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1 Inledning 

The Internet is a mess. Since nobody runs it, that’s no surprise. There are a lot of 
interesting, worthwhile, and valuable things out there – and a lot that are a complete waste 
of time.1 

Detta är ett påstående som många delar och att hitta rätt i denna röra kan ofta vara ett 

irritationsmoment. Vems plikt är det då att ta hand om informationen på Internet och 

fungera som vägledare när vi ska leta oss fram till det vi söker där. Eftersom ingen 

äger Internet så är det inte heller någons skyldighet att städa upp där. Men det finns 

en yrkeskår som länge har haft som sin huvudsakliga uppgift att lokalisera, 

införskaffa, lagra, hantera, gallra, organisera och presentera information, nämligen 

bibliotekarier.2 Det spelar ingen roll om informationen kommer från traditionella 

resurser, som tryckta böcker och tidskrifter, eller från nya medier, som till exempel 

Internet. Därför har bibliotekarier börjat ta sig an röran på Internet och samtidigt 

försöker de ta vara på de möjligheter som det nya mediet erbjuder. Det har 

utvecklats ett nytt sätt att förmedla information och skapa kontakt mellan människor, 

vilket ökar bibliotekens ”rörlighet”. 

I denna uppsats har jag valt att titta på hur bibliotekarier i Sverige har utnyttjat 

den nya tekniken för att dels skapa en inkörsport till informationen som finns på 

Internet och dels för att kunna erbjuda nya tjänster och förbättra och förlänga det 

traditionella bibliotekets verksamhet. Målgruppen, vilken de bibliotekarier som 

deltagit i min undersökning arbetar för, är barn och ungdomar. Denna grupp anser 

jag ger en större utmaning och den prioriteras ofta lågt i bibliotekens traditionella 

verksamhet. Det är därför intressant att se med vilka metoder man försöker ta sig an 

och nå dessa brukare. 

 
1 The Internet Public Library Mission Statment, http://www.ipl.org/about/newmission.html, 
2000-11-13. 
2 Dahlström, Mats, Bibliotekarier: samlare och jägare i den digitala djungeln (anförande vid 
mäs san UngIT 96 i Borås 1996-09-06) http://www.abm.hb.se/personal/mad/roller.htm, 2000-12-01. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och redovisa för en företeelse inom 

barnbiblioteksvärlden, elektroniska bibliotek, som är en produkt av den utveckling 

som skett i och med informationsteknologins intåg i dagens samhälle. Vad händer i 

mötet mellan biblioteket, den uråldriga informationsorganiserande institutionen, och en 

ny informationskälla, Internet? 

Undersökningen omfattar fyra olika elektroniska bibliotek för barn. Deras 

existens kommer att ifrågasättas. Jag ska försöka utröna om de tillför någonting i den 

traditionella barnverksamheten eller om de bara är en obetydlig åtgärd till följd av en 

överraskande och omvälvande utveckling. Eller är de elektroniska biblioteken 

fristående bibliotek som inte är beroende av en verksamhet utanför Internet. Är de 

elektroniska bibliotekens existens motiverad, nu och i framtiden, och vilka kriterier 

måste uppfyllas för att deras existens ska kunna ses ur ett långsiktigt perspektiv. 

Genom en jämförelse ska jag bestämma vad som utmärker dem och om de har 

något som förenar dem. Jag kommer även att studera dem vart för sig och då titta på 

hur de har utvecklats, vilken utformning och innehåll de har, samt vilket syfte de ska 

uppfylla. Vad vill upphovsmännen åstadkomma med den utformning och det innehåll 

de valt? Vad vill man att barnens möte med Internet och det elektroniska biblioteket 

ska leda till? Är det Internetanvändningen som man i första hand har som mål att 

främja? Eller är det biblioteksbesöken eller läsningen? 

1.2 Forskningsöversikt 
Forskning som behandlar elektroniska bibliotek diskuterar i regel 

forskningsbibliotekens utveckling på informationsteknologiområdet. Det handlar om 

publicering på Internet, kurslitteratur i fulltext och det handlar om onlinedatabaser – 

det vill säga ”gör det själv”, utan att besöka biblioteket. När folkbiblioteken kommer 

in i bilden är det istället det fysiska bibliotekets utveckling med hjälp av 

informationsteknologin som står i fokus. I båda fallen rör sig debatten kring huruvida 

informationsteknologin kan skada bibliotekens framtid eller om den är bibliotekens 

framtid. I samband med detta diskuteras även hur bibliotekariernas framtida yrkesroll 

kommer att se ut. 

Bibliotekens och bibliotekariernas överlevnad i informationssamhället var dock 

en större fråga för några år sedan. I begynnelsen av stora förändringar och nya 

samhällsfenomen skapas ofta extrema åsikter åt endera hållet. Ett exempel är boken 

Future libraries: dreams, madness and reality i vilken författarna, Walt Crawford 

och Micheal Gorman, rasar mot de framtidsvisionärer som arbetar för vad de kallar 
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en ”all-electronic future”.3 I Crawfords senare verk finns en mildare ton till framtiden 

och informationsteknologin. 

Forskning som handlar om barn och Internet rör sig oftast runt begreppet 

”påverkan”. Många studier behandlar frågan: Hur påverkas barn av Internet? Sophie 

Fahlbeck Heine tar, i artikeln Många möjligheter i Internets gränslösa värld, upp 

både positiva och negativa svar på denna fråga. Hon berättar bland annat om en 

italiensk forskare som funnit att två av tio (i en undersökning av 3500) 

högstadieelever är ”internetomaner”, det vill säga att de får abstinensbesvär när de 

inte kan sitta framför datorn och ”stirra in i cyberrymden.” Men här finns som sagt 

även positiva inställningar till Internet representerade. Det är huvudsakligen i 

pedagogiskt syfte som det positiva lyfts fram. Debatten om huruvida Internet är 

skadligt eller utvecklande för barn var för några år sedan livlig, men har nu tonats ner. 

Två stora namn på området Internet i pedagogiskt syfte är pedagogen Seymour 

Papert, vilken under 1980-talet framhöll datorns revolutionerande möjligheter inom 

det pedagogiska fältet, och psykologen Sherry Turkle, som i boken Life on the 
screen behandlar hur Internet påverkar ungas identitetsprocess. 

Stockholmspedagogerna Birgitta Qvarsell och Patrik Hernwall har båda skrivit 

artiklar som på något sätt tar upp identitetsprocessen och barn och ungas 

Internetanvändande. Båda är relativt positiva till informationsteknologins ökade 

betydelse i barns och ungdomars liv.4 Hernwall redogör, i artikeln En ny 
barnkulturell arena?, för en undersökning som gjorts på ungdomar i åldrarna 12 – 

13 med metod intervjuer och deltagarobservation. Hernwall neutraliserar ett av de 

argument som kommer från de negativt inställda Internetkritikerna, nämligen att det på 

Internet finns information som barn och ungdomar inte bör ha fri tillgång till, till 

exempel pornografi och rasism. Ungdomarna i undersökningen är inte intresserade av 

sådant. Hernwall menar att sådana saker har tappat sitt spänningsvärde och har hjälpt 

till att visa upp Internets möjligheter. Barn använder helst Internet för att chatta, titta 

på tv-programs hemsidor, leta efter bilder på idoler och få tag på free- samt 

shareware-program. 

Även Ulrika Sjöberg, doktorand i Media- och kommunikationsvetenskap i 

Lund, har studerat identitetsprocessen. Hennes artikel Att leva i Cyberspace stödjer 

sig på ett europeiskt forskningsprojekt, Children, Young People and the Changing 

 
3 Crawford, Walt & Gorman, Michael, Future libraries: dreams, madness and reality, Chicago 
and London 1995. 
4 Hernwall, Patrik, En ny barnkulturell arena? – barn berättar om e-post, chat och Internet 
Stockholm 1999, http://www.ped.su.se/~hernwall/a.html, 2000-10-19. 
Qvarsell, Birgitta, ”Ny värld, nya barn, nya arenor? – om barnen, pedagogiken och IT”, i Human 
IT 1998, http://www.hb.se/bhs/ith/41998/bq.htm, 2000-10-19. 
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Media Environment, som utgår från Department of Social Psychology vid London 

School of Economics and Political Science. Projektets huvudfrågeställning är hur de 

nya elektroniska medierna tolkas och införlivas i vardagen och hur de påverkar 

individen, familjen och samhället. 

Informationsteknologi i skolan är ett av de mest aktuella forskningsområdena vad 

gäller det pedagogiska perspektivet. Flera IT-projekt pågår i skolor runt om i landet. 

1999 utkom slutrapporten för två projekt som pågått i Stockholm, ”Den totalt IT-

anpassade skolan” och ”Framtidens samhälle i dagens samhälle”. Rapporten har 

titeln I början av en revolution? och författarna reflekterar över och försöker, 

genom de ovannämnda projekten, åskådliggör de förändringar som skolan nu 

genomgår och står inför.5 Utbildningsdepartementet har givit ut rapporten IT i skolan, 

vilken tar upp två kommuner, Sandviken och Hässleholm, som satsat extra på att föra 

in den nya tekniken i skolan. Här har man försökt använda informationsteknologin 

som ett medel för att förändra och förbättra skolan och dess undervisningsmetoder.6 

En tredje rapport är utgiven vid Högskolan i Kalmar. Den är skriven av Birgitta 

Axelsson, doktorand i pedagogik, och är en sammanfattning av litteratur som 

behandlar barn, undervisning och IT.7 

Ett antal artiklar har skrivits som recenserar och talar om svenska webbplatser 

för barn och ungdomar.8 Här utdelas både positiv och negativ kritik, men artiklarna är 

några år gamla och mycket kan ha hänt sedan dess. 

På senare tid har man även börjat uppmärksamma de elektroniska biblioteken för 

barn. Ingemar Larsson har skrivit artikeln Webbtanten – den nya tidens sagotant? 

i vilken han talar om hur betydelsefulla de virtuella barnbiblioteken är och hur viktigt 

det är att de ständigt förnyas och underhålls. Att de svenska folkbibliotekens sidor för 

barn inte är så tillfredsställande beror enligt Larsson på att de har ett 

”sändarperspektiv” och inte utgår från mottagarens situation och behov. 

Några magisteruppsatser har  skrivits som har folkbiblioteks webbplatser som 

studieobjekt. Barndelen av de undersökta webbplatserna är dock aldrig 

 
5 Hernwall, Patrik; Kelly, Anna & Pargman, Daniel, I början av en revolution? Slutrapport 
Stockholms stads skolutvecklingsprojekt ”Den totalt IT-anpassade skolan” samt ”Framtidens 
samhälle i dagens samhälle”, Stockholm 1999. 
6 IT i skolan: om IT som en förändringskraft i skolans utveckling, Utbildningsdepartementet, 
Ds 1996:67. 
7 Axelsson, Birg itta, IT för alla? Informationstekniken och barnen, skolan och 
lärarutbildningen, Kalmar 1998. 
8 ”Barn på Internet: lekplats och lärobok”, i Komputer för alla, 1997:3, s. 54-57. 
Jonsby, Eva, ”Internet – en labyrint för de små nätsurfarna”, i BiS 1996:4, s. 16-20. 
Sundelin, Inga, ”Sällan kul på nätet för barn”, i DN  1997. 
Wiklund, Peter & Mattsson, Nicklas, ”Barn är inte välkomna: svenska barnsajter lyser med sin 
frånvaro”, i Internetworld 1996:5, s. 20-24. 
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representerade med mer än några rader text. Peter Fransson och Susanne Giger 

skrev uppsatsen De svenska folkbibliotekens webbplatser, i Borås 1998, den 

innehåller en undersökning av 104 biblioteks webbplatser. Fransson och Giger 

konstaterar att 11 procent av de bibliotek de undersökt har sidor som riktar sig 

direkt till barn och ungdomar på sina webbplatser.9 Uppsatsen Webbplatsen – det 
förlängda biblioteket skrevs, liksom den ovanstående, 1998 i Borås. 

