alla barn. Inte bara de som är intresserade,
utan även de som kanske har sämst förutsättningar och inte skulle kunna nås av
litteratur i vanliga fall och inte söker sig till litteraturen själva heller.

Den biblioteksservice som erbjuds via webbsidorna är bland annat katalogen. Denna har de
själva byggt upp med litteratur från regionen. De skönlitterära böckerna är presenterade med
omslagsbild och baksidestext och indexerade med ämnesord som utgår från SABs Kompass i
bokskogen, vilken utgår från barns egna frågor.

Westerberg berättar att både barn och vuxna besöker webbsiten, men att det är omöjligt att se
vilka som är vuxna eller barn. Hon menar att många vuxna är positiva och ser möjligheterna
med ett Internetbiblioteket. De som ställer frågor jobbar med undersökningar av olika slag och
andra ska själva bygga upp hemsidor för barn och vill veta rent konkret hur man gått tillväga
på Barnens Polarbibliotek. Även barn ger övervägande positiv respons via mail och vid
personlig kontakt då Westerberg träffar dem i olika sammanhang.

På frågan om barnbiblioteket på Internet har påverkat det fysiska biblioteket svarar
Westerberg att hon inte tror det, utan att de lever oberoende av varandra. Däremot skulle hon
vilja se att de med tiden integrerades med varandra:

att det blir olika delar av samma verksamhet, att man ser direkt på det virtuella
biblioteket vad som sker på det fysiska biblioteket. Att det ska gå att hitta så
mycket som möjligt vad som finns på det fysiska biblioteket, på det virtuella.
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Westerberg har inte kunnat se att barn skulle ha några problem att använda sidorna då man
försöker att vara noga med att dessa ska vara så enkla, så självinstruerande och så pedagogiska
som möjligt. En grupp barn testade den första versionen av Barnens Polarbibliotek. Detta
arbete finns dokumenterat i ett examensarbete *UlQVVQLWW�I|U�Q\E|UMDUH av två lärarkandidater.
Det visade att barn inte hade några problem att navigera genom sidorna, utan de klickade och
såg vad som var framkomligt. Westerberg menar att man däremot har upptäckt är att mindre
barn har svårt att fylla i formulär på ”Söka i biblioteket”�då det inte klart och tydligt framgår
hur man ska göra.

Webbibliotekarien används i omgångar och Westerberg tror att det kan vara så att man inte
har vant sig vid och tänker den som en resurs. Hon tror att det är viktigt att veta vem det är
man har kontakt med:

Det kanske känns naturligare att vända sig till en människa av kött och blod, att
det känns lite overkligt att man inte vet vem man har i den andra änden. Går man
in på sitt bibliotek vet man att där finns en människa (…) även om vi försöker att
köra med personligt tilltal i texten, så är det ändå text. Man ser inte, man hör inte
vår röst bakom. Man får inte glömma bort det personliga mötet.

Frågorna som ställs till webbibliotekarien är av varierande karaktär och kommer från både
barn och vuxna. Westerberg berättar att det framförallt är frågor om någon av författarna som
har varit med i Barnens Polarbiblioteks författarporträtt och att man vill ha mer information
om dessa. Det kan även vara frågor på böcker och då framförallt material på lokalhistoria som
låntagare kan ha svårt att hitta något om. Hon berättar att hon inte får några frågor av allmän
karaktär då man tydligt har visat vilken profil och målsättning som Barnens Polarbibliotek
har.

På frågan vilka fördelar det finns med ett barnbibliotek på Internet svarade Westerberg att
med de stora avstånd som finns i Norrland kan man med Internet nå ut till alla oberoende av
var man bor och vilket språk man använder.

Har man 2 mil till närmaste bibliotek så åker man inte dit så lätt och speciellt inte
som barn. Då är det lätt att sätta sig framför datorn och leta i ett barnbibliotek på
Internet för att sen kanske följa upp det med ett besök på [det fysiska] biblioteket.

Westerberg tycker det är viktigt med ett barnbibliotek på Internet då man ute på skolorna
arbetar med och utgår från sin hembygd och att det fanns ett behov av material och litteratur
inom ämnet. Hon menar att det inte alltid är lätt att hitta detta material och att det inte alltid
finns samlat på ett ställe. De fick alltfler frågor på biblioteket om böcker och material om
Norrbotten för barn, både från barn själva och från vuxna. På den vägen var det som hon och
en kollega till Westerberg började tala om att lyfta fram materialet och göra det så
lättillgängligt för så många som möjligt.

På frågan om det kunde finnas några nackdelar med ett barnbibliotek på Internet ansåg
Westerberg är att barnbiblioteket på Internet inte kan ersätta det fysiska biblioteket då det
endast innehåller en bråkdel av det material man finner i det fysiska biblioteket. Hon tycker att
det skall vara ett komplement, det skall väcka nyfikenhet och vara en inkörsport till det
fysiska biblioteket och kunna användas av skolor som känner sig osäkra på att jobba med
Internet. Det går heller inte att få fram samma känsla på Internet som i en vanlig bok
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ta på och lukta på, bläddra i och känna på (…) sen så är det oerhört jobbigt att läsa
långa stycken sammanhängande på en skärm. Man blir oerhört trött i ögonen, det
flyter ihop och speciellt för barn som kanske har svårt att läsa.

Westerberg menar att det som inte går att förmedla via Internet är den mänskliga kontakten då
hon tycker att:

Det är svårt att entusiasmera på samma sätt via Internet som via ett personligt
möte så här, med tonfall och kroppsspråk. Det går ju aldrig fram. Det är ju sådant
som kan betyda oerhört mycket om man då pratar om t ex en bok, hur personen
som pratar om boken gör det och vad det är för signaler man sänder (…) även om
man använder samma ord och uttryck och samma sätt att berätta så blir det en
annan upplevelse av det.

,QIRUPDQWHQV�V\Q�Sn�IUDPWLGHQ�RFK�YLVLRQHU

På frågan om hur framtiden ser ut svarade Westerberg att de försöker utveckla
biblioteksdatabasen så att den ska bli mer bildbaserad och utgå från en bild som föreställer en
labyrint uppifrån sett. Istället för att söka via formulär, såsom det fungerar nu, ska det vara
möjligt att kunna leta sig fram i labyrinten och söka böcker genom att klicka på bilder. För att
utveckla detta har Barnens Polarbibliotek fått projektpengar från Sveriges Allmänna
Biblioteksförening, SAB. Westerberg berättar också att det från projektets början har funnits
tankar att på Barnens Polarbibliotek kunna lyssna på inlästa stycken ur böcker  och få ett
smakprov från dessa. Det kan även komma bli bilder på kartor där man kan klicka på orter
och få information om dessa.

Vidare förklarar Westerberg att Barnens Polarbibliotek är ett och samma virtuella bibliotek i
Sverige, Finland och Norge, där varje land arbetar med sin del. Under året kommer de tre
barnbiblioteken att fortsätta uppbyggnaden och utvecklingen av samarbetet så att de upplevs
som en enhet. Nu arbetar man på en lösning att ha en gemensam katalog där det ska bli
möjligt att kunna söka i det totala beståndet genom att översätta ett urval ämnesord som man
har gemensamt i de tre länderna. Efter årsskiftet ska man i respektive land försöka få in sitt
barnbibliotek på Internet i den ordinarie verksamheten och man kommer att koncentrera sig på
att underhålla och uppdatera sidorna. Westerberg berättar att det också finns planer att få in
den samiska delen i verksamheten och även den ryska, då delar av Ryssland ligger inom
Barentsregionen. Man har kontakter med samiska förlagspersoner som är intresserade och har
stora kontaktnät. Nu ingår det en del samiskt inom varje land och språkområde. Det finns ett
samarbete och ett nätverk med barnbibliotekarier i Murmansk, men ryssarna anser att tiden
ännu inte är mogen att aktivt delta.

På frågan om det kan finnas ett hot mot det traditionella biblioteket hade Westerberg svårt att
tro att den traditionella biblioteksverksamheten skulle kunna ersättas helt av verksamheten på
Internet. Tvärtom tror hon att antalet besökare på det traditionella biblioteket kommer att öka.

Att man blir lockad, intresserad och nyfiken på att hitta och ta reda på mer (…)
när man blir intresserad av något nöjer man sig inte med det lilla, utan man vill ha
mer.
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Bibliotekarierollen har förändrats oerhört mycket under de senaste 20 åren, berättar
Westerberg. Hon tror att det behövs en ständig fortbildning för all bibliotekspersonal så att de
känner att de behärskar Internet och att:

det är nödvändigt om biblioteken ska kunna leva vidare i framtiden. Fjärmar vi oss
från det och vägrar befatta oss med det tror jag att vi gräver vår egen grav. Då har
vi inte så stort berättigande i framtiden och då hittar man andra vägar att hitta fram
till information.

����,QWHUYMX�RFK�SUHVHQWDWLRQ�DY�%DUQHQV�ELEOLRWHN��5RQQHE\�

Den tredje och sista intervjun presenteras i detta avsnitt. Jag intervjuade Anneli Mattsson och
Lena Mattisson på Stadsbiblioteket i Ronneby den 3:e april på deras gemensamma arbetsrum.
Jag valde Anneli Mattsson som informant då hon fanns som ansvarig för Barn- och
ungdomssidorna på Ronnebys hemsida. Lena Mattisson deltog då hon ansvarar för
skolbiblioteket på hemsidan och var med från början då Ronnebys hemsida skapades.
Intervjun spelades in på band och varade ca 1 ½ timme och därefter fick jag en guidad
rundvandring på Ronneby Stadsbibliotek. Denna intervju är också tematiserad. Jag har valt att
presentera illustrationen på Ronneby Stadsbiblioteks hemsida som illustration 1 och därefter
Barnens bibliotek som illustration 2 under länken Barn och Ungdom. Avsikten med detta är
att visa barnsidans plats på folkbibliotekets webbplats.

,OOXVWUDWLRQ�����Sn�5RQQHE\�6WDGVELEOLRWHNV�KHPVLGD��1HUODGGDG��������
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,OOXVWUDWLRQ�����DY�%DUQHQV�ELEOLRWHN��1HUODGGDG��������

%DUQHQV�ELEOLRWHN��%DNJUXQG�RFK�*HQRPI|UDQGH

Anneli Mattsson och Lena Mattisson arbetar som barnbibliotekarier på Ronneby
Stadsbibliotek. Barnbibliotekarien som ursprungligen utformade barnsidorna har nu slutat och
kunde därmed inte närvara. Mattsson tycker att det är viktigt med ett barnbibliotek på Internet
för att

Dels så är det väldigt många barn som sitter och håller på med Internet, speciellt
här där vi har haft datorer hela tiden (…) det är ett sätt för dem att komma till vår
sida. Vi har ju  mycket annan information och kan man hitta något som lockar hit
dem kan de ju alltid lära sig något.

Det hela startade med att Mattisson med sina kolleger på Ronneby bibliotek fick i uppdrag av
den dåvarande bibliotekschefen att utforma en bibliotekssite. Mattisson berättar att
bibliotekarierna fick gå kurser för att lära sig göra hemsidor.

Vi fick ju datorer ganska tidigt, 1994, och då gjorde vi en hemsida eftersom vi
skulle ha en.
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Barnens Bibliotek riktar sig till barn och ungdomar, men även till vuxna som kan
tänkas ha användning av sidan. Mattsson menar att det är svårt att rikta sig till en
bestämd målgrupp då de bland annat har upptäckt att:
alla som är i 4:e klass och uppåt hoppar över det för att det står ”barn”. De är inte
barn längre, utan de är ungdomar!

Mattisson menar att de från början inte fick några pengar att arbeta med hemsidan, utan de
fick prova sig fram så gott det gick. Numera ingår det som en del i de ordinarie
arbetsuppgifterna att arbeta med sidorna där var och en har ansvar för ett område. För att alla
skulle kunna läsa och ta del av innehållet gjordes den senaste omarbetningen av hela
bibliotekets webbsidor i samarbete med Synskadades Riksförbund, berättar Mattsson. En
konstnär utformade sidorna och därefter fick synskadade lämna synpunkter på hur sidorna
fungerade bäst. Dessutom finns det talsyntes och olika förstoringsprogram på biblioteket för
att underlätta läsningen på datorskärmen för synskadade.

Vi hade mycket kurser för att synskadade skulle lära sig använda datorn (…) fler
synskadade kom och använde datorerna medan projektet var igång, än vad det är
nu.

På frågan om det var några barn med vid utformningen av sidorna berättar Mattsson att man
på stadsbiblioteket hade studenter från högskolan som intervjuade barn för att se hur de
använde datorn då de surfade på Internet. Detta material har biblioteket fått ta del av och inför
nästa omarbetning har man tänkt att använda sig av dessa resultat.�Mattisson berättar att de
flesta som arbetade på biblioteket hade läst 9LQJDU�nW�PlQVNOLJKHWHQV�I|UPnJD  och att något
övergripande dokument såsom bibliotekslagen inte fanns då Ronneby Biblioteks hemsida
startade. Tanken var att göra sidorna så attraktiva för barnen som möjligt med de resurser som
då fanns:

Vi ville göra det så lockande som möjligt för barn, att det skulle vara kul för dem.
Det blev ju inte som det är nu, men det var ju inte så stora möjligheter på Internet
heller.

Tidigare har man inte informerat om sidorna, men i och med Rekordläsarna har Barnens
Bibliotek fått reklam. ”Rekordläsarna” är ett läsprojekt i form av en tävling mellan elever,
lärare och bibliotekarier, vem som läser flest böcker. Mattisson har varit ute på skolorna och
visat och förklarat hur man ska göra och hon berättar att nästan alla skolorna har nappat. Man
har gjort en särskild webbsida på Ronneby biblioteks hemsida just för detta ändamål. Lärare
och elever mailar sedan resultatet till biblioteket. Samtidigt som Mattisson har  berättat om
Rekordläsarna har hon även talat om bibliotekets webbsidor. Rekordläsarna ligger som en
länk under Barnbiblioteket. För att komma dit måste man klicka sig genom Barnbibliotekets
sidor och på så sätt blir de uppmärksammade.

Mattsson menar att sidorna inte uppdateras så ofta som hon skulle vilja att de gjorde då tiden
inte alltid räcker till.

Jag uppdaterar ca 4 gånger per år och det är på tok för lite! Det ska göras minst en
gång i månaden.
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Vad har sidorna gett för resultat? Mattsson berättar att Ronneby biblioteks hemsida har legat
väl framme i utvecklingen och många barnbibliotekarier utifrån har hittat dit och ställt frågor
till ”Fråga bibliotekarien”, hur man i Ronneby gått till väga och hur man har tänkt sig. Hon
menar att det nu även har börjat komma frågor från barn och som kan använda sig av
bibliotekets resurser:

Det är ju en del elever  som skriver och frågar om vi har den eller den boken inne
och om de kan få låna den. Då skickar vi ut den med internposten.

På frågan om man kan se att det sker en ökad bokutlåning av särskilda böcker som funnits på
hemsidan, t ex boktips, svarar  Mattsson att hon ibland av frågornas karaktär kan utläsa att
barnen har varit inne i Bokväljaren. Tidigare fanns ”Hedvig” som nu ersatts av ”Bokväljaren”.
Bokväljaren är ett eget program från en annan tillverkare och en vidareutveckling av Hedvig
och en databas där man finner boktips om skönlitteratur. Det går att välja mellan olika
ämnesområden t ex spänning, humor och romantik och få tips på olika böcker inom genren.

Om det sen ökar utlåningen kan jag inte säga. De lånar ju samma typ av böcker
när de är här [på stadsbiblioteket], som de frågar direkt via datorn.

Den biblioteksservice som erbjuds via webbsidorna är ”Månadens boktips”, ”Fråga
bibliotekarien”,  ”Bokväljaren”, en förteckning över bibliotekets medier samt länkar till
barnsidor på webben. Varannan månad läggs nya boktips ut i Månadens boktips. Mattsson
berättar att man har tänkt att underlätta för lärare som använder sig av biblioteket:

Vi har tänkt att vi ska lägga ut en lista där de bokar klasser. Så att lärare kan gå in
och titta (…) När vi kan få det riktigt som vi vill, ska de kunna gå in och boka
själva direkt via datorn.

Mattsson tror att de flesta besöken till webbsidorna kommer från skolorna. Sedan projektet
Rekordläsarna startat har man märkt att fler besöker barnbiblioteket på Internet. Även lärare
har hittat sidorna, som de sedan låter sina eleverna använda. Mattsson menar att det går att
utläsa om lärare har varit inblandade genom att hela klasser skickar in frågor samtidigt. De
som är flitigast på att använda datorn är ytterskolorna och hon tror att anledningen till det kan
vara att man har långt till biblioteket och får använda de kommunikationsmedel som står till
buds.