Upphovsmännen Per Andersson och Jonas Petersson gör en jämförande studie av 

tio svenska och tio amerikanska folkbiblioteks webbplatser. Här är man mer 

intresserad av vad biblioteken kan tänkas ha för syfte med webbplatsen. Barn- och 

ungdomsdelen nämns i kapitlet där webbplatsernas innehåll redogörs för.10 I Lund 

skrevs 1996 en uppsats av Anna Brümmer och Charlotte Åstrand med titeln 

Bibliotek på Internet: en undersökning av elektroniska biblioteks hemsidors 
form, innehåll, struktur och användarstöd. Denna uppsats innehåller även den en 

undersökning av ett antal biblioteks webbplatser. Analysen utförs här som en helhet, 

utan att titta på webbplatsens olika delar. 

En uppsats som skiljer sig från de ovannämnda är Maria Nylanders Det 
elektroniska biblioteket. Nylander har fokuserat sin undersökning på de definitioner 

som finns på begreppet ”elektroniskt bibliotek” i den vetenskapliga litteraturen. Hon 

har även tittat på de förändringar som det elektroniska biblioteket kan orsaka.11 

Magisteruppsatsen Webbsidor för barn av Maria Börman behandlar webbsidor 

för barn i allmänhet. Börman har tittat på webbsidornas karakteristiska drag och 

deras begränsningar. Hon har inte ägnat sig åt enkäter, användarundersökning eller 

intervjuer i övrigt, utan bara analyserat sidornas gränssnitt och även fört in 

psykologiska aspekter genom att titta på om sidorna är utformade på ett sådant sätt 

att deras information är lätt att minnas. Börman har inte studerat någon av de 

webbplatser som ingår i min undersökning. 

Följaktligen kan vi konstatera att det finns forskning om elektroniska bibliotek 

och om barn och Internet, men att dessa två områden ännu inte har kombinerats på 

det sättet jag gör i denna uppsats. Det bristande intresset och bibliotekariernas egna 

 
9 Fransson, Peter & Giger, Susanne, De svenska folk bibliotekens webbplatser: en 
undersökning och diskussion av innehållet på 104 svenska folkbiblioteks webbplatser under 
perioden 12-18 oktober 1997 . Magisteruppsats i biblioteks - och informationsvetenskap 
framlagd vid Inst. Bibliotekshögskolan, Borås 1998, s. 21. 
10 Andersson, Per & Petersson, Jonas, Webbplatsen – Det förlängda biblioteket: en 
undersökning av tio svenska och tio amerikanska folkbiblioteks webbplatser. 
Magisteruppsats i biblioteks - och informationsvetenskap framlagd vid Inst. 
Bibliotekshögskolan, Borås 1998, s. 29 ff. 
11 Nylander, Maria, Det elektroniska biblioteket: en undersökning av definitioner och 
förändring. Magisteruppsats i biblioteks - och informationsvetenskap framlagd vid Inst. 
Bibliotekshögskolan, Borås 1997. 
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uppfattning att deras kunskap inte räckte till för att besvara mina skriftliga frågor visar 

att detta är något som behövs. Mina informanter har alla sagt att de gärna skulle haft 

mer forskning att stödja sitt arbete med webbplatserna på. De projekt som ingår i min 

undersökning och som har lett till skapandet av elektroniska barnbibliotek är i sig 

forskning, men de har inte resulterat i några längre utvärderingar eller texter. 

1.3 Teoretiskt utgångsmaterial 
För att sätta in undersökningen i ett större sammanhang har jag fördjupat mig i ett 

teoretiskt material som tar upp utvecklingen i det nutida, föränderliga samhället, där 

informationsteknologin ger nya möjligheter, och denna utvecklings innebörd för 

biblioteksvärlden, både på barnområdet och i allmänhet. Detta material kommer jag 

att relatera till min undersökning och använda och inspireras av i min analys. 

Idag finns Internet överallt och det tas ofta för givet att alla känner till och kan 

hantera det, men för många är detta inte så självklart. I framtiden kommer Internet 

troligen växa sig ännu större och ta ännu mer plats i samhället. Det är därför viktigt 

att barn och ungdomar får en positiv bild av och lär sig att på rätt sätt handskas med 

Internet. Barn är ofta nyfikna och har inte samma rädsla för det nya som många 

vuxna. Internet är inte heller lika nytt för barn som det är för vuxna, idag är de flesta 

barn ungefär jämngamla med detta medium.12 Kanske är det just därför som barn 

behöver mer hjälp och styrning när de utforskar Internets möjligheter. De vuxnas 

osäkerhet gör att de tar sig fram försiktigt och gärna låter sig vägledas av en mer 

erfaren person, medan barnens nyfikenheten kan leda till att de helst gör saker på 

egen hand. För att barnen ska bli rutinerade Internetanvändare bör de introduceras i 

de nya möjligheter som mediet erbjuder samt lära sig att utnyttja och behärska dessa 

möjligheter på rätt sätt. 

En del av ansvaret för detta faller på bibliotekarierna eftersom de dels har en 

skyldighet att så långt som möjligt försöka tillfredställa biblioteksbesökarens behov 

och dels innehar de den yrkesprofessionalitet som krävs för denna uppgift. Enligt 

Walt Crawford, ”information architect” vid RLG (Research Libraries Group), måste 

de elektroniska biblioteken skapas av bibliotekarier för att de ska ha någon framtid. 

Han menar att det krävs en bibliotekaries specialkunskaper för att det elektroniska 

biblioteket ska bli användbart.13 

 
12 Sjöberg, Ulrika, ”Att leva i cyberspace: en studie om hur yngre svenska tonåringar använder 
och upplever Internet”, i Born, unge og medier: nordiske forskningsperspektiv, s. 31. 
13 Crawford, Walt, Being analog: creating tomorrow’s libraries, Chicago and London 1999, s. 
85 ff. 
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Dagens samhälle, som kännetecknas av förändring, kräver dock nya sätt att 

angripa problem, som även för en professionell bibliotekarie kan kännas främmande. 

Förändringar är ingenting nytt inom biblioteksvärlden, men den nya tekniken har, 

enligt de amerikanska informationsvetarna Hannah och Harris, ökat utvecklingens 

hastighet och förändringen i sig har tagit en ny form. Hannah och Harris menar att det 

bästa sättet att konfronteras med detta och förbereda sig för framtiden är att försöka 

förstå förändringen. Första steget mot en sådan förståelse är att se förändringen som 

något naturligt och acceptera den, och samtidigt se kontinuiteten som något onaturligt 

och suspekt.14 

Samtidigt som biblioteksvärlden måste rätta sig efter samhällets förändring är det 

bibliotekarierna som bestämmer utvecklingens takt. Walt Crawford menar att 

bibliotekarierna har makten att göra utvecklingen till det de vill. Synen på utvecklingen 

som revolutionär kan vara skadlig, eftersom den leder till att man rusar på för snabbt 

och glömmer att se till de behov som finns i nuet. I en revolutionär tid lever man i och 

för en bättre framtid. Utvecklingen måste ske med tankarna i det nutida samhället, 

man kan inte förutspå framtiden och skapa det som man tror kommer att finns om 10, 

50 eller 100 år. 

Detta betyder inte att biblioteket ska stanna upp och inte förändras, bara att 

bibliotekets utveckling måste ske parallellt med brukarnas och samhällets utveckling, 

vilka biblioteket ska vara till för. Om biblioteket förändras i snabbare takt än dess 

målgrupp blir det obrukbart eftersom det då bara kan tillfredställa behov som kanske 

kommer att finnas i framtiden, men ännu inte existerar. Biblioteket måste dock vara så 

pass flexibelt att det kan tillgodose de behov som uppkommer i och med samhällets 

förändringar. Detta har till följd att bibliotekarien måste kunna balansera mellan 

utveckling och tradition för att föra biblioteket vidare.15 

För att kunna uppnå en sådan balans är kontakten med biblioteksbesökarna 

mycket viktig, likaså blir samarbetet med andra yrkesgrupper allt betydelsefullare. 

Crawford menar att nutidens professionella bibliotekarier bör skaffa förståelse för 

sina kunder och de bör hela tiden försöka uppdatera denna förståelse.16 

När det gäller barnbibliotek på Internet är det självklart barnen och ungdomarna 

som ska vara målet för bibliotekariernas förståelse. ”Rätt bok till rätt barn vid rätt 

tillfälle”, det var de första barnbibliotekariernas motto. Enligt Bente Buchhave, lärare 

på den danska Biblioteksskolans Aalborgavdelning, är det ”engagemanget i barnens 

 
14 Hannah, Stan A. & Harris, Michael H., Inventing the future: information services for a new 
millennium, Stamford 1999, s. 9 ff. 
15 Crawford, 1999, s. 85 ff, 108 ff. 
16 Crawford, 1999, s. 175 f. 
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samlade värld” som nutidens barnbiblioteksarbete måste handla om. Idag kan det 

vara svårt att skapa en förståelse av barns och ungdomars värld eftersom de inte kan 

placeras in i entydiga fack. Det finns så många grupper som har bildats utifrån många 

olika kriterier och som ständigt förändras, liksom samhället ständigt förändras. Med 

”barnens samlade värld” avser Buchhave ett arbete som har sin utgångspunkt i de 

olikheter som utgör barnens verklighet. För att kunna uppfylla detta måste 

barnbibliotekarierna börja röra sig och skaffa inspiration utanför bibliotekets väggar. 

Buchhave menar att barnbibliotekarierna måste vidga sin alltför snäva definition av 

barnbiblioteksarbetet, de måste skaffa sig visioner och en större inlevelseförmåga och 

deras professionalitet måste stärkas.17 

Den brittiska informationsvetaren John Feather anser att bibliotekarierna bör se 

biblioteket som ett koncept istället för som en byggnad. Först då kan biblioteket 

förändras på det sätt som är nödvändigt. Bibliotekskonceptet kan kombineras med 

andra idéer och så kan nya slags bibliotek skapas, vilka inte är bundna till ett 

traditionellt tankemönster.18 

De elektroniska biblioteken är resultatet av en kombination mellan 

bibliotekskonceptet och de möjligheter som Internet erbjuder. Det positiva i båda 

dessa företeelser ger ett positivt resultat. Det biblioteket kan bistå med är dels 

kvalitetskontroll av materialet som finns på Internet och dels professionell handledning 

i informationssökning. Internet kan bidraga med aktuell information och en 

specialisering som är svår att uppnå på annat sätt. 

Det finns dock en sak, som biblioteket har, som inte helt kan överföras till en 

Internetmiljö. Detta är den sociala funktionen, som dock till viss del kan liknas vid 

den interaktion som kan skapas med olika meddel på en webbplats. Peter 

Gärdenfors, professor i kognitionsforskning i Lund, anser det viktigt att man, vid 

skapandet av interaktivitet i de elektroniska biblioteken, har ett mänskligt perspektiv. 

Han menar att rädslan för att maskiner ska börja tänka som människor är missriktad, 

risken för att människor börjar tänka som maskiner är, enligt Gärdenfors, större. 