På frågan om hon tror att barnbiblioteket på Internet har påverkat det fysiska biblioteket
svarade Mattsson att barnbiblioteket på Internet är ett komplement till det fysiska biblioteket.
Hon tror inte att det finns någon risk att det skulle kunna ersätta det fysiska biblioteket, men
att det däremot kan påverka verksamheten. Får biblioteket många frågor och mail om en
speciell bok så kan fler exemplar köpas in. Hon tror dock att det fortfarande finns ett behov av
att se böckerna fysiskt:

Det är ju inte alltid man hittar även om man går in i Bokväljaren eller på
boktipsen. Man kan få några tips, men det är inte alla böcker som är inlagda där.
Många av storläsarna vill gå och leta [på stadsbiblioteket] och hitta nya böcker.

Barn har inte några större problem med Bokväljaren, men då de ska söka i bibliotekskatalogen
vet de inte hur de ska göra, menar Mattsson. Man har haft undersökningar på biblioteket om
hur barn söker i katalogen och det har visat sig att de inte använder katalogen särskilt ofta.
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De är inte säkra på hur de ska göra. Många skriver hela alltet och så blir det stavfel
någonstans. Jag tror att det största problemet är att man inte får ha för mycket text,
för då läser de inte det. De [Websidorna] måste vara enkla (…) de tar sig inte tid
att läsa. De gissar sig till vad som står. Finns det en bild så går det fortare.

Därför vill man göra texten på barnsidorna mer illustrativa. Mattsson berättar att det  ska
finnas någon form av ikoner som barnen kan klicka på och att det eventuellt skulle finnas en
förklarande text under dessa.

Bilderna som vi har där är mer illustrationer. De har ingen funktion, utan bara för
att lätta upp sidan (...) Det får inte bli att man klickar i för många led innan man
kommer fram till vad det är. På något sätt måste det vara enkelt.

Personalen har börjat med undervisning i bibliotekskunskap på stadsbiblioteket för alla 4:or
och 6:or, där man utgår från den virtuella skolbibliotekariens länksidor, Skolbibliotek.
”Skolbibliotek” är sammanställt av Mattisson för skolans behov och ligger även denna såsom
Barnens Bibliotek som en länk från Ronneby Biblioteks hemsida. Webbibliotekarien har
börjat användas som resurs sedan man börjat med Rekordläsarna, berättar Mattsson. Det
kommer framförallt frågor om böcker, men även andra frågor. Någon direkt respons på
barnsidorna har man inte fått.

På frågan om det finns några för-/nackdelar med ett barnbibliotek på Internet svarade
Mattsson att Internet är oslagbart på att förmedla ny information och att faktauppgifter på
Internet kan vara ett komplement till böcker. Det som inte går att förmedla via Internet är:

helt klart läslusten! Man kan ju inte sitta och läsa på en dataskärm, även om det
har kommit att man kan läsa hela böcker och texter på skärmen. Jag tycker inte att
det är samma sak. Det är lite svårt att ta datorn och krypa upp i soffan. Texten blir
jobbig för ögonen.

�,QIRUPDQWHUQDV�V\Q�Sn�IUDPWLGHQ�RFK�YLVLRQHU

Hur ser den närmaste framtiden ut? För att skapa ett ökat intresse har det diskuterats en
tävling såsom ”Veckans fråga” och den som vinner belönas med ett pris t ex En bok för alla.
Ett annat förslag är ”Månadens mest lästa bok”. Vidare tänker sig bibliotekspersonalen en
omarbetning av barnsidan för att bättre nå ut till målgrupperna. Mattsson berättar att man vill
ha en sida som är mer interaktiv, att något händer på sidan. Den ska skapa ett ökat intresse och
inte enbart ha information om biblioteket:

Det kommer mer och mer efterhand som biblioteket lär sig med datorer. Många
börjar, vi gjorde likadant och den är ju delvis sådan fortfarande, information om
oss. På vuxensidan har vi kommit längre.

Hon menar att den omarbetade sidan skall rikta sig till två eller tre målgrupper; barn,
ungdomar och eventuellt vuxna. Därifrån skall de sedan kunna länka sig vidare åt var sitt håll.
Mattsson tror att när eleverna kommer i tonåren och ska söka jobb eller kanske gå i skola
utomlands kan det vara den sortens information som sidan ska innehålla. Man har tänkt sig en
utvärdering av de nya sidorna och samtidigt göra reklam för dem genom att ta in några
skolklasser och se vad de tycker och om de kan tänka sig att använda dem.
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Mattsson tror inte att Internet kan bli ett riktigt hot mot biblioteket, utan mer ett komplement.
Däremot menar hon att det är möjligt att Internet slår ut faktasidan då denna ständigt behöver
uppdateras och hade t ex Statistiska årsboken funnits på nätet hade hon helt klart gått dit då
dess innehåll är något som ska vara nytt:

Är man inne på att ha nya uppgifter slår ju Internet helt klart. Man får helt enkelt
tänka på vad det är man ska ha det till. Vad det är man är ute efter (…) man kan
säkert hitta jättemycket information på Internet, men många gånger kan man hitta
det mer samlat i en bok.

På frågan om hon tror att bibliotekarierollen kommer att förändras svarar Mattsson att
bibliotekarierollen ständigt förändras och att det behövs kontinuerlig fortbildning och
kompetensutveckling. Hon menar att det många gånger tas för givet att bibliotekarier själva
håller sig informerade med den nya tekniken, men att tiden inte alltid räcker till detta.
Mattsson förklarar att mycket av bibliotekarierollen idag består av att lära låntagaren att söka
själv:

Vi måste ju hålla oss a jour var vi kan söka, var vi kan hitta informationen (…)
Samtidigt som man många gånger måste lära låntagarna att söka själva. Vi hinner
ju inte med, det finns ju alltid kö. Många frågor från skolan tar tid. Man måste
lösa det på 2-3 minuter för att hålla kön undan, men det tar kanske 20 minuter att
leta.

Barnens bibliotek i Ronneby har byggts upp inom den ordinarie verksamheten och arbetet
pågår kontinuerligt. Mattsson tror att det bästa vore om bibliotekarierna kunde få timmar
avsatta för att jobba med Barnens bibliotek inom den ordinarie arbetstiden. Hon anser att om
arbetet hade genomförts som ett projekt så hade tid kunnat avsättas för att bygga upp det hela,
men att nackdelen med projekt är att:

sen det är slut så måste man ju ha tiden att kunna fortsätta med det. De flesta
projekt är ju tyvärr sådana att man jobbar mycket med det medan det är igång,
men sedan när det väl tar slut ramlar allting.
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I detta kapitel diskuterar jag resultatet från intervjuerna i belysning av litteraturgenomgången i
kapitel 2-7 och utifrån problemformuleringens fyra frågor. Kapitlet har tematiserats i avsnitten
Bakgrund och Genomförande, Uppnådda resultat och Informanternas syn på framtiden och
visioner.

Diskussionen utgår från frågeställningarna i problemformuleringen. Dessa är följande

♦ Vilken var bakgrunden till ett barnbibliotek på Internet och hur har man genomfört
arbetet?

♦ Vad har man uppnått för resultat med ett barnbibliotek på Internet?

♦ Hur ser man på framtiden?

♦ Hur förhåller sig de svenska barnbiblioteken på Internet till två europeiska?

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om barnbibliotekarier med ett barnbibliotek på
Internet når barn. Vad jag har kunnat se är att ett barnbibliotek på Internet skulle kunna vara
en möjlig väg att nå fram till barn då de i stor utsträckning använder sig av datorer och
befinner sig på Internet. Efter att ha tittat på statistik och olika undersökningar av barns
användning av Internet var det närmare 10 miljoner barn runt om i världen som använde
Internet 1998. Fyra år senare beräknades denna siffra ha tredubblats (se 5.1). 10 miljoner barn
kan tyckas vara lite i förhållande till all världens barn, men många barn bor i fattiga länder så
jag kan tänka mig att det framförallt är västvärldens barn som är de stora användarna. Med
den snabba utvecklingen och med tanke på att det finns en Internetuppkoppling i en fjärdedel
av hushållen i Sverige (se 5.1) kan det tyckas att barnbiblioteket på Internet kunde vara en
lösning eller medelväg på den konkurrens biblioteken och boken har från de tämligen nya
medierna såsom TV, dator och video. Barnbiblioteken på Internet möter barnen på halva
vägen och tar samtidigt ett steg in i den IT-utveckling som så många andra verksamheter
redan gjort. Visserligen är det ett tämligen nytt fenomen att biblioteken använder sig av
Internet för att förmedla och nå ut med sin verksamhet, men med tanke på alla svenska hushåll
uppkopplade, Internets potential och barns användning av det nya mediet kan det tyckas
förvånande att det är så få som tre barnbibliotek på Internet i Sverige som har utnyttjat
tillfället. Resultaten från mina intervjuer visar att barn använder Barnens Bibliotek och
Barnens Polarbibliotek i stor utsträckning vilket kan tolkas som att det finns ett stort behov av
denna form av verksamhet. Många folkbibliotek har lagt ut verksamhet på Internet, men på
vägen tycks de ha glömt bort barnen. Sidorna är riktade till vuxna och finns det sidor ämnade
för barn, är det ofta information riktad till vuxna om vilken verksamhet som finns för barnen
på det fysiska biblioteket. De är inte till för barnen att använda och interagera med vilket jag
anser att de undersökta barnbiblioteken på Internet kan erbjuda och som undersökningar visar
att barnen vill ha för att inte tappa intresset. Kanske skulle folkbiblioteken som tillverkar
webbsidor för barn idag ta lärdom av de som redan finns och använda sig av de metoder som
andra redan har provat på.
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Hur startade det hela? De tre undersökta svenska barnbiblioteken på Internet har startat på
enskilda bibliotekariers initiativ, vid olika tidpunkter, med olika målsättningar och har byggts
upp inom den ordinarie verksamheten med varierande finansiellt stöd. Detta kan jämföras med
det europeiska projektet CHILIAS som startade som ett EU-projekt och brittiska Stories from
the web som startade som ett experiment av UKOLN. De sistnämnda har haft andra
målsättningar och andra ekonomiska förutsättningar vilket troligen har haft betydelse för hur
verksamheten utvecklats. Vad som har framgått i mina intervjuer är att arbetet med ett
barnbibliotek på Internet kräver mycket tid och resurser och som jag kan se det vore det bästa
att ett barnbibliotek på Internet byggs upp som ett projekt och sedan drivs vidare inom den
ordinarie verksamheten. Eftersom neddragning och besparing i kommunerna för
barnbiblioteken på 90-talet (se 4.4) har medfört att någon utökning av verksamheten inte
förefaller möjlig, ter det sig inte lika svårt att erhålla anslag för ett tidsbegränsat projekt. Med
Sveriges inträde i EU finns det stora möjligheter att söka pengar till olika projekt vilket
Barnens Polarbibliotek har gjort. Finns det en klar projektbeskrivning att presentera verkar det
inte vara några större problem att få bidrag. Även Barnens Bibliotek i Borås sökte bidrag från
staten vilket även detta var möjligt. Båda dessa barnbibliotek på Internet har växt och blivit
stora i omfång. Jag tror dock inte att de blivit stora enbart på grund av finansiellt stöd, utan att
de byggts upp av eldsjälar som verkligen har satsat allt. Ska det då krävas en eldsjäl för att
starta ett barnbibliotek på Internet? Jag tror inte det. Dessa barnbibliotek på Internet har varit
pionjärerna i Sverige och har fått dra det tunga lasset. De har fått prova sig fram för att se vad
som fungerar i svenska förhållanden och förkastat det som fungerat mindre bra. Jag tror att de
bibliotek som idag funderar på att lägga ut barnbiblioteksverksamhet på Internet kan lära sig
mycket av dessa pionjärer och får på så sätt mycket gratis. Däremot bör vart och ett bibliotek
bygga upp sina barnbibliotek på Internet utifrån de behov som finns i det lokala området.
Barnens Polarbibliotek kom till då det fanns ett behov av material från Norrbotten för barn
och Barnens Bibliotek kom till för att Dorbell ansåg att det saknades användbart material på
Internet för barn. I båda fallen har barn fått vara med vid utformningen av sidorna. Westerberg
och Dorbell var båda eniga, vilket hade framkommit i intervjuerna, att ”vuxna tror sig veta
vad barn tycker om och vill ha, vilket inte alltid stämmer överens med verkligheten”. Detta
tror jag är en av de viktigaste aspekterna då ett folkbibliotek ska utforma barnsidor på webben.
Finner barnen inte sidorna attraktiva, inte förstår och hittar i dem, finns det en risk att de
tröttnar och går därifrån eftersom det finns så många andra sidor som de istället kan besöka
och som engagerar dem mer. Även undersökningarna från CHILIAS och Stories from the web
visar tydligt på vikten av barns medverkan vid utformningen av webbsidor (se 7.1 & 7.2). Ett
bibliotek på Internet får heller inte bli ett självändamål, att det ska finnas där bara för sakens
skull. Detta tycker jag mig kunna se på många folkbiblioteks hemsidor, att det görs en
hemsida och sedan händer det inte mycket mera. En hemsida måste hela tiden vara aktuell och
uppdateras med ny information och länkar som fungerar annars är det till slut ingen som läser
den. En webbsida som inte uppdateras är som att läsa en gammal dagstidning. Både Barnens
Bibliotek och Barnens Polarbibliotek uppdateras med jämna mellanrum vilket jag tror är
nödvändigt. Mattsson uppdaterar sidorna ca fyra gånger per år vilket hon ansåg vara för lite.
Jag kan hålla med om att det är i minsta laget då tekniken går snabbt fram och material och
information som ständigt förnyas.

I Barnens Polarbiblioteks projektbeskrivning står bland annat skrivet att projektet knyter an
till internationalisering, kulturell mångfald, medvetenheten om det egna och delaktigheten i
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det gemensamma kulturarvet, olika uttryck för kunskaper och olika kunskapsformer. Jämför
man detta med de kulturpolitiska målen från 1997 ser jag det som att Barnens Polarbibliotek
arbetar för internationalisering genom samarbete med Norge, Finland, Ryssland och de
samiska delarna, för mångfald genom att erbjuda tillgång till det virtuella biblioteket som
alternativ till det kommersiella utbudet, kulturarvet genom att lyfta fram de norrbottniska
barn- och ungdomsförfattarna samt barn- och ungdomslitteraturen och vad som är unikt med
detta och olika uttrycksformer och kunskapsformer genom att låta barnen producera eget
material som presenteras på sidorna. Folkbiblioteken har bibliotekslagen att följa och det
anser jag även att de tre undersökta barnbiblioteken på flera sätt gör då man via siten erbjuda
böcker, IT och andra medier för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning. Vidare
anser jag att de tre undersökta barnbiblioteken närmar sig målen i de internationella
måldokumenten Barnkonventionen och UNESCOs biblioteksmanifest (se 2.2) genom att
tillhandahålla länkar med information för barn och genom att barnen själva kan skriva
berättelser och boktips och skicka in och få dem publicerade på bibliotekens webbsidor.
Barnens Bibliotek i Borås har haft projektbeskrivning då bidrag skulle sökas, medan en
målbeskrivning saknas på Barnens bibliotek i Ronneby. En klar målbeskrivning för sin
verksamhet såsom Barnens Polarbibliotek har, tror jag är nödvändig för att genomföra ett
barnbibliotek på Internet både finansiellt och praktiskt. Man måste veta vad det är man vill
med sitt arbete och jag tror att det kan vara lättare att arbeta efter ett bestämt mål, det blir mer
konkret och allt eftersom kan gamla punkter strykas och nya läggas till i en ständigt pågående
process.

De tre svenska barnbiblioteken på Internet riktar sig framförallt till barn, men i olika åldrar
vilket även Infoplanet och Stories from the web gör. Som det framkom i intervjun med
Mattsson, kan det ha betydelse att det står ”barn” på sidorna. Det hade visat sig att barn i 4:an
och uppåt inte läste barnsidorna då de ansåg sig vara ungdomar. Barnbiblioteket har som mål
att nå ut till alla barn (se 4.2) och hur kommer det sig då att man gör avgränsningar för vem
barnbiblioteket på Internet är till för? Kan det finnas en risk att man förlorar en del barn och
ungdomar då det står på sidorna att de är avsedda för barn i särskilda åldrar? Ett barn i fyran
kan vara lika mogen som en tonåring, medan ett annat kan jämföras med mognaden av en 7-
åring. Jag är medveten om att vissa avgränsningar måste ske och en lösning skulle vara att
hitta ett begrepp som passar barn och ungdomar i alla åldrar, kanske ”De ungas bibliotek”.