Bibliotekarierna ska skapa elektroniska bibliotekarier och inte vara det själva.19 

Resonemanget som förs av dagens forskare inom området elektroniska bibliotek 

kommer jag att försöka koppla till bibliotekariernas resonemang kring sina skapelser 

 
17 Buchhave, Bente, ”Barnbibliotekets själ”, i Barnbibliotek och informationsteknik: 
elektroniska medier för barn och ungdomar på folkbibliotek , red. Anette Eliasson, Staffan Lööf 
& Kerstin Rydsjö, Borås 1997, s. 70 ff. 
18 Feather, John, The information society: a study of continuity and change, London 1994, s. 
136 ff. 
19 Gärdenfors, Peter, ”Kunskap i lådor – om människan i informationssamhället”, i Nycklar till 
läroriket: texter om lärande, läsande och bibliotek , red. Bibi Eriksson & Eva Melchert, 1997 
Lund, s. 52 ff. 
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av elektroniska barnbibliotek. Till min hjälp kommer jag att ha följande frågor: Hur 

ser bibliotekarierna på elektroniska bibliotek och vilken betydelse lägger de i 

begreppet elektroniska bibliotek? Vilket syfte och mål vill bibliotekarierna att deras 

elektroniska barnbibliotek ska uppfylla? Hur har de elektroniska barnbiblioteken 

utformats och vilket innehåll har bibliotekarierna valt att ge dem? Hur har de 

elektroniska barnbiblioteken uppkommit och utvecklats och hur ser deras framtid ut? 

Och slutligen – vilka likheter och skillnader föreligger biblioteken emellan?  

1.4 Metod 
Det undersökningsmaterial som ligger till grund för denna uppsats är hämtat från tre 

olika slags källor – skriftligt projektmaterial, webbplatser och intervjuer. 

Undersökningens första fas ägnade jag åt det skriftliga källmaterialet, vilket består av 

projektrapporter, beskrivningar och ansökningar och marknadsföringsmaterial, som 

skickats till mig av de ansvariga för respektive webbplats. När jag satt mig in i detta 

material gick jag vidare och gjorde en genomgång av de webbplatser som 

undersökningen omfattar. Utifrån den information och erfarenhet som detta gav mig 

utformade jag ett antal intervjufrågor som låg till grund vid samtalen med mina 

informanter. 

Studien omfattar fyra elektroniska bibliotek för barn. En av dessa representerar 

de svenska folkbibliotekens webbplatsers barnsidor. Jag har här valt Norrköpings 

stadsbiblioteks barnwebbsidor eftersom de hör till de få bibliotek som har utvecklat 

denna del av sina webbplatser så att den riktar sig direkt till barnen. De andra tre 

webbplatserna är, vad jag har valt att kalla, fristående elektroniska bibliotek, med 

vilket jag syftar på att de bara existerar på Internet, de är inte kopplade till något 

barnbibliotek som existerar fysiskt, i verkligheten. Dessa tre är Barnens bibliotek, 

Barnens Polarbibliotek och Sjutolvan. 

Genomgången av webbplatserna gick till så att jag systematiskt klickade mig fram 

genom sidorna och antecknade fakta och kommentarer om utformningen och 

innehållet. Det finns mycket litteratur om hur webbplatser bör se ut och hur de ska 

utvärderas. Alison Cooke har skrivit boken A Guide to Finding Quality 
Information on the Internet: selection and evaluation stratagies, vilken handlar 

om hur man bygger upp en länksamling med kvalitativa webbplatser. Cooke 

presenterar en rad olika checklistor med frågor som ska användas vid utvärdering. 

Eftersom de elektroniska biblioteken inte har varit mitt enda källmaterial gjorde jag 

inte någon så detaljerad utvärdering av dem. Däremot har jag tagit fasta på det som 

Cooke menar är det man i första hand ska tänka på vid utvärdering av webbplatser, 

nämligen vem som ska använda sidorna. Webbsidorna ska vara tillfredsställande 
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utifrån användarens förmåga och intresse. Eftersom de sidor som jag ska undersöka 

riktar sig till barn så är det följaktligen utifrån barns perspektiv som sidorna bör 

studeras. 

American Library Association har satt upp följande riktlinjer för urvalet av de 

webbplatser som finns i länksamlingen på The Librarien’s Guide To CyberSpace 
for Parents and Kids. Webbplatsens syfte och innehåll ska vara tydligt, källan ska gå 

att identifiera och kontakt information ska tillhandahållas. Innehållet ska inspirera till 

utforskning och främja tänkande och det ska vara anpassat till målgruppen. 

Webbplatsen ska vara lättillgänglig, den ska kunna laddas snabbt och betydelsefull 

information ska komma upp på skärmen direkt. Informationen ska vara riktig och 

uppdateras regelbundet. Webbplatsen ska bidra med något unikt och ovanligt och 

den ska utnyttja Internets möjligheter, vilka går utöver det tryckta materialets 

möjligheter.20 

Problem uppstod när Barnens bibliotek bytte ut hela sin utformning ett tag efter 

det att jag gjort min genomgång av den webbplatsen och skrivit stycket ”Utformning 

och innehåll” i kapitlet om Barnens bibliotek. Jag löste detta genom att lägga till en 

kommentar sist i kapitlet, där jag skriver lite om den nya utformningen och jämför 

med den gamla. Detta är annars något man får räkna med när man har valt ett ämne 

som mitt. Utvecklingen går så fort att litteraturen på området ofta är inaktuell redan när 

den kommer ut i bokhandeln. Så kommer även vara fallet med min uppsats eftersom 

de webbsidor som jag tittat på står under ständig förändring. 

Ytterligare ett problem som har uppstått på grund av att jag har använt material 

som bara finns åtkomligt genom Internet är att det kan vara mycket opålitligt. Detta 

fick jag erfara när jag, dagen före intervjun med Ann-Catrine Westerberg, skulle 

göra min utvärdering av Barnens Polarbibliotek. Just denna dag hade de problem 

med servern uppe i Luleå och det gick inte att komma in på webbplatsen. Jag hade 

dock tittat igenom sidorna tidigare, men inte gjort någon mer noggrann genomgång. 

Resultatet blev att jag fick genomföra intervjun lite i blindo, jag kunde inte ge så 

många direkta frågor om själva webbplatsen och dess finesser och eventuella 

nackdelar. Problemet löstes till viss del genom att jag, via e-post, skickade frågor till 

Westerberg vid ett senare tillfälle. 

Jag har gjort fyra intervjuer, en för varje webbplats. Tre av intervjuerna 

genomfördes via telefonen – Ann-Carine Westerberg, Barnens Polarbibliotek, 

 
20 The Librarien’s Guide To CyberSpace for Parents & Kids – ALA: Selection – What makes a 
great web site? (riktlinjer utarbetade av the Children and Technology Committee of the 
Association for Library Service to Children), 
http://www.ala.org/parentspage/greatsites/selection.html, 2000-11-13. 
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Christina Äng, Norrköpings stadsbibliotek och Elisabet Håkansson, Sjutolvan. 

Anledningen till detta var informanternas geografiska utspriddhet och efter att ha lånat 

utrustning som tillät inspelning av telefonsamtal bestämde jag mig för att detta skulle 

bli smidigast. Telefonintervjuerna visade sig bli mer strukturerade och kortare än den 

första, som utfördes ”öga mot öga”. Detta var inte planerat, men hade inte heller 

någon negativ effekt på materialet. Katarina Dorbell, ansvarig för Barnens bibliotek, 

träffade jag i Stockholm då hon lägligt nog besökte Manillaskolan ute på Djurgården. 

Denna intervju utvecklades till ett samtal snarare än en strukturerad intervju, därför 

blev den även längre än de som utfördes via telefonen. 

Intervjun med Elisabet Håkansson spelades inte in eftersom hon inte samtyckte till 

detta. Jag fick istället föra anteckningar, vilket gick bra. Chanserna för att 

missförstånd uppstår ökar dock under dessa omständigheter, men jag hoppas att jag 

inte har fått något om bakfoten. Det blir även svårt att citera några av informantens 

uttalanden, men detta är inte heller nödvändigt. 

Intervjufrågorna formulerades utifrån fyra områden: elektroniska bibliotek i 

allmänhet; folkbibliotekens barnsidor i allmänhet; barns Internetanvändande; den 

egna webbplatsens utformning, innehåll och syfte. Eftersom informanterna 

intervjuades i egenskap av yrkesmänniskor uppstod inga problem med personliga 

och känsliga åsikter. 

Det skriftliga projektmaterialets omfattning är varierande. Arbetet med Barnens 

Polarbibliotek är det som är bäst dokumenterat. Från Barnens bibliotek finns ett 

ganska stort material, medan Sjutolvan nästan inte hade någonting att visa upp. När 

det gäller Norrköpings barnwebbsidor saknas skriftligt material helt. Detta försökte 

jag kompensera under intervjuerna, men på grund av att arbetet inte blivit 

dokumenterat har man inte funderat lika mycket runt uppbyggnaden av sidorna och 

tankar som fanns vid ett tidigt skede i arbetet var nu bortglömda. Resultatet blev att 

mitt material inte är riktigt balanserat. 

Intervjuerna har inte skrivits ut ordagrant, utan som referat, med undantag för de 

citat jag tänkte använda mig av. När jag arbetade med kapitlen upptäckte jag luckor 

i materialet och jag skickade då ut följdfrågor till mina informanter, vilket de, under 

intervjuerna, givit mig tillåtelse att göra. De uppföljande frågorna handlade i regel om 

rena fakta, till exempel vilket år en webbplats lades ut på Internet eller hur mycket 

projektpengar som betalats ut ett visst år och så vidare. 

För att försöka kompensera bristen på forskning kring barnbibliotek på Internet 

och för att få en övergripande bild av barnbibliotekariers uppfattning och åsikter om 

elektroniska bibliotek ville jag utöka min undersökning med ett större utskick av 

skriftliga frågor till ett antal av Sveriges folkbibliotek. Frågorna var baserade på 

samma utgångspunkter som intervjufrågorna (se ovan) och finns som bilaga till längst 
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bak i uppsatsen. Anledningen till att jag valde att skicka ut mer öppna frågor istället 

för en regelrätt enkät är att jag inte ville styra svaren. Jag ville att den som besvarade 

frågorna skulle skriva det den kom att tänka på utan att ha fått någon vägledning. På 

vissa frågor har jag dock givit alternativ, men detta var med intentionen att dessa 

skulle inspirera inte styra. Tyvärr har det visat sig att just dessa frågor har fått kortare, 

fantasilösare svar, vilket motiverar öppna frågor. 

Frågorna skickades ut med e-post till drygt 50 olika bibliotek. Biblioteken valdes 

ut genom en lista på Internet ur vilken jag tog med ungefär vart fjärde bibliotek.21 

Detta resulterade i att jag fick ett slumpmässigt urval av både större och mindre 

bibliotek belägna över hela landet. 

Jag har i efterhand insett att frågorna varit för omfattande och krävde för mycket 

av de bibliotekarier som skulle svara på dem, både tidsmässigt och kunskapsmässigt. 

Många har meddelat att de inte har haft tid att svara på mina frågor och några ansåg att 

de inte hade kunskap nog för att besvara frågorna. Ännu fler har tyvärr inte svarat alls 

och inte meddelat varför. Efter tre påminnelser hade 37 stycken hört av sig,  endast 

18 av dessa hade besvarat mina frågor, medan de övriga meddelat varför de inte 

anser sig kunna besvara dem. Jag har försökt göra det bästa av de svar jag fått, men 

med den låga svarsfrekvensen kan inga säkra slutsatser dras. Materialet jag fått in har 

istället fungerat som inspiration och stöd vid vissa resonemang. 

I uppsatsens resterande del kommer de fyra biblioteken beskrivas i varsitt 

kapitel. Kapitlen är uppdelade efter samma struktur – Bakgrund och utveckling; 

Utformning och innehåll; Syfte och mål. I dessa delar redovisas 

undersökningsmaterialet och kapitlen av avslutas sedan med en sammanfattande 

diskussion. I det sjätte avslutande kapitlet görs en jämförelse och de olika 

biblioteken ställs mot varandra och undersökningen relateras till det teoretiska 

utgångsmaterialet. 

1.5 Begrepp 
Ämnet jag har valt för min uppsats är relativt nytt och då finns det alltid en del 

begrepp som används lite hur som helst och det är upp till var och en att bestämma 

vilken betydelse ord får. För att inte förvirra mina läsare vill jag här nedan förklara 

vilka begrepp jag valt att använda, samt varför och hur jag kommer att använda dem. 

 
21 http://www.svenska -sidor.net/bibliotek 
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1.5.1 Det traditionella biblioteket 

Jag har valt att benämna det fysiska biblioteket och dess verksamhet det traditionella 

biblioteket respektive den traditionella verksamheten. Begreppet ”traditionell” är inte 

det ideala eftersom det syftar på något som har varit likadant under en längre tid, 

vilket inte är fallet för biblioteken som hela tiden utvecklas och förändras. Med 

traditionell vill jag beteckna den verksamhet som sedan bibliotekens födelse bedrivits 

inom fyra väggar. Jag vill även påstå att traditionell ger en bredare innebörd än 

begreppet fysisk. Ett annat ord som skulle kunna användas är det verkliga 

biblioteket. Detta är dock missvisande eftersom det skulle göra det elektroniska 

biblioteket till ett overkligt bibliotek, vilket det inte är. Det elektroniska biblioteket är 

verkligt i det sammanhanget det befinner sig, det är verkligt på Internet. 

1.5.2 Det elektroniska biblioteket 

De webbplatser som min undersökning omfattar kallar jag elektroniska bibliotek. Det 

finns flera benämningar på ett sådana bibliotek – virtuella och digitala bibliotek och 

bibliotek utan väggar. Det virtuella syftar på något overkligt, som egentligen inte finns 

och, som jag nämnde ovan, tycker jag inte att detta är fallet för dessa bibliotek som 

faktiskt är verkliga på Internet. Det digitala biblioteket är ett begrepp som jag inte har 

mycket emot, men i litteraturen används det ofta för att beteckna digitala samlingar, 

samlingar med dokument i fulltext utlagda på Internet och detta är inte vad mina 

studieobjekt handlar om. Elektroniskt bibliotek är det som förekommer oftast i den 

svenska litteraturen och därför rättar jag mig efter det. Det innefattar dock en viss 

mångtydighet, vissa använder det bland annat som namn på de datorer som finns i det 

traditionella biblioteket. I denna uppsats kommer det elektroniska biblioteket stå för 

en webbplats eller en del av en webbplats som drivs och underhålls av bibliotekarier 

och som på något sätt syftar till att vara ett bibliotek på Internet. 

1.5.3 Webbplats, hemsida, webbsida 

Peter Fransson och Susanne Giger använder sig i sin magisteruppsats av en liknelse 

för att reda ut skillnaden mellan begreppen webbplats, webbsida och hemsida. De 

ger webbplatsen rollen av en bok, där webbsidorna är bokens blad och hemsidan är 

bokens omslag eller framsida.22 Hemsidan brukar således användas som benämning 

på webbplatsens startsida, den första sidan man kommer till och som man sedan går 

vidare från till webbplatsens olika sidor. Webbsidorna är därmed alla de sidor i en 

webbplats som är länkade till hemsidan. Begreppet ”webbplats” omfattar allting. 

 
22 Fransson & Giger, 1998, s. 8. 
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I denna uppsats kommer dessa begrepp ha den betydelse som angivits här ovan, 

med ett undantag. Istället för hemsida kommer jag att använda startsida. Detta 

eftersom folkbibliotekens barnsidor som regel har en startsida, men hemsidan är 

startsidan för hela bibliotekets webbplats. 
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2 Barnens bibliotek 

Webbplatsen Barnens bibliotek är ett elektroniskt bibliotek med regional inriktning på 

västra Götaland och med ambitionen att utvecklas till en nationell resurs för barn och 

ungdomar, barnbibliotekarier, lärare och föräldrar.23 Ansvarig för Barnens bibliotek 

är Katarina Dorbell, som är konsulent på Regionsbibliotek Västra Götaland och 

ansvarig för barn- och ungdomsverksamhet i regionen. Henne träffade jag på 

Kulturhuset i Stockholm den åttonde februari 2001. 

2.1 Bakgrund och utveckling 
Barnens bibliotek har funnits på Internet sedan 1996. Det hela började med att 

Katarina Dorbell helt enkelt var intresserad av Internet och av att skapa hemsidor 

och detta ledde till att hon gick en kurs i HTML. Medverkan på kursen krävde att 

man hade ett projekt att arbeta med. Första tanken var att göra något för barn, med 

barnböcker och boktips och så blev det. Eftersom det har visat sig vara svårt för både 

barn och barnbibliotekarier att hitta lämpliga webbplatser just för barn, så lät man 

projektet, Barnens bibliotek, forsätta som en möjlig lösning på detta problem och 

sedan rullade det bara på. Att Dorbells chef delade hennes intresse var självklart till 

stor hjälp när det gällde att hålla projektet vid liv. 

När Barnens bibliotek först såg dagens ljus fanns där bara länktips, sedan tillkom 

boktips, som Katarina Dorbell själv skrivit. Efter ett tag kunde barnen skicka in egna 

boktips. Därnäst fick barnen även möjligheten att skriva och skicka in egna texter.24 

Till en början användes, som riktlinje, bland annat material som samlades in 

under en månad på olika barnbibliotek. Barnbibliotekarierna fick skriva ned vad 

barnen frågade om, detta material gav en uppfattning om vad som borde finnas på ett 

elektroniskt barnbibliotek. Katarina Dorbell har annars känt sig ganska ensam i sitt 

arbete med Barnens bibliotek: ”När det gäller att göra hemsidor så […] finns det ju 

många att prata med, men dom kan inte problematiken när det gäller barn.”25 Det har 

 
23 http://www.barnensbibliotek.net alt. http://www.bibl.vgregion.se/barn  
24 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
Som fisken i vattnet: barns väg till språk och läsande, BTJ, Lund 2000, s. 107 ff. 
25 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
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varit ett problem både att få tag i existerande forskning inom området och att hitta 

samarbetspartners och personer att diskutera idéer och dilemman med. För att 

kompensera bristen på forskning har Dorbell fått ta lärdom av sitt eget arbete och de 

resultat som detta givit. 

Det ena ger det andra och så utvecklas Barnens bibliotek så att säga av egen 

kraft. Ett exempel på detta är att länksamlingen kan byggas upp utifrån de frågor som 

kommer in till Fråga barnbibliotekarien. Om frågorna inte kan besvaras med hjälp 

av de länktips som redan finns, visar detta att delen Länkar bör utökas. Ibland måste 

helt nya ämnen skapas eller så räcker det att gamla kategorier fylls på. Barnens 

bibliotek har sålunda byggts upp under en längre tid och utvecklats vart efter nya 

idéer kläckts, för att nu innehålla många olika delar.26 

Barnens bibliotek har finansierats av statliga medel och Dorbell blev beviljad 

projektpengar utan några som helst problem. Projektet har fått pengar från Stiftelsen 

Framtidens Kultur, Regionsbibliotek Västra Götaland och Statens Kulturråd.27 

Projektet har precis beviljats ett nationellt ansvar som elektroniskt barnbibliotek i 

Sverige och detta uppdrag är finansierat på tre år. ”Man måste göra sig nödvändig 

under dom tre åren.”28 Säger Dorbell, men hon tillägger också att hon gärna lämnar 

över projektet till någon annan efter den tiden, eftersom hon gärna vill pröva något 

nytt.29 

Diskussionerna om det nationella ansvaret för barns biblioteksinformation på 

Internet påbörjades redan 1999.30 När nu Barnens bibliotek ska utvecklas till en 

nationell resurs är frågan vilka behov som ska tillfredställas? Svaret ska Katarina 

Dorbell försöka få genom att bilda ett nätverk, ett slags diskussionsgrupp med 

personer som arbetar med barn, till exempel barnbibliotekarier och lärare. De som 

ingår i nätverket ska ge sina åsikter om vad de anser bör finnas på ett nationellt, 

elektroniskt barnbibliotek. Samarbetet med olika personer och grupper har dock 

pågått under hela projektet och har varit mycket värdefullt för Katarina Dorbell, 

speciellt kontakten med barn och ungdomar. Det har både varit enskilda barn, som 

har givit sig till känna genom e-post, och en klass ur årskurs sex på Sollebrunns skola, 

 
26 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 107 ff. 
Ansökan om bidrag för läsfrämjande åtgärder och regional utveckling avseende projektet: 
Vidareutveckling av Barnens bibliotek,  2000-06-21. 
Projektbeskrivning, 1999-03-01: Vidareutveckling av Barnens bibliotek på Internet. 
Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03. 
27 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 107 ff. 
28 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
29 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
30 Projektbeskrivning, 1999-03-01: Vidareutveckling av Barnens bibliotek på Internet. 
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som Dorbell har besökt, samt barn i en biblioteksgrupp på Gamlestadens bibliotek i 

Göteborg.31 

På de fem år som Barnens bibliotek har funnits på Internet har det följaktligen hänt 

en hel del saker. Webbplatsen har nu ungefär 1700 besökare per vecka och drygt 

250 andra webbplatser har lagt upp länkar till Barnens bibliotek.32 

2.2 Utformning och innehåll 
När det gäller Barnens biblioteks utformning har Katarina Dorbell så långt som möjligt 

tagit fasta på de åsikter som hon fått från barn och ungdomar. Hon har både besökt 

skolklasser och haft kontakt med barn via e-post. De flesta är mycket positiva, men 

inte så utförliga. Breven är ofta korta, men vissa är lite längre och sprudlar av idéer. 

Här är ett exempel: 

En kul design ska se… hm, låt mig tänka. Rosa? Nej, inte bra. Ja! Stjärnor på bakgrunden! 
Stjärnor, månar, planeter, hjärtan, ja, häftiga saker! Och det kanske ska vara en bok som man 
kan ”bläddra” i. T.ex. på omslaget så står det ”Barnens biblioteks roliga innehåll”. Sedan så 
bläddrar man genom att klicka på boken. På första sidan så ska det stå t.ex. ”BOKTIPS – Här 
kan du läsa andras boktips och även skicka in egna. Vem vet kanske du eller en annan 
kompis hittar en mysig bok!”33 

Alla de tankar som barn skickar in är värdefulla för Dorbells arbete, men hon är även 

medveten om att hon inte får låta dem styra utformningen av webbplatsen helt och 

hållet. Som citatet ovan är ett exempel på så vill barnen ofta ha svart eller blå 

bakgrund, kanske med stjärnor och saker som rör sig. De tar inte ”hänsyn till att det 

ska vara läsbart för andra än dom själva.”34 Det finns många faktorer som måste spela 

in när färger och teckensnitt ska väljas, till exempel hur färgblinda uppfattar olika 

färger och vilket teckensnitt som är tydligast och lättast att läsa för dem som har 

lässvårigheter.  

Det där är ju en svår avvägning hela tiden – att göra det häftigt för dom barnen som ser, 
men det ska vara häftigt för dom barnen som inte ser också och […] det ska vara möjligt för 
dom att se det. […] Jag har fått många synpunkter på att det är bra, så därför håller jag det så 
då. Och jag tycker själv att det är väldigt jobbigt när det flipprar och snurrar och har sig. Jag 
vill helst ha det stilla, däremot tycker jag väl fortfarande att det är för lite bilder, man 
behöver ha mer saker som visualiserar vad det handlar om, men det kommer så småningom. 
Det gäller bara att hitta en konstnär som förstår vad jag vill ha. [---] Jag har ju Katarina 

 
31 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03. 
32 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 107 ff. 
33 E-post, datum: 2000-09-07. 
34 Interv ju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
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Kruusval då som har illustrerat en del och det passar ju för förskoledelen, men visar man 
dom bilderna för äldre barn säger dom att det är för barnsligt. [---] Så det är svårt att ta 
hänsyn till barnen.35 

Det pågår således en ständig kamp mellan, å ena sidan barnens färgstarka och 

fantasifulla idéer och å andra sidan de förnuftiga och praktiska lösningarna. Samtidigt 

finns Katarina Dorbells egen smak och vilja. Dorbell har märkt att hon inte kan styras 

för mycket av detta. Sidorna gjordes först i grönt och blått, vilka är två färger som 

hon själv är förtjust i, men då fick hon klagomål från sådana med färgblindhet som inte 

klarar av de färgerna. Nu har det blåa byts ut mot gult så småningom kommer 

antagligen även den gröna färgen att tas bort. 