De tre svenska biblioteken informerar om siterna på ett eller annat sätt. Westerberg menar att
det är via skolorna som man når ut till alla barn, de som är intresserade såväl till dem som inte
skulle nås av eller söka sig själva till litteratur. Hon tror att sidorna används i mindre
utsträckning om hon inte har besökt skolorna på länge eller att webbsidorna inte har blivit
uppdaterade. Barnens Polarbibliotek är inte självgående, utan det krävs hela tiden ett aktivt
arbete. Dorbell å andra sidan anser att sidorna marknadsför sig själva genom att andra
barnsidor länkar till Barnens Bibliotek. Nu finns det även barnsidor som länkar till Barnens
Polarbibliotek så hur kommer det sig att Barnens Bibliotek inte behöver marknadsföra sig på
samma sätt som Barnens Polarbibliotek? Kanske kan det vara så att Barnens Bibliotek riktar
sig till alla barn och inte till en grupp barn såsom Barnens Polarbibliotek. Det medför att
Barnens Bibliotek har och får fler användare och då sker spridningen snabbare och över ett
större område. Även Barnens Bibliotek i Ronneby visar på hur viktigt det är att marknadsföra
sig. Sedan Mattisson varit ute i skolorna och pratat om Rekordläsarna, har det kommit flera
frågor till webbibliotekarien.
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Det finns olika sätt att ta reda på om man med ett barnbibliotek på Internet når fram till
målgrupperna. Ett kan vara att se på antal besökare siten har haft via en webbräknare. Den
19/4 –00 gjorde jag besök på siterna och avläste respektive biblioteks webbräknare. Barnens
Bibliotek i Borås hade haft 77 760 besökare sedan 1996 och Barnens Polarbibliotek hade haft
30 321 besökare sedan i augusti 1997. Ronneby har ingen webbräknare på siten. Dorbell
berättar att Barnens Bibliotek har 1500-2000 besökare varje vecka. För en Internetsite är det
inte många menar hon, men för att vara en bibliotekssite är det ganska mycket. Med en
särskild funktion kan hon till viss del se varifrån besöken kommer, men det går inte att utläsa
om det är ett barn eller vuxen eller vad besökaren gör på siten. Drygt ett år senare 30/6 –01
gjorde jag en ny avläsning av sidorna. Då visade det sig att Barnens Bibliotek var uppe i 149
113 besökare och Barnens Polarbibliotek 48 309. Barnens Bibliotek har gjort en ökning av
besöksantalet på nästan 100% på lite mer än ett år vilket jag tycker är förvånansvärt mycket.
Visserligen syns det inte vad besökarna har gjort på siten, men det visar på att intresset för
webbsidan ökar i allt högre takt.

Ett annat sätt att se om man når fram till målgruppen är genom den respons från användarna
som man får t ex via e-mail, frågor eller kommentarer om sidorna samt de bidrag, boktips och
berättelser, som kommer från barn och som skickas till webbibliotekarien. Barnens Bibliotek i
Borås får varje vecka 5-6 e-mail med frågor och kommentarer om sidorna och 10-15 boktips
skickas in från skolbarn. Även frågor som barnen vill ha besvarade ökar. Barn och vuxna hör
av sig till Barnens Polarbibliotek och ger positiv respons via e-mailfunktionen ”Kontakt”,
telefon eller personlig kontakt. Sedan man startat tävlingen Rekordläsarna i Ronneby har man
märkt en ökad frekvens av frågor till ”Fråga Bibliotekarien”. Som det verkar sker det en
ständig ökning av respons genom åren och att siterna inte enbart är en nyhetens behag tycker
jag mej kunna se då besökarna verkligen använder sidorna och inte enbart ”tittar in” eller
surfar genom för att se vad som finns på webbsidorna.

De tre informanterna var eniga om att det är från skolorna som den största användningen av
webbsidorna sker och att det då är lärarna som tar initiativ. Då jag valde att inte beröra skolan
i litteraturen, eftersom materialet skulle blivit alltför omfattande, har jag inte kunnat analysera
detta vidare, men jag kan tänka mig att sidorna är mycket bra för lärarna då man på
webbsidorna samlat fakta som kan användas i undervisning. I stället för att läraren med
barnen går till skolbiblioteket, som inte alltid har råd att köpa in ny litteratur, kan de gå ut på
Internet och hämta materialet där. Skolor har dessutom fast uppkoppling som möjliggör för
barnen att sitta och söka information utan extra kostnader för den tid de söker jämfört med
vad det skulle göra för en privatperson (se 3.2). En annan anledning till att lärare låter barnen
använda Internet kan vara, vilket framkom i Enochssons undersökning, att barnen ansåg det
gick snabbare att hämta information på nätet och att informationen var mer aktuell. Att de
dessutom tyckte att Internet var roligt kan ju tyckas vara positivt när man ska undervisa barn i
skolan (se 5.3)! Flera engelska undersökningar har gett liknande resultat och stärker teorin att
barn är positiva till Internet och tycker att det är lätt att använda (Ibid.)

Mattsson och Westerberg var eniga om att ett barnbibliotek på Internet är ett komplement till
det fysiska biblioteket. Även Janes anser att biblioteket på Internet är ett komplement och att
det inte är meningen att den naturliga mötesplatsen på det fysiska biblioteket, där man träffas
och umgås på, ska tas bort. Dorbell däremot kan se att det är alltfler barnbibliotekarier idag
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som använder sig av Internet och inte kan vara utan det. Jag kan se att Dorbell har gått ett steg
längre än de andra informanterna då hon anser att barn istället har hittat en mötesplats på
Internet, där de kan umgås på och diskutera litteratur. Det är inte YDU man träffas som är det
viktiga, utan istället DWW man träffas.

Vad som har framgått av intervjuerna är att barn inte har några problem med att navigera i
sidorna, men att det var desto svårare att söka i katalogen. Varför det är på detta viset kan man
tydligt se i den amerikanska undersökning med de deltagande trettiotvå barnen som skulle
söka svaren på två olika frågor. Barnen använde inga analytiska sökstrategier såsom Boolsk
sökning, utan uteslutande av browsingstrategier. De hade ingen mental modell om hur
systemet var uppbyggt, utan de flesta skrev hela frågan i söksträngen (se 5.3). Lena Lundgren
såg problematiken redan för några år sedan och det kan tyckas underligt att det inte har satsats
mer på att få fram en katalog som fungerar för barn (se 4.3). Med tanke på detta finns det en
stor uppgift för barnbiblioteken att skapa en katalog som gör det möjligt för barn att söka i och
där de kan hitta de böcker de söker. Bokväljaren i Ronneby är en mycket bra variant för en
katalog då det är sökning i form av browsing och det är kanske där man ska börja?

Informanterna gav olika svar på frågan om vilka för- respektive nackdelar det fanns med ett
barnbibliotek på Internet. Dorbell ansåg att det har blivit en mötesplats för barn och hon
kunde inte se att det skulle finnas några nackdelar med ett barnbibliotek på Internet.
Westerberg kunde se att det fanns fördelar att barn i Norrland fick tillgång till material oavsett
var de bor eller vilket språk de använder. Hon kunde dock se nackdelar med att man inte får
samma känsla på Internet för läsning som med det fysiska biblioteket. Mattsson menade att
Internet var oslagbart på att förmedla information och faktauppgifter, men liksom Westerberg
ansåg hon att läslusten inte gick att förmedla via Internet. Jonsby säger i sin artikel att
biblioteken har lyckats med att ge invånare service oavsett var de bor och vilket handikapp de
har vilket stämmer väl överens med de åsikter som Westerberg har. Att biblioteket via nätet
erbjuder service som blir tillgängligt för alla (se 6.2). Detta är ju är tanken med ett
folkbibliotek, att det ska vända sig till alla; barn, vuxna, friska, sjuka, med fysiska eller
psykiska handikapp, boende hemma eller på institution (se 4.2).