Den nuvarande utformningen är skapad av Katarina Dorbells 14-årige son, Emil. 

Han fick uppdraget efter att det blivit problem med webbdesignerna som Dorbell 

hade varit i kontakt med tidigare. Emil gav sidorna ett nytt ansikte på två dagar, som 

ett Operation Dagsverkarbete.36 

Barnens biblioteks startsida har en ljusgrön inramning och ett vitt område i mitten 

med logon, maskoten katten Findus och text. Texten upplyser om aktuella och 

intressanta nyheter och evenemang kring barnlitteratur på olika områden. När jag 

gjorde min utvärdering av sidorna informerades det bland annat om McDonalds 

utdelning av barn- och ungdomsböcker vid köp av Happy Meal och om 

Läsrörelsens ”Skriv- och Berättarfestivaler” under vårterminen 2001. 

På startsidan finns även en del länkar, bland annat till en sida där nya länkar och 

sidor presenteras och till sidan med information om Bokjuryn. Bokjuryn är ett 

samarbetsprojekt mellan ett antal bibliotek, barnboksförlag och andra organisationer. 

Alla barn och ungdomar får vara med och rösta fram årets bästa barn- och 

ungdomsbok. Röstningen kan antingen ske på papper på biblioteket eller på Internet 

genom det formulär som finns på Barnens bibliotek. 

Alla sidor på Barnens bibliotek har samma färger och utformning och logon följer 

med överallt och fungerar som en överrubrik. Till vänster på startsidan finns 13 olika 

valmöjligheter: Boktips; Skrivbok; Bokchatt/Boksnack; Bibliotek; Författare; 

Böcker; Bokfigurer; Länktips; Fråga barnbibliotekarien; Ungas bibliotek; Barn 
med funktionshinder; För föräldrar och andra; För barnbibliotekarier. Följer 

man någon av dessa länkar visas nya valmöjligheter till vänster, vilka hör till den valda 

sidan. Detta har både positiv och negativ effekt på webbplatsens användbarhet. 

Navigeringen inom webbplatsens olika delarna förenklas, medan det blir svårare att 

 
35 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
36 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
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förflytta sig mellan delarna. Det finns dock hela tiden en länk tillbaka till startsidan, 

där man kan välja vilken del som helst. 

2.2.1 Boktips  

Boktips är Barnens biblioteks mest populära del. Här finns åtta valmöjligheter, den 

första är Skicka in egna boktips som leder till ett formulär där man kan skriva i och 

skicka in sitt boktips. Det inskickade boktipset hamnar antingen under Kompisarnas 
boktips eller bland Skolornas boktips om man, i formuläret, fyller i namnet på sin 

skola. 

Förutom de två ovan nämnda kategorierna med boktips kan man även läsa  

boktips skrivna av Christina Wedenmark, som är barnbibliotekarie i Härryda 

kommun. Hennes boktips finns under Bibliotekariernas boktips och är uppdelade 

på olika ålderskategorier och efter skön- och facklitteratur. 

Kompisarnas boktips är uppdelade efter författare. Det börjar bli nödvändigt 

att gallra bland dem eftersom det nu finns över 200 olika författare där och de flesta 

har ett antal boktips i sin pott. Det finns både korta och lite längre boktips. För det 

mesta ser det dock ut ungefär så här: 

Ture Sventon i varuhuset av Åke Holmberg 
Boken handlar om ett varuhus där det blir inbrott. Chefen blir rasande då han får veta det. 

De har stulit choklad, guldföremål och annat värdefullt. Vaktens hund såg tjuven men kände 
ingen lukt av honom. Chefen kallade in Ture Sventon. Jag tycker boken var bra och 
spännande det hände saker hela tiden.37 

Detta är ett typiskt exempel, kort beskrivning av bokens handling och sedan en 

personlig åsikt på en mening. 

Barnens egna boktips läggs inte in automatiskt än, men det är något som är på 

gång. Boktipsen som kommer in är oftast väl formulerade och de korrigeras sällan, 

det är bara något enstaka uppenbart stavfel som ändras, annars läggs de ut med en 

gång. 

Under Boktips finns även en sida som innehåller en liten länksamling, Andra 
sidor med boktips. Här finns bland annat en länk till Ronnebys Bokväljare, som 

rekommenderas varmt.38 

 
37 Boktips inskickat av Kristoffer Wikström 12 år, 2001-01-26, 
http://www.bibl.vgregion.se/barn/boktips/index.htm, 2001-02-05. 
38 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 107 ff. 
Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03. 
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2.2.2 Barnens bidrag 

Att kunna publicera sina egna texter på Internet är något som har blivit mycket 

populärt bland barn och unga. Under våren 2000 var Skrivboken tungt belastad av 

alla bidrag som kom in. De inkommande texterna har dock minskat i antal. Katarina 

Dorbell tror att det kan beror på att det nu finns fler ställen på Internet där möjlighet 

ges att publicera egenhändigt skrivna texter. 

Barnen och ungdomarna skriver in sina dikter, sagor, berättelser eller dylikt i ett 

formulär av samma slag som det för boktipsen. Alla texter som skickas in läggs ut 

och liksom boktipsen så är detta en funktion som senare kommer att automatiseras, 

men som än så länge sköts manuellt. Rubrikerna till texterna finns i ramen till vänster. 

Klickar man på en rubrik visas texten till höger. Det finns bidrag av pojkar och flickor 

i alla åldrar. Några texter är korta, som den här dikten: 

Du somar, du sol, du siner min kärlek.39 

Andra är längre: 

Kanotfärden 
Sakta sakta putter jag ut kanoten över den spegelblanka skön. Det är varmt! Jag tittar 

upp mot den molnfria himlen men jag bländas fort av den starka solen. Jag ror ut och det 
enda som hörs är ljudet av den arbetande paddeln. Dagen växlar snabbt till skymning och 
jag ser den solen som nyss var bländande gå ner och bli röd och spegla sig i den svarta 
sjön. Jag ror hemåt, och fiskarna börjar plötsligt gå upp på ytan för att sedan försvinna 
minuten senare.40 

Båda dessa exempel har stavfel och ofta innehåller texterna även meningsbyggnadsfel, 

men Katarina Dorbell låter dem vara som de är. Detta har en poäng eftersom 

skrivandet då avdramatiseras. Det visar att man inte behöver behärska språket 

perfekt för att publicera sina alster på Barnens bibliotek. 

Ibland får Katarina Dorbell frågor om skrivandets konst. Dessa besvarar hon 

efter bästa förmåga. Skrivbokens huvudsida har ett några länkar till sidor där barnen 

och ungdomarna kan få hjälp med att utveckla sina texter och sitt skrivande. Det 

informeras även om vilka tidskrifter som publicerar texter som är skrivna av barn och 

ungdomar.41 

 
39 Dikt inskickad av Malin 5 år, 2000-07-26, http://www.bibl.vgregion.se/barn/skrivbok/index.htm, 
2001-02-05. 
40 Text inskickad av Mattias Bladh, http://www.bibl.vgregion.se/barn/skrivbok/index.htm, 2001-
02-05. 
41 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 107 ff. 
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2.2.3 Diskussionsforum 

Anledningen till att Bokchatten kom till var att Katarina Dorbell hade varit inne på en 

chat på webbplatsen Passagen. Där diskuterade man litteratur och det var en 

intressant och seriös diskussion mellan människor i alla åldrar. 

Jag ville liksom […] pröva det och se om det gick att få igång samma diskussion bland barn, 
men det är möjligt att det var just blandningen mellan vuxna och barn eller ungdomar rättare 
sagt som blev så bra på passagens chat.42 

Bokchatten på Barnens bibliotek är inte lika välbesökt som den på Passagen och när 

det är några där så blir det sällan en seriös diskussion. Dorbell tror att det möjligen 

kan bero på att barnen och ungdomarna inte riktigt har förstått på vilket sätt chatten 

skulle kunna användas på. Hon tar även delvis på sig skulden för detta eftersom 

chatten inte har marknadsförts i den utsträckning som den borde. Dorbell tror också 

att hon själv måste vara delaktig i diskussionen och styra upp den, på så sätt tror hon 

sig kunna få barnen att inser att Bokchatten är något utöver de vanliga chatterna.43 

För att göra chatten mer attraktiv har Katarina Dorbell lockat med 

författarbesök, men inte ens det har dragit till sig så mycket fler besökare. Vid fem 

tillfällen under år 2000 har olika författare besökt Bokchatten, Niklas Krogh, Gull 

Åkerblom, Måns Garthon och så Moni Nilsson Brännström som varit med två gånger. 

Olika tider har prövats för besöken för att se vilken tid på dagen som skulle fungera 

bäst. Kvällstider fungerade inte alls, eftermiddagar fungerade lite bättre. Den bästa 

uppslutningen var när Dorbell hade bett en skolklass ställa upp och vara med, men 

det är egentligen inte den vägen Dorbell vill gå. Hon vill inte att författarchatterna ska 

bli lärarstyrda. 

Marknadsföringen måste förbättras och detta är något som Dorbell redan har 

funderat på och det är bestämt att biblioteken ska vara med och informera om nästa 

författarbesök på Bokchatten. För trots det måttliga intresset är författarna som varit 

med entusiastiska till projektet och de ställer gärna upp igen. 

Boksnacket tillkom efter Bokchatten. Kanske som ett försök att skapa den 

diskussion som uteblivit på chatten, men även här är det problem. Det hela går till så 

att man genom ett formulär kan skicka in en åsikt eller ett påstående eller dyligt – något 

man vill diskutera. Nästa person kan välja att kommentera eller svara på någon 

annans inskick eller skicka in nytt. Allt presenteras i hierarkisk uppställning med 

initiativtagarens inskick först och sedan svaren. Lite av det som finns är av seriös 
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karaktär. De få som skickar in en seriös kommentar får dock sällan ett vettigt 

gensvar. Även här tror Katarina Dorbell att det beror på att användarna inte har 

förstått vad Boksnacket kan användas till, vilket i sin tur beror på dålig 

marknadsföring.44 

2.2.4 Länkar 

Länkarna som finns på sidan Länktips är uppdelade på olika kategorier, några av 

dessa är Roliga sidor, Djur och natur, Historia, Astronomi och Musik. Länkar till 

webbplatser tillhörande olika bokfigurer, till exempel Pettsson, Totte, Alfons Åberg, 

Plupp med flera, samt länkar till sidor där det går att läsa eller lyssna på hela böcker 

eller kortare avsnitt har fått egna rubriker i menyn på startsidan. 

Webbplatserna granskas av Katarina Dorbell och värderas efter tillgänglighet 

och huruvida innehållet kan vara intressant för barn. Sidorna får heller inte vara svåra 

att navigera, för många klickningar för att komma fram till det man söker är inte bra. 

Texterna på sidorna får inte innehålla för krångliga ord eller långa meningar och deras 

aktualitet är mycket viktig. En stor del av Dorbells arbete med Barnens bibliotek går 

ut på att hitta, utvärdera och uppdatera länkarna. Länk-kategorierna byggs på och 

nya skapas utifrån de önskemål som kommer in från användarna.45 

2.2.5 Fråga barnbibliotekarien 

Under år 2000 prövades, på Barnens bibliotek, en frågelåda. Den var öppen från mars 

till december med uppehåll under sommaren. Under denna tid inkom ungefär 80 

frågor. Dessa besvarades av barn- och skolbibliotekarier på nio olika bibliotek i 

regionen Västra Götaland. 

Genom ett formulär kan man enkelt skicka iväg sin fråga. Frågelådan ”töms” två 

gånger om dagen och svaren skickas ut med e-post så fort som möjligt. Frågor och 

svar samlas även i ett arkiv, ett så kallat FAQ, så att alla kan ta del av visdomsorden 

som yttras och bibliotekarierna slipper svara på samma fråga flera gånger.46 

 
44 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 107 ff. 
Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03. 
45 Som fisken i vattnet, 2000, s. 107 ff. 
Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03. 
46 Ansökan om bidrag för läsfrämjande åtgärder och regional utveckling avseende projektet: 
Vidareutveckling av Barnens bibliotek,  2000-06-21. 
Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03. 
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2.2.6 Större målgrupp 

Barnens bibliotek riktade sig från början enbart till låg- och mellanstadieåldern. 1999 

påbörjades dock arbetet med att bredda målgruppen till att även omfatta en tonårsdel, 

eftersom många äldre barn tyckte att sidorna var för barnsliga. I samband med en 

mässa gjordes så några webbsidor som sedan fick vara kvar och dessa kallas nu 

Ungas bibliotek. Sidor är inte klara än, men Katarina Dorbell håller på att söka 

kontakt med ungdomar som kan ge henne inspiration och råd, som kan vara till hjälp 

vid färdigställandet av Ungas bibliotek.47 

Delen För föräldrar och andra är, liksom Ungas bibliotek, en åtgärd för att 

bredda Barnens biblioteks målgrupp. Katarina Dorbell fick önskemål om att Barnens 

bibliotek borde ha en del för barn i förskoleåldern. Eftersom Dorbell menade att det 

krävs läskunnighet för att man ska kunna ta till sig informationen på Barnens bibliotek 

utvecklades istället en del riktad till vuxna. Här finns information om böcker och 

språkstimulans både riktad till föräldrar och till dem som arbetar med mindre barn.48 

Barn med funktionshinder är en del som ska likna den hylla, som ofta finns i de 

traditionella biblioteken, där de böcker och medier som handlar om eller är till för 

barn med funktionshinder är placerade, den så kallade Äppel-hyllan. Sidorna ska 

dels fungera som ett verktyg i arbetet med barn i förskolor, skolor och barnbibliotek 

och dels som ett stöd för föräldrar med funktionshindrade barn, samt som ett 

hjälpmedel för barnen.49 

2.2.7 Kommentar till den nya utformningen 

En tid efter att jag gjort min genomgång av Barnens bibliotek verkställde Katarina 

Dorbell de ändringar i utformningen som varit planerade under en längre tid. 

Resultatet blev att min utvärdering av webbplatsen inte längre var aktuell. Mycket har 

nu utvecklats och förbättrats, så kan även vara fallet på de andra webbplatserna som 

ingår i undersökningen. Denna förändring är dock så omfattande att jag känner att den 

måste nämnas. 

Jag har tyvärr inte möjlighet att göra en helt ny genomgång av Barnens bibliotek. 

Därför har jag valt att mycket kort beskriva den nya utformningen, sedan är det upp 

till den nyfikne läsaren att utforska det nya Barnens bibliotek. 

Startsidan ger ett mer professionellt intryck, allt ser ut att hänga samman. 

Balansen mellan det strikta, tydliga och det lekfulla har nu infunnit sig. Startsidan är 
 

47 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
48 Projektbeskrivning, 1999-03-01: Vidareutveckling av Barnens bibliotek på Internet. 
49 Ansökan om bidrag för läsfrämjande åtgärder och regional utveckling avseende projektet: 
Vidareutveckling av Barnens bibliotek,  2000-06-21. 
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 25

helt vit med undantag för huvudet där logon/rubriken finns. Findus är fortfarande 

Barnens biblioteks maskot och valmöjligheterna är desamma som tidigare. På 

startsidan finns en länk till de nya boktipsen på teckenspråk. Vissa saker har ändrats 

inom de olika delarna. Boktipsen, till exempel, sorteras nu på annat sätt och 

Kompisarnas boktips heter nu Inskickade. 

2.3 Syfte och mål  
Under mitt möte med Katarina Dorbell berättar hon vad hon anser att ett elektroniskt 

bibliotek är. Dorbell menar att ett elektroniskt bibliotek ska kunna ge svar på samma 

frågor som ställs på ett traditionellt bibliotek. Det är åtminstone det som bör 

eftersträvas när ett elektroniskt bibliotek byggs upp. Det elektroniska biblioteket ska 

även bestå av flera delar precis som det traditionella biblioteket. Den skönlitterära 

biten ska finnas, med boktips och möjlighet att dela med sig av sina läsupplevelser. 

Likaså faktabiten, med information uppdelad på olika ämnen och kategorier. Det 

elektroniska biblioteket ska också innehålla information som beskriver och förklarar 

biblioteket som företeelse. Det sistnämnda är, enligt Dorbell, den svåraste uppgiften. 

Att inte bara rabbla upp vad som finns på biblioteket, utan att visualisera det som en 

helhet. 

Utöver detta vill Katarina Dorbell även skapa något mer. Genom att utnyttja 

Internets och den nya teknikens möjligheter kan man, enligt Dorbell, vidga dialogen 

med biblioteksbesökaren. Webbplatsens interaktivitet är därför mycket viktig. Detta 

är Katarina Dorbells tankar om ett elektroniskt barnbibliotek, detta är hennes vision 

och i fem år har hon på olika sätt försökt att nå fram till detta resultat.50 

Den första tanken med Barnens bibliotek var att samla passande och användbara 

länkar för barn på ett och samma ställe. Samlingen skulle vara anpassad till 

folkbibliotekens behov och dels fungera som ett redskap i arbetet med barn både på 

regionens bibliotek och på skolorna och dels, och kanske främst, som en lämplig 

ingång till Internet för barn och unga.51 I rapporten för läsåret 1999/2000 skriver 

Katarina Dorbell i den avslutande sammanfattningen: 

Barn söker oftast, enligt Ann Britt Enochson, i söktjänster och inte i länklistor. Många blir 
duktiga på detta men de flesta får då träffar på fler och svårare länkar än de klarar av. Barn- 
och skolbibliotekarien behövs som deras handledare och för att visa på de bra hemsidor 
som finns. För att klara detta arbete behöver de fortlöpande information och fortbildning. 
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Barnens bibliotek ger ett bra stöd för detta. Lika väl som vi behöver recensioner på böcker 
behövs innehållsdeklaration på hemsidor. Jag försöker tillhandahålla detta på hemsidan.52 

Detta syfte har inte övergivits, men under projektets gång har nya behov upptäckts 

hos användarna och de erfarenheter och kunskaper som arbetet har givit har 

genererat nya syften, mål och delmål.53 

En viktig del som är relativt nytillkommen på Barnens bibliotek är Fråga 
barnbibliotekarien. Denna funktion syftar till att förse alla barn, oavsett om deras 

kommunbibliotek är framåtsträvande eller inte, med möjligheten att ställa frågor 

direkt via nätet. Fråga barnbibliotekarien drivs med hjälp av att 

barnbibliotekarier i region Västra Götaland arbetar tillsammans med att svara på 

frågorna och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. 

Arbetet med frågelådan är både roligt, spännande och utvecklande. Vi hjälps åt i letandet 
efter bra länkar vilket ger barnbibliotekarierna i regionen ovärderlig kunskap om nätets 
resurser och blir i all enkelhet en form av fortbildning. Arbetet leder till intressanta 
diskussioner om hur barn frågar och hur vi svarar.54 

I 1999 års projektbeskrivning framhålls skapandet av samhörighet inom den stora 

regionen Västra Götaland, samtidigt som  Katarina Dorbell redan här har planer på 

att inleda diskussioner med Statens Kulturråd om nationellt ansvar. Samhörigheten 

frambringas genom att Barnens bibliotek blir utgångspunkten för olika 

samarbetsprojekt inom regionen. Som citatet ovan vittnar om så är frågelådan Fråga 
barnbibliotekarien en av webbplatsens funktioner som förenar barnbibliotekarierna. 

Den nationella inriktningen är egentligen bara en formalitet, eftersom Barnens 

bibliotek redan kan användas och redan används av barn och barnbibliotekarier över 

hela landet – länk- och boktipsen är inte gränsberoende. I väntan på klartecknet för 

att utvecklas på nationell nivå var målet att pröva hur långt nätet kan användas i 

lässtimulerande, informations- och utbildningssyfte.55 

Barnens åsikter har hela tiden varit en viktig del i Katarina Dorbells arbete och 

hon har varit och är väldigt mån om att det som förmedlas på Barnens bibliotek ska 

vara begripligt för barnen. ”Begriper barnen det här?” är en fråga som Dorbell ställer 

sig många gånger i sitt arbete. Det kan ibland vara svårt att se saker och ting ur 
 

Ansökan om bidrag för läsfrämjande åtgärder och regional utveckling avseende projektet: 
Vidareutveckling av Barnens bibliotek,  2000-06-21. 
52 Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03, s. 4. 
53 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
54 Ansökan om bidrag för läsfrämjande åtgärder och regional utveckling avseende projektet: 
Vidareutveckling av Barnens bibliotek,  2000-06-21, s. 2. 
55 Ansökan om bidrag för läsfrämjande åtgärder och regional utveckling avseende projektet: 
Vidareutveckling av Barnens bibliotek,  2000-06-21. 
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barnens perspektiv och på förhand veta hur de kommer att ta till sig olika slags 

information. Det är mycket som man inte tänker på som kommer fram i själva mötet 

och kontakten med barnen. 

Andra som är ansvariga för barnsidor tar sig, enligt Dorbell, sällan tid till att 

lyssna på barnen. För Dorbell är det dock viktigt att barnen förstår eftersom hon inte 

vill att de nödvändigtvis ska behöva ha en vuxen med sig när det använder Barnens 

bibliotek. Webbplatsen är inte gjord för att vara ett redskap i undervisningen i första 

hand, utan någonting som barnen ska kunna använda på sin fritid. 

Min uppgift är att stödja deras fritidsintressen, läsandet och faktasökning. Sen ser jag att 
det blir en bieffekt […] att länktipsen fungerar bra på skolan och även att det fungerar bra 
att skicka boktips, men du kan nästan, om du går in och tittar på boktipsen, […] se om det är 
skrivet i en skolsituation eller om det är skrivet av ett barn spontant. Man kan ibland ana 
lärarens mästrande bakom: […] ”tala nu om vad boken handlar om” och ”tala nu om vad du 
tyckte om den”. […] Det är ju inte det viktigaste för mig, utan det viktigaste är att dom får 
förmedla sin läsupplevelse och sen får dom göra det som dom vill och även dom som har 
svårt att uttrycka sig måste få göra det.56 

Under intervjun säger Dorbell vid ett tillfälle att hon inte vill ”fastna i skolfällan”. Det 

finns tre saker som Dorbell vill undvika. Dels det, som det ovanstående exemplet 

belyser, att barnens skapande inte blir fritt utan lärarstyrt. Dels det att faktasökningar 

bara görs inför en skoluppgift. Det tredje är läsningen som, enligt Dorbell, nu för 

tiden, i barns värld hela tiden måste ha ett syfte. Lustläsningen har hamnat i 

skymundan. 