,QIRUPDQWHUQDV�V\Q�Sn�IUDPWLGHQ�RFK�YLVLRQHU

De tre informanterna syn på bokens framtid skiljer sig åt. Mattsson och Westerberg menar att
boken inte kan ersättas av datorn då läslusten och upplevelsen av en bok inte kan förmedlas
via en datorskärm. Själva tycker de att texten blir jobbig för ögonen och de tror att för mycket
text på skärmen klarar barn inte av att läsa eller gissar vad som står. Även i utvärderingen av
Treasure Island visade det sig att barnen inte var intresserade av sidorna med text utan
klickade sig vidare för att hitta sidor de kunde interagera med. Liknande resultat kunde man
utläsa vid utvärderingen av CHILIAS-projektet där barnen inte heller var villiga att läsa långa
texter på datorskärmen. Datorn ska inte ersätta boken vilket Ormes uttrycker, utan vara ett
verktyg för att uppmuntra till läsning. Till skillnad från dessa resultat föreställer sig Dorbell
däremot att nästa generation kan ha en annan syn på böcker än den man har idag och att barn
till och med kan komma att föredra de digitala böckerna. Att läsa lång text på en datorskärm
ansåg både Mattsson och Westerberg vara svårt för barn, men även utvärderingen från
CHILIAS och Treasure Island visar på liknande resultat. Själv läser jag ogärna långa
textstycken från en datorskärm och håller med om att det blir jobbigt för ögonen. Då skriver
jag hällre ut texten. Har man då inte missat själva tanken med ett papperslöst samhälle? Jo,
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det tycker jag, men det finns andra sätt att läsa texten på en datorskärm. E-boken som provas
på flera bibliotek kan vara en möjlighet. Den har inte kommit så långt i utvecklingen, utan är
fortfarande på utvecklingsstadiet och mycket finns fortfarande att göra. Då är det inte heller
sagt att det bara ska vara skönlitteratur som läses, utan det kan även vara facklitteratur. Varför
inte ladda hem en svampbok från Internet när man befinner sig ute i skogen och ska plocka
svamp eller kanske en karta över Paris då man söker efter Louvren? Jag tror inte heller att det
skulle finnas en risk att datorn skulle ersätta en god roman, men med den snabba tekniken och
utvecklingen av e-boken så är det inte omöjligt att tänka sig tanken att kunna ladda ner en bok
var man än befinner sig och när som helst. Inte heller anser jag att det finns något som säger
att det ena skulle ta ut det andra. Det vore synd om det fanns några som bromsar utvecklingen
enbart för att det ska vara som det alltid har varit och jag kan se att Sonja Svensson, chef för
SBI motsäger sig själv när hon menar att biblioteken ska blicka fram i tiden och ta till sig det
nya, men samtidiga säger att ”låt framtiden ta hand om sina egna barn, vår uppgift är här och
nu” (se 4.3). Tekniken måste få utvecklas i sin egen takt och sedan är det vår uppgift att
använda det som passar vår verksamhet och våra låntagares behov.

Både Dorbell och Westerberg tror sig veta att barnen vet var de ska hitta spel och serier.
Dorbell anser att Barnens Bibliotek inte får bli någon allmän Internetsite, utan skall vara en
mötesplats där barnen kan ta del av litteratur och Westerberg önskar inte serier och spel på
Barnens Polarbibliotek eftersom det finns på annat håll. Kan då inte en bibliotekssite också
innehålla mer underhållande inslag av interaktivitet med spel och tävlingar och vad är det som
säger att den blir mindre bibliotekssite för det? Stories from the web innehåller spel och
tävlingar där barnen bland annat får träna sig på att hitta ord. Som det visade sig i
utvärderingen av Treasure Island ville barnen kunna interagera mer med sidorna. Kanske får
bibliotekssiter släppa efter något på kravet att de ska hålla sig strikt inom bibliotekets ramar
och istället rätta sig efter det som barnen klarar av och vill ha med interaktivitet med sidorna
om man vill att barnen fortsättningsvis skall använda sig av dessa. Jag kan inte se att ett
barnbibliotek på Internet blir sämre för det.

Kerstin Rydsjö vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås tycker sig
kunna se att barnbibliotekarierna har tvekat inför den nya medieutvecklingen. Hon talar om
olika konflikter som barnbibliotekarierna ställs inför såsom resurskonflikt, kompetenskonflikt
och målkonflikt. Hos de tre intervjuade bibliotekarierna råder det stor enighet om den
framtida bibliotekarierollen, den kommer att förändras och i ökad omfattning kommer det att
krävas en kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling för att klara de ökande
kraven. Westerberg menar att Internet medför att den framtida bibliotekarien kommer att
behöva ständig fortbildning för att biblioteken ska klara av att överleva i framtiden och
Dorbell anser att det är svårt att hitta i Internetdjungeln och att det kommer att behövas en
välutbildad bibliotekarie som informationsmäklare eller förmedlare. På sina håll i
biblioteksvärlden skaffar man dator- och Internetutrustning, men har inte avsatt resurser för
fortutbildning till personalen av den nya tekniken, vilket kan te sig föga meningsfullt. 40-
talisterna kommer successivt att gå i pension och ersättas med yngre bibliotekarier som växt
upp med och som i sin utbildning fått invävt den nya tekniken och kan se den som en tillgång
i arbetet. Därmed elimineras naturligt Rydsjös farhågor om kompetens- och målkonflikterna.
När det gäller resurskonflikten måste man vara kreativ och offensiv såsom de tre intervjuade,
komma med nya idéer, medvetliggöra dessa, skapa intresse, visa på resultat, begära
extrapengar eller åtminstone få behålla tilldelade anslag och kanske söka sponsorer.
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Informanterna ansåg att det fysiska biblioteket kommer att finnas kvar i framtiden. Dorbell
tror att det kommer att finnas kvar en tid framöver, men då i förändrad form och mer som en
informationscentral. Westerberg och Mattsson ansåg att barnbiblioteket på Internet är och
kommer att vara ett komplement till det fysiska biblioteket. Professor Janes anser även han att
ett folkbiblioteket på Internet är ett komplement till det fysiska biblioteket då det varken kan
eller vill erbjuda medborgarna t ex ett ställe att sitta på eller ett fysiskt möte att gå till.
Avsikten med CHILIAS-projektet var att utveckla biblioteket som en stimulerande miljö för
förändrat lärande. Bussmann och Mundlechner menar att den traditionella modellen av
biblioteken kan överföras på den virtuella världen och genom att göra biblioteket mer
attraktivt kan det väcka barnens nyfikenhet för böcker, författare och olika ämnen. Detta kan
tolkas som att även Infoplanet ska fungera som ett komplement och en inkörsport till det
traditionella biblioteket. Utifrån intervjuerna och litteraturgenomgången tycker jag mig kunna
se att barnbiblioteket på Internet inte skulle utgöra ett hot mot det traditionella biblioteket och
en ersättning för det, utan vara ett sätt att locka barnen till det fysiska biblioteket genom att
anpassa biblioteket till den värld som barnen lever i dag med datorer och Internet. Jag tror inte
heller att det är bibliotekariernas avsikt med ett barnbibliotek på Internet, att det ska ersätta
det traditionella biblioteket. Istället ser de ett steg framåt och inser att det inte är möjligt att
bortse från den inverkan som datorer och Internet har på vårt samhälles barn. Det ligger i tiden
och det går inte längre att blunda för detta. Det underliga är att inte fler har upptäckt det.