Det har blivit nackdelen med det här att vi har pratat om att skönlitteraturen måste in i 
undervisningen i alla ämnen. Det finns hela tiden ett mål, ett syfte med läsandet och som 
vuxna läser vi ju inte på det viset. Jag tar ju inte Lycklig hora  för att jag vill lära mig mera om 
prostitution, utan jag tar ju den för att jag vill ha en läsupplevelse. […] Man måste liksom 
skilja på skolans lästid och fritidsläsningen. Där tror jag vi har jätte mycket att göra. Det kan 
ju fungera både på det virtuella och det riktiga, reella biblioteket.57 

Dorbell menar att det är biblioteken, och då även Barnens bibliotek, som bär 

ansvaret för att föra ut budskapet att det är accepterat att läsa, skriva och lära sig 

saker enbart av den anledningen att det är roligt. 

Något som Katarina Dorbell ser som en mycket viktig uppgift för Barnens 

bibliotek är att bevaka barnlitteraturnyheter ur barnens perspektiv. Hon vill ge barn 

och unga möjligheten att själva skriva artiklar, men även knyta en frilansjournalist till 

 
56 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
57 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
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Barnens bibliotek.58 Barnens biblioteks informationsmässiga ansvar blir ännu bredare 

när webbplatsen blir nationell. Dorbell vill visa att även barn- och ungdomsböcker 

har ett nyhetsvärdet. Hon vill bygga upp en artikelsamling på Barnens bibliotek som 

hela tiden skulle hållas aktuell.59 

Katarina Dorbell känner inte att Barnens bibliotek konkurrerar med några andra 

webbplatser för barn, eftersom den är unik i sitt slag. Andra elektroniska 

barnbibliotek har sin egen inriktning, som till exempel Barnens Polarbibliotek, vilken 

har en regional prägel och Sjutolvan som inte är lika omfattande som Barnens 

bibliotek. Därför anser Dorbell att Barnens bibliotek skulle kunna fungera som ett 

nationellt barnbibliotek på Internet, som de traditionella barnbiblioteken skulle kunna 

använda som sin startsida. När det var nytt med webbplatser skulle detta kanske inte 

ha fungerat eftersom alla då ville ha egna sidor att vara stolta över, men enligt Dorbell 

så har tiderna förändrats. Nu har många insett hur mycket jobb det är med en egen 

webbplats och man är mer tacksam om någon annan tar på sig det ansvaret. Det 

viktigaste, menar Dorbell, är att allt kopplas ihop till en helhet. Barnens bibliotek ska 

vara huvudsidan och därifrån ska man kunna ta sig vidare till sin hemkommuns 

webbsidor.60 

2.4 Sammanfattande diskussion 
Barnens bibliotek präglas av den successiva utvecklingen, under vilken webbplatsen 

växt fram. Webbplatsens utformning och innehåll har gradvis formats och omformas 

fortfarande utifrån omgivande tillfälligheter. Dessa tillfälligheter kan vara åsikter från 

brukarna, nya tekniska möjligheter, oförutsedda motgångar, Katarina Dorbells egna 

idéer och planer som genomförs eller läggs åt sidan. Runt webbplatsen finns inte något 

organiserat samarbete, ingen arbetsgrupp som arbetar enbart för att nå ett uppsatt 

mål. Det förefaller som om utvecklingen i sig är ett mål, att hela tiden sträva framåt, 

pröva nya metoder för att locka användarna till webbplatsen och uppnå syftet och de 

nya delmål som uppkommer allteftersom. Syftet, som huvudsakligen går ut på att 

Barnens bibliotek ska kunna erbjuda ungefär samma tjänster som på ett traditionellt 

bibliotek, samt något utöver detta, anpassas automatiskt i och med att användarnas 

behov och frågor förändras. 

Den successiva utvecklingen, vid sidan av det faktum att det råder brist på bra 

förebilder vars exempel kan följas vid uppbyggnaden av ett elektroniskt 
 

58 Ansökan om bidrag för läsfrämjande åtgärder och regional utveckling avseende projektet: 
Vidareutveckling av Barnens bibliotek,  2000-06-21. 
Rapport från Barnens bibliotek 1 nov 1999-1 dec 2000, 2001-01-03. 
59 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
60 Intervju med Katarina Dorbell, 2001-02-08. 
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barnbibliotek, ger intrycket av att Barnens bibliotek har lite av en experimentell roll. 

Utformningen och innehållet, liksom syftet är av experimentell art. I rapporten från 

årsskiftet 1999 2000 skriver Katarina Dorbell att webbplatsens utformning troligen 

aldrig kommer att bli helt färdig. På webbplatsen görs försök med innehåll som kan 

tänkas passa in på ett elektroniskt bibliotek, till exempel Bokchatt, Boksnack, 

Skrivbok och boktips på teckenspråk. Katarina Dorbell verkar inte vara rädd för 

misslyckanden, hon experimenterar fram lösningar för det elektroniska biblioteket 

och lutar sig mot att det alltid går att förändra webbplatsen. Bokchatten fungerar 

fortfarande inte som den ska. Katarina Dorbell har testat författarbesök på olika tider 

och fortsätter med försöken att få igång diskussionen på chatten. Andra problem löses 

på liknande sätt, genom att pröva sig fram. 

Det som gör Barnens bibliotek specifikt och samtidigt allmänt är det nationella 

ansvaret. Innehållet i de flesta av bibliotekets delar är inte geografiskt styrt eller 

begränsat på något annat sätt. Texterna som skickas in kan handla om vad som helst, 

barnen kan tipsa om vilka böcker de vill och texterna och boktipsen behöver inte 

vara perfekta på ett vuxet sätt, de skrivs av barn och läses av barn. I chatten och 

diskussionsforumet talas det om böcker, länkarna omfattar ett stort antal ämnen och 

kategorier, författarporträtten består av författare från hela Sverige och alla frågor är 

välkomna till Fråga barnbibliotekarien. Informationen är allmän och de enda två 

inriktningar som begränsar materialet är den bok- och biblioteksmässiga, samt 

målgruppen som är barn och ungdomar. 
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3 Barnens Polarbibliotek 

Barnens Polarbibliotek är ett regionalt präglat elektroniskt barnbibliotek med 

Norrbotten och Barentsregionen som utgångspunkt.61 De som arbetar med 

Polarbiblioteket är Ann-Catrine Westerberg, som är projektledare, och sedan 

tidigare barnbibliotekarie på Luleå kommuns folkbibliotek, Thérèse Nyström, som är 

barnbibliotekskonsulent på Norrbottens länsbibliotek, Marianne Svanberg, som är 

pedagog, samt Marianne Öqvist och Bengt Frank, som är konstnärer och ansvariga 

för webbplatsens illustrationer. 

3.1 Bakgrund och utveckling 
Det är Norrbottens Länsbibliotek som står som grundare av Barnens Polarbibliotek. 

Webbplatsen lades ut på Internet 1997, efter att man hade fått projektpengar av 

Statens Kulturråd. Idéerna som ledde till projektet uppkom dock långt tidigare, 

nämligen 1993 när Ann-Catrine Westerberg och kollegan Thérèse Nyström 

tillsammans gick en projektmetodkurs. Polarbiblioteket kom således till efter en tids 

tankearbete, planering, konsultering och precisering av de första trevande uppslagen. 

Hur ska man samla ihop information om den regionala barn- och ungdomslitteraturen och 
hur kan man använda sig av tekniken för att lyfta fram den och de lokala barn- och 
ungdomsboksförfattarna? Hur ta man bäst till vara på barnens intresse för datorer och den 
nya lusten till litteraturen? Är det möjligt att spegla en region utifrån dess barn- och 
ungdomslitteratur? Är det möjligt att stärka barnens kulturella identitet genom att lyfta fram 
deras egen del av världen?62 

Detta är några av de frågor som har fungerat som utgångspunkt vid arbetet med och 

utvecklandet och uppbyggnaden av Barnens Polarbibliotek. Annars har barnens egna 

frågor, samt forskning om barn, lärande och gränssnitt varit ett viktigt stöd i arbetet. 

Projektets samarbetsanda har varit och är fortfarande viktig. Olika personer och 

grupper involverades tidigt i arbetet. Bibliotekarier, pedagoger, lärarkandidater, 

författare, ett dataföretag och framför allt barn och ungdomar har hjälpt till vid 

 
61 http://www.barnenspolarbibliotek.com 
62 Rapport: Barnens Polarbibliotek 1998 och 1999, s. 2. 
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skapandet av Polarbiblioteket. En av anledningarna till att samarbete har fått en sådan 

central plats i projektet är att det krävs många olika kunskaper för att genomföra det. 

Ann-Catrine Westerberg tycker det är bättre att låta de som har kompetens på ett 

område ta hand om det, istället för att bibliotekarierna ska vidareutbildas för att sedan 

klara av allting själva.  

Vi är bra på litteratur och på böcker och då ska vi ju använda den kompetensen i detta 
arbete. Sen så tar vi hjälp utav dom som kan tekniken och vi tar hjälp utav dom som kan 
pedagogiken och så vidare.63 

Det är även i mötet mellan människor med olika kompetens och perspektiv som nya 

idéer uppstår.64 

Det mest omfattande samarbetet är det som sträcker sig utanför Sveriges 

gränser. 1998 inleddes ett samarbete med Norge och Finland. Innan dess hade 

projektet en norrbottnisk prägel, men eftersom kontakten med Norge och Finland 

redan fanns var det naturligt att Polarbibliotekets område utvidgades. Visionen var att 

hela Barentsregionen skulle involveras och diskussioner med Ryssland påbörjades 

också.  

Varje land lägger upp arbetet med projektet så att det passar deras biblioteks 

organisationer, Sverige har dock huvudansvaret. Det svenska Polarbibliotekets 

utformning, bilder, färgsättning, pedagogiska och datatekniska lösningar fungerar som 

modell för de andra. Med detta som utgångspunkt utvecklar länderna sina egna 

webbplatser. 

I Norge utgår projektet från Tromsö och Troms fylkesbibliotek, tre fylken deltar i 

arbetet – Troms, Finnmark och Nordland. Centrum i Finland ligger i Rovaniemi. 

Norges ”Barnas Polarbibliotek” lades ut i april 1998. Finlands Polarbibliotek, 

”Lasten Pohjoinen Kirjasto”, kom lite efter på grund av personalproblem och fick ut 

de första sidorna på Internet drygt ett år senare. 

Samarbetet mellan länderna har fungerat bra. En person i varje land ansvarar för 

kontakterna inom och mellan de nordiska arbetsgrupperna som har bildats. 

Kontakten hålls kontinuerlig dels genom ett intranät och dels genom regelbundna 

möten.65 

 
63 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
64 Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
65 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 110 ff. 
Westerberg, Ann-Catrine, ”Polarbibliotek i cyberrymden: barn frågar författare” i Datorn i 
utbildningen 1999:4, s. 4-5. 
Rapport: Barnens Polarbibliotek 1998 och 1999. 
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När samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland var etablerat började arbetet 

med att fylla Polarbiblioteket med material på de olika språken. År 2000 tillkom även 

en samisk del och under 2001 ska den ryska delen sättas i verket. Man ville också 

knyta ihop de olika ländernas delar på något sätt så att de upplevs inte bara som tre 

separata webbplatser, utan också som en helhet. Just nu förenas ländernas olika delar 

på den startsida där besökaren kan välja vilket lands webbplats han/hon vill gå till. 

Föreningen planeras bli ännu tydligare när en sökmotor skapats som gör det möjligt 

att söka antingen i de separata delarna eller i hela Polarbiblioteket. 

Polarbiblioteket var relativt komplett redan när webbplatsen lades ut på Internet, 

i den meningen att alla delarna, utom Personal, då fanns. Det som har förändrats är 

delarnas omfång, materialet har hela tiden ökat och lösningar för att kunna ta hand om 

allt material på ett effektivt sätt har utvecklats vart efter. Under de första tre åren av 

webbplatsens levnad arbetade man intensivt med att samla in material, dels 

faktatexter och författarporträtt, dels texter skrivna av barnen själva. Polarbiblioteket 

har nu gått igenom sin mest expansiva fas och arbetet koncentreras nu på de dagliga 

rutinerna. 

Polarbibliotekets utveckling styrs framför allt av de erfarenheter som mötena med 

webbplatsens användare bidrar med. Kontakten med barn och skolor hade därför i 

projektets begynnelse en mycket central roll. I september 1998 anställdes en 

grundskollärare som skulle ta hand om informationen till och samarbetet med 

skolorna. Under 1998 och 1999 besöktes sammanlagt 40 skolor, främst för att 

kunna utveckla Polarbibliotekets forskningsdel med hjälp av pedagoger och barn, 

men även för att engagera barnen i den delen där de själva är delaktiga med sina 

texter och idéer.66 

Efter ett informationsbesök i en skola märks det tydligt i webbplatsens 

besöksstatistik och på antalet inskickade texter från barn. Resultatet blir, enligt Ann-

Catrine Westerberg, bäst när visningen har gjorts inför hela klasser, med både lärare 

och elever. Har visningen bara varit för personalen på en skola så får det inte samma 

effekt. Westerberg tror att barnen har lättare att ta till sig Polarbibliotekets koncept 

än de vuxna. Erbjudandet till skolorna har dock tagits emot med positiva reaktioner. 

Besöken har varit viktiga eftersom det inte är säkert att de som känner till 

Polarbiblioteket går in på webbplatsen och tittar på den och tar reda på vad den kan 

användas till. Det räcker således inte bara med att informera om att Polarbiblioteket 

finns, man måste därtill även visa de olika delarna och ge instruktioner om hur de ska 

 
Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, 1998. 
66 Rapport: Barnens Polarbibliotek 1998 och 1999. 
Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
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användas. Westerberg har märkt att många lärare har dåliga kunskaper om Internet 

och datorer och att det ibland finns en rädsla mot att låta barnen arbeta med någonting 

som lärarna känner att de själva inte behärskar.67 Just på grund av detta är det viktigt 

med ett verktyg som Polarbiblioteket, som ger både lärarna och eleverna en 

inspirationskälla och en inkörsport till Internet. 

Förutom informationsbesök i skolor har Polarbiblioteket marknadsförts med 

hjälp av diverse informationsmaterial, så som bokmärken, reflexer, vykort och 

reklamblad. För att stimulera barn att skriva och skicka in sina texter till 

Polarbiblioteket lottas det ut T-shirts och musmattor varje månad. Polarbiblioteket 

har även blivit mycket uppmärksammat i fackpressen och intresset för projektet har 

spridit sig utanför Norrbottens gränser. Marknadsföringen var, liksom skolbesöken 

och materialets expansion, mer intensiv i början av projektet och har trappats av vart 

efter.68 

Det har inte varit några problem med att få pengar till projektet, i stort sett alla 

sökta bidrag har beviljats. Sammanlagt har nästan två miljoner kronor betalats ut från 

EU, Statens Kulturråd och Norrbottens läns landsting med flera. Just nu söker man 

inga mer pengar och projektet går på sparlåga. Man går ner i tid och resurser och 

ägnar sig enbart åt det rutinmässiga arbetet. Arbetet med utvecklingen av databasen 

Sök i biblioteket, vilket har varit ett delprojekt med enskilda projektpengar från 

SAB, är snart avslutat. Det kanske händer att man skulle vilja vidareutveckla 

någonting längre fram i tiden och då kommer man att söka mer pengar, men till dess 

gäller bara att hålla projektet flytande.69 

Det är två personer som arbetar med Polarbiblioteket nu. Projektledaren Ann-

Catrine Westerberg, på 50 procent, leder och samordnar verksamheten och håller 

kontakten med olika intressenter och samarbetspartners. Projektledaren ansvarar 

också för information och marknadsföring av projektet, samt för dokumentationen. 

En heltidsprojektanställd arbetar praktiskt med webbplatsen, vilket innebär 

genomgång och inläggning av material. Denna har även hand om det uppsökande 

arbetet gentemot barn, pedagoger och skolor. 

I projektbeskrivningen för år 2000 avslöjas att det finns planer på att Barnens 

Polarbibliotek även ska inrättas som ett fysiskt bibliotek med hemvist på Norrbottens 

länsbibliotek. Detta bibliotek kommer att fungera som en modellverksamhet för 

 
Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, 1998. 
67 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
68 Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, 1998. 
Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, juni 1999. 
69 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
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bibliotek i mångkulturella regioner. I det här fallet syftar man på Barentsregionen där 

det talas sju olika språk på en relativt liten yta.70 

3.2 Utformning och innehåll 
Polarbibliotekets ingång är en sida där besökaren, genom att klicka på en av fyra 

flaggor, väljer vilket lands version av Polarbiblioteket han eller hon vill besöka. 

Flaggorna tillhör Sverige, Norge, Finland och England. Någon engelsk version finns 

egentligen inte, det är bara lite information på engelska och ett antal smakprov på 

texter, några skrivna av barn och några av professionella författare. Här kommer 

enbart Sveriges del av Polarbiblioteket att behandlas. 

Ann-Catrine Westerberg vill att Polarbibliotekets utformning ska vara lockande, 

men utan att bli rörig och orolig. ”Vi har tänkt oss bra bilderböcker, där texten och 

bilderna kompletterar varann.”71 Alla webbplatsens bilder är gjorda av konstnären 

Marianne Öqvist. Sidorna ger ett enhetligt och harmoniskt intryck. De har samma 

gråblåmelerade bakgrundsfärg som, enligt Westerberg, påminner om ”snöglopp”.72 

På den svenska startsidan finns Polarbibliotekets logo, det är en snögubbe iklädd 

en Lovikkavante och utrustad med en snowboard. Runt omkring snögubben finns ett 

antal länkar. En av dessa leder till nyhetssidan på vilken både polarbiblioteksnyheter 

och världsnyheter rörande bibliotek och skrivande presenteras, nyheterna 

uppdateras varje månad. Bakom en annan av länkarna finns en hälsning från 

Polarbibliotekets personal. Till vänster på startsidan finns en ram med nio olika 

valmöjligheter som presenteras med en symbolisk bild och text, till exempel ett 

förstoringsglas på en karta representerar länken Forskning. De andra 

valmöjligheterna är Tillbaka, Sök i BP, Författare, Skriv, På gång, Länkar, 

Kontakt, Endast personal. Ramen med de nio valen finns med vilken sidan man än 

går till. Däremot visa sig nya valmöjligheter högst upp på den valda sidan, som hjälper 

till vid navigering inom de olika delarna. 

3.2.1 Polarbibliotekets databas 

Klickar man på Sök i BP (BP = Barnens Polarbibliotek) visar sig en ny ram högst 

upp på sidan, i vilken det finns fyra valmöjligheter: Böcker/Artiklar, Multimedia, 

Månadens bok och Bra böcker. 

 
70 Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
71 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
72 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
Westerberg, 1999a, s. 4 f. 
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Under det första alternativet, Böcker/Artiklar, finns biblioteksdatabasen Sök i 
biblioteket. Det går antingen att göra en enkelsökning, som omfattar författare, titel 

och/eller ämnesord, eller en fri sökning, där man kan göra sökningen mer detaljerad. 

Databasen innehåller referenser till skön- och facklitteratur för barn. Litteraturen 

handlar direkt eller indirekt om Norrbotten eller är skriven av författare från regionen. 

1999 fanns ungefär 600 titlar på böcker, artiklar, kapitel i böcker, kassett- och 

talböcker samlade i databasen och antalet poster ökar hela tiden. Allt material är 

indexerat med ämnesord som är speciellt utvecklade för barn och ungdomar. Detta 

ämnesordsregister är framtaget av SAB:s barn- och tonårsgrupp och har namnet 

Kompass i bokskogen. 

Sök i biblioteket genomgår just nu en vidareutveckling och det finns en icke 

offentliggjord modell av den nya databasen. Beslutet om denna vidareutveckling 

fattades efter att användare hört av sig med åsikter om att Polarbibliotekets databas 

var för svår att söka i. 1999 söktes projektpengar för att kunna påbörja utvecklingen 

av databasen och 70 000 kronor beviljades. 

För att stimulera och locka barn och ungdomar att upptäcka det magiska som, 

enligt Ann-Catrine Westerberg, finns i ett biblioteket och i litteraturen skulle Sök i 
biblioteket utformas som ett slags upptäcktsfärd i ett rum med många dörrar och 

vrår. Framför allt ska Sök i biblioteket bli bildbaserad. Sökvägarna i den befintliga 

databasen överförs till bilder, färger och symboler. Även här är det Marianne Öqvist 

som kommer att stå för illustrationerna.73 

3.2.2 Författarporträtt 

Under länken Författare finns Polarbibliotekets författarporträtt. 1999 bestod 

samlingen av 22 presentationer av författare som härstammar från Norrbotten 

och/eller skriver böcker som utspelar sig i, alternativt, handlar om Norrbotten. Sedan 

dess har det tillkommit presentationer av författare som inte längre är verksamma och 

av författare från Barentsregionen som blivit översatta till svenska. Nu fattas bara de 

avlidna författarna och sedan är denna del av Barnens Polarbibliotek fullständig. 

 
73 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 110 ff. 
Westerberg, 1999a, s. 4 f. 
Ansökan om projektbidrag från SAB för utveckling av biblioteksdatabasen Sök i biblioteket i 
Barnens Polarbibliotek (1999-03-22). 
Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, 1998. 
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Författarporträtten har både text och bild. Författarna har i regel skrivit sina 

presentationerna själva och formulerat sig med utgångspunkt från frågor ställda av barn 

och ungdomar.74 

3.2.3 Barnens egna texter 

I Polarbibliotekets skrivdel kan besökaren välja mellan att skriva och skicka in egna 

eller läsa andras boktips, texter om sin eller andras hembygd, fria texter eller 

spökhistorier. 1999 fanns det 147 boktips, tio hembygdstexter, 138 fria texter och 

58 spökhistorier, vilket var en fördubbling från 1998. Alla texter läggs in i en databas 

och är sökbara. 

Boktipsen är såledens den största delen. Det tipsas både om klassiska böcker till 

exempel av Selma Lagerlöf och om böcker av mer moderna författare bland annat 

Måns Gahrton: 

Eva och Adam 

Boken handlar om Eva och Adam som blir ihop. Deras bästisar heter Annika och Alexander. 
Eva och Adam försöker så att deras bästisar blir ihop. Men då händer det som inte får hända. 
Det kommer en ny kille till klassen och Annika blir kär. Boken var lätt läst, rolig, spännande. 
Jag tycker man ska läsa boken.75 

De flesta boktips ser ut som detta, först den lästa bokens handling och sedan en egen 

åsikt. 

Hembygdstexterna är få och korta, ofta bara två rader, men de finns även de som 

är lite längre. Bland de fria texterna finns allt mellan korta gåtor, roliga historier och 

längre berättelser. 

Texterna som kommer in till Skriv läggs ut automatiskt. De läses igenom varje 

dag och ibland händer det att något måste tas bort på grund av att texten innehåller 

opassande ord eller dylikt. Ann-Catrine Westerberg tror att texternas goda kvalitet 

beror på att barnen vet att deras texter tas bort om de använder fula ord och hon tror 

även att de respekterar Barnens Polarbibliotek. 

De fyra olika textgenrerna, boktips, hembygd, fria texter och spökhistorier, har 

var sitt formulär som gör det enkelt för barnen att skicka in sina texter. Högst upp på 

formulären finns inspirerande frågeställningar som syftar till att hjälpa barnen att 

 
74 Som fisken i vattnet, 2000, s. 110 ff. 
Westerberg, 1999a, s. 4 f. 
Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
75 