Dorbell hoppas att en organisation kan byggas upp med Barnens Bibliotek som ett nationellt
uppdrag med statliga bidrag och att ett samarbete kan utvecklas med Barnens Polarbibliotek
och det diskuterade barnbiblioteket för Skåneregionen. Det finns idéer om att lägga in
uppslagsverk för barn, göra en databas över Kamratpostens artiklar och låta Skolverket
utnyttja länksamlingen. Även Westerberg ser ett utökat samarbete utanför den nuvarande
verksamheten. Inom den närmaste framtiden kommer utvecklingen av Barnens Polarbibliotek
i Sverige, Finland och Norge att fortsätta och efter årsskiftet är det tänkt att respektive land
skall integrera barnbiblioteket på Internet i den ordinarie verksamheten. Längre fram finns det
också planer på integration av med det samiska och även den ryska delen av Barensregionen.
Mattsson berättar att man planerar en omarbetning av det befintliga Barnens bibliotek inom
den ordinarie verksamheten där man vill göra webbsidorna mera interaktiva.
Arbetet med barnbiblioteket på Internet fortsätter för de tre svenska biblioteken om än i olika
omfattning och inriktning.�På andra håll i samhället pågår en snabb anpassning till den nya
tekniken och de som inte hänger med i utvecklingen slås ut och så kommer villkoren att se ut
för biblioteken också, minskat utnyttjande ger minskade anslag och man kommer in i en
nedåtgående spiral. Det finns inget utrymme för tvekan, man måste vara offensiv för att även i
framtiden få  behålla de ekonomiska villkor som man nu arbetar med.
Hur ska då ett barnbibliotek på Internet kunna drivas i framtiden? Skall entusiasterna hinna
och orka utveckla verksamheten,  behöver det utarbetas nationella riktlinjer eller skulle
privatisering vara ett alternativ? Hur skall den kunskap som redan uppnåtts spridas vidare? En
nationell webbplats skulle, med de erfarenheter och kunskaper som finns, kunna byggas upp
där allt finns samlat med t ex bibliotekskatalog för barn, länkar till barnresurser på webben
och möjligheter för barn att interagera såsom att skicka in egna berättelser, boktips, att delta i
tävlingar. Från den nationella webbplatsen skall det gå att länka sig vidare till barnbiblioteken
som utformar sina egna webbsidor med den lokala informationen. Detta skulle underlätta för
användaren att hitta och slippa att söka sig fram på Internet. Hur detta skall organiseras måste
diskuteras, men kanske finns här rationaliseringsvinster att göra. Sponsorer skulle kunna sökas
som betalade uppbyggnaden av siten och visar det sig att den används i stor omfattning så
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tjänar alla parter på det. Med den privatiseringsvåg som sveper över landet inom andra
områden och även inom kulturen får man inte ställa sig helt främmande till att även
barnbiblioteken i framtiden kan komma att drivas i privat regi, debatt pågår redan idag om att
lägga ut bibliotek på entreprenad.
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Dagens samhälle övergår mer och mer i riktning mot ett informationssamhälle. Allt
effektivare datorer och kommunikationsvägar utvecklas med en rasande fart. Stora mängder
information i form av text, bild och ljud kan lagras och blixtsnabbt hämtas hem från och
sändas dit man önskar. Idag finns datorer med Internetuppkoppling i många hem och med stor
sannolikhet kommer dessa i framtiden att bli lika vanliga som radio och TV är idag. Dagens
ungdom växer upp och får IT-kunskap naturligt via skolan. Konkurrens om barns fritid ökar
från olika medier och barn använder Internet i allt större utsträckning.

Barnbiblioteksverksamheten har successivt utvecklats under l900-talet. Med de mål som
eftersträvas inom svensk kulturpolitik, UNESCOs barnbiblioteksmanifest och
Barnkonventionen har barnbibliotekets roll klarare definierats. Barnbibliotek på Internet är i
Sverige nytt. Få undersökningar är gjorda och lite är skrivet i ämnet. Statliga beslut ligger till
grund för den fortsatta utvecklingen vilket medför en viss tröghet. En krympande ekonomi
utgör också ett hämmande inslag.

På enstaka håll ser man barnbiblioteksverksamhet som lagts ut på Internet och där försöker
man bygga broar mellan den nya tekniken och den traditionella verksamheten. Detta har skett
dels genom enskilda bibliotekariers idérikedom och entusiasm, men också som omfattande
barnbiblioteksprojekt.

De undersökta svenska barnbiblioteken på Internet har startat inom den ordinarie
verksamheten, oberoende av varandra, vid olika tidpunkter och med olika målsättningar och
har utvecklats olika. De ekonomiska förutsättningarna och resurserna har varit olika och det
förefaller enklare att få anslag att bygga upp verksamheten som ett projekt och sedan driva det
vidare inom den ordinarie barnbiblioteksverksamheten. Man riktar sig till barn i olika åldrar
vilket kan medföra att vissa barn och ungdomar inte räknar sig till målgruppen och tar därför
inte del av sidorna. För att ändra på detta skulle barnbibliotek på Internet istället kunna kallas
De ungas bibliotek på Internet. Vuxna tror sig veta vad barn vill ha och klarar av, men då det
inte alltid stämmer överens med verkligheten är det viktigt att barn medverkar vid
uppbyggnaden av en webbsite.�Med det stora antalet webbsidor och konkurrensen mellan
aktörerna om barns uppmärksamhet är det en nödvändigheta att informera att och var
verksamheten finns. En kontinuerlig uppdatering krävs för att innehållet med länkar på
sidorna ska hållas aktuella�

Det framkom inga objektiva mätmetoder som kunde utvisa i vilken omfattning man med ett
barnbibliotek på Internet når fram till målgrupperna. Den respons man får genom det antal
frågor, kommentarer och bidrag från besökarna ger en viss uppfattning och även antalet
besökare på siten avläst med en webbräknare och man har noterat ett ökat användande av
sidorna.

Boken kommer att finns kvar inom en överskådlig framtid och kan inte ersättas av datorn då
varken barn eller vuxna klarar av att läsa en längre text på skärmen.�Barn föredrar aktiviteter
och sidor som de kan interagera med vilket även barnbibliotekssiterna borde ta hänsyn till.
Biblioteken bemannas idag av personal som inte är uppväxt med den nya tekniken och
bibliotekarier känner sig osäkra på hur den ska användas. Den nuvarande bibliotekarien
behöver utbildning inom den nya tekniken medan den nya bibliotekarien får dessa kunskaper
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via bibliotekarieutbildningen. Det fysiska biblioteket kommer att finnas kvar om än i
förändrad form och biblioteket på Internet är ett komplement till den ordinarie verksamheten,
men med ökande betydelse.�De tre undersökta barnbiblioteken på Internet kommer att fortsätta
arbetet med verksamheten på Internet om än i olika omfattning och inriktning.
En nationell webbplats skulle kunna byggas upp där allt finns samlat och varifrån det skulle
vara möjligt att länka sig vidare till barnbiblioteken med lokal information. Det skulle
underlätta för användaren att hitta och det kan finnas rationaliseringsvinster att göra. Att
privatisera verksamheten torde heller inte vara främmande. Här finns många frågetecken och
underlag för ytterligare funderingar.

Till skillnad från de svenska biblioteken startade CHILIAS som ett storskaligt projekt och
Stories from the web som ett småskaligt experiment och utvecklades senare till en fullskalig
servicemodell . De svenska och de europeiska barnbiblioteken på Internet har alltså haft olika
målsättningar och ekonomiska förutsättningar vilket har betydelse för hur verksamheten
utvecklas. De svenska biblioteken samarbetade med barn under uppbyggnaden och
utvärderingen, vilket även de båda europeiska biblioteken gjorde och det framgår att barns
medverkan är viktig. Synen på det framtida biblioteket överensstämmer i de svenska
undersökningarna och i utvärderingen av CHILIAS-projektet; barnbiblioteket på Internet är ett
komplement och en inkörsport till det fysiska biblioteket. Detta framgår inte i Stories from the
web.

Min problemformulering kan inte enkelt besvaras, men bibliotekarier anser att de med
barnbiblioteket på Internet som resurs når barn. Dock kan detta inte bekräftas med objektiva
mätmetoder, utan genom bibliotekariernas åsikter genom den respons som de får från
besökarna på siterna.

Slutligen frågar jag mig om dagens blygsamma IT-satsning inom barnbiblioteken ens har nått
fram till första steget på den utvecklingstrappa som jag ser framför mig. Jag är övertygad om
att barnbibliotek måste utveckla och integrera den nya tekniken i sin verksamhet för att
överleva och ett sätt att möta användarna behov är att lägga ut verksamheten på Internet.
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Denna uppsats handlar om barnbibliotek på Internet. Syftet har varit att ta reda på hur idéerna
till Barnens Bibliotek, Barnens Polarbibliotek och Barnens bibliotek i Ronneby föddes, hur de
har utvecklats och vilka mål och visioner man har. Jag har valt att jämföra dessa med två
europeiska barnbiblioteksprojekt, CHILIAS och Stories from the web. I uppsatsen belyser jag
följande frågeställningar:

♦ Vilken var bakgrunden till ett barnbibliotek på Internet och hur har man genomfört
arbetet?

♦ Vilka resultat har man uppnått med ett barnbibliotek på Internet?
♦ Vilka visioner har man och hur ser man på framtiden?
♦ Hur förhåller sig de svenska barnbiblioteken på Internet till två europeiska?

Metoderna som använts är litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Valet av de tre
biblioteken på Internet gjordes då jag anser att de är bland de första i Sverige som erbjuder
mer än länkar till andra barnresurser. Intervjuerna genomfördes på respektive informants
arbetsplats och spelades in på kassettband och varade mellan 1½-2½ timmar. Redovisningen
har skett i tematiserad form. Sammanställningen av intervjun har godkänts av respektive
informant.       De två europeiska barnbiblioteken på Internet valdes då de är väl
dokumenterade och europeiska och de kulturella förhållanden är likartade de svenska.

Litteraturen som ligger till grund för uppsatsen utgörs till största delen av svenska,  engelska
och amerikanska källor och  består övervägande av artiklar då ämnet barnbibliotek på Internet
är ett tämligen nytt område och det finns inte mycket skrivet. Litteraturen behandlar även
övergripande dokument som beskriver vilka mål som bör eftersträvas inom
barnverksamheten.

Som svar på den första frågeställningen finner jag att de undersökta biblioteken har haft olika
utgångspunkter och förutsättningar och har därför utvecklats olika, oberoende av varandra, vid
olika tidpunkter och med olika målsättningar och har utvecklats olika. De ekonomiska
förutsättningarna och resurserna har varit olika. För två av barnbiblioteken har tillskjutits
projektpengar, medan den tredje har byggts upp inom den befintliga verksamheten. Man lyfter
fram barnlitteratur och knyter an till olika måldokument. Det är viktigt att barn medverkar vid
uppbyggnaden av en webbsite då det inte alltid stämmer överens med vad vuxna tror sig veta
att barn vill ha och klarar av. Med det stora mediautbud i barns omgivning som konkurrerar
om barns tid är det en nödvändighet att informera att och var verksamheten finns.
Regelbunden uppdatering är nödvändig

Den andra frågeställningen belyser vilka resultat man uppnått med ett barnbibliotek på
Internet. Det framkommer inga mätmetoder som kan utvisa om man med ett barnbibliotek på
Internet når fram till målgrupperna. Att så sker är slutsatser som får dras av den respons de
intervjuade fått genom ökat antal frågor, kommentarer och bidrag. På två av barnbiblioteken
kan man med webbräknare avläsa hur många besökare man har på siten. Detta visar dock inte
vem det är som har varit inne på siten eller avsikten med besöket. Det tredje barnbiblioteket
saknar en sådan funktion.
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Den  tredje frågeställningen beskriver informanternas syn på framtiden och vilka visioner de
har. Biblioteket kommer att finnas kvar om än i förändrad form och biblioteket på Internet är
ett komplement till den ordinarie verksamheten, men med ökande betydelse. Bibliotekarien
behöver fortbildning och blir mer en handledare. Boken kommer att finnas kvar då läslust och
personlig kontakt inte kan förmedlas via Internet.
De tre biblioteken kommer att fortsätta arbetet med verksamheten på Internet. Två av dem ser
ett utökat samarbete inom och utanför den egna regionen medan det tredje ser en utveckling
av den egna verksamheten.

Den sista frågeställningen belyser hur de svenska barnbiblioteken på Internet förhåller sig till
två europeiska. Till skillnad från de svenska biblioteken startade CHILIAS som ett storskaligt
projekt och Stories from the web som ett småskaligt experiment och utvecklades senare till en
fullskaligt service modell . De svenska och de europeiska barnbiblioteken på Internet har
alltså haft olika ekonomiska förutsättningar. De svenska biblioteken samarbetade bl a med
barn under uppbyggnaden och utvärderingen, vilket även de båda europeiska biblioteken
gjorde. Utvärderingar om hur barn navigerar i siterna gjordes. De svenska undersökningarna
visar att barn inte hade några problem med att navigera, medan utvärderingen av Treasure
Island visar att barnen hade stora svårigheter med detta. Det framgår även här att barns
medverkan är av vikt. Resultat i  båda fallen visar att illustrationer på siten underlättar sökning
för barnen och ökar även intresset för innehållet. Slutligen framgick även att synen på det
framtida biblioteket i båda fallen stämde överens; barnbiblioteket på Internet är ett
komplement och en inkörsport till det fysiska biblioteket.

Resultaten av mina intervjuer visar att barnbibliotekarier med barnbibliotek på Internet når
barn.
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Barnens Bibliotek (Borås)
www.barnensbibliotek.net alt.
www.bibl.vgregion.se/barn

Barnens Polarbibliotek (Luleå)
http://www.barnenspolarbibliotek.com/indexhem.htm

Barnens bibliotek (Ronneby)
http://www.ronneby.se/ronneby/biblio/

(XURSHLVND

Infoplanet (CHILIAS)
http://www.stuttgart.de/chilias/index.htm

Stories from the web
http://hosted.ukoln.ac.uk/stories/
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%LODJD���±�,QWHUYMXPDQXDO

%DNJUXQG�RFK�*HQRPI|UDQGH

Berätta varför du tycker det är viktigt med ett barnbibliotek på Internet?

1. Hur startade det hela? Vem kom på idén? När?

2. Vem tog initiativ?

3. Vilken målgrupp riktar ni er till? Barn-Pedagoger-Föräldrar? Ålder? Särskild grupp barn?

4. Hade ni någon speciell målsättningen? Vilken, i så fall?

5. Vem beslutade om genomförandet?

6. Måste projektet godkännas och av vem?

7. Vem har bekostat projektet?

8. Vilka samarbetade ni med?
- Medverkade barn i projektet? Hur? Vilken betydelse kan det ha?

9. Hade ni något/några övergripande dokument i åtanke vid framställningen av sidorna?
- Bibliotekslagen, UNESCOs manifest, FN:s barnkonvention, annat

10. Informerar ni om siten? Hur?

11. Hur ofta sker uppdatering av sidorna?

5HVXOWDW

13. Vad har sidorna gett för resultat?

14. Upplever du att sidorna fungerar som ni tänkt? Hur?
Om nej, varför inte? Vad kan det bero på?

14.1 Upplever du  att ni når fram till målgrupperna? Hur visar det sig?
        -   Besök på siten?

- Ökad bokutlåning efter boktips, tema, mm. på webbsidorna?
Om nej, varför inte? Vad kan det bero på?

14.2 Upplever du att ni nått upp till målsättningen? Hur? (om de hade någon)
Om nej, varför inte? Vad kan det bero på?
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15. Vilken biblioteksservice erbjuds via webbsidorna?
- Boktips, katalogsökning, länkar till resurser, annat.

16. Varifrån tror du att de flesta besöken till webbsidorna sker? Hemmet, biblioteket,
annanstans.

17. Har barnbiblioteket på Internet påverkat det fysiska bibl.? Hur?
-     Själv klarar av att söka det man vill ha? Hjälp till självhjälp?
- Ändrad karaktär på referenstjänst?

18. Hur använder barn sidorna? Finns det något som barn har problem med på siten?
- Söka i katalogen?
- Navigera?

19. Används webbibliotekarien som resurs? Hur?

20. Får du respons via e-mail? Vilken?

21. Finns det för-/respektive nackdelar med ett barnbibliotek på Internet?
- Vad har Internet som andra medium inte har?
- Finns det något som enbart går att förmedla via Internet?
- Finns det något som inte går att förmedla via Internet?

 9LVLRQHU

23. Hur ser framtiden ut? Nära? På sikt?

24. Finns det ett hot mot det trad. bibl.?
- Minskat antalet besökare på det fysiska bibl.?
- Personalinskränkningar?

25. Kommer bibliotekarierollen att förändras? Kompetensutveckling?
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%LODJD��

%DUQUHVXUVHU�Sn�,QWHUQHW

&OXEV

Kidlink
http://kidlink.org

The Chatting Club
http://www.angelfire.com/ny/CLUB911/index.html

The Village Club
http://www.ks-connection.com/village/recent/club.html

&RPPHUFLDO�VLWHV

Disney,com
http://www.disney.com

Leknet
http://www.leknet.se

&RPPXQLWLHV

Barnlandet
http://barnlandet.se

Bonus.com
http://www.bonus.com

Kids’ Space Connection
http://www.ks-connection.com

*XLGHV

Christian Kid’s Link
http://www.netministries.org/kids.htmls

Lars Ekdahl’s Kids Favourites
http://home1.swipnet.se~w-10310/kideng.htm)

Yahooligans
http://.www.yahooligans.com
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0HGLD

Barnkuriren
http://www.kuriren.ica.se/barn/index.html

National Geographic’s
http://nationalgeographic.com/kids

Stone Soup
http://stonesoup.com

Vestmanlands Läns Tidning
http://vltmedia.se/news/klos.html

2UJDQL]DWLRQDO�VLWHV

Barnombudsmannen
http://bo.se

The Chistian Children’s Page
http://www.geocities.com/Heartland/1588/index.html

Unga Örnar
http://www.ungaornar.se


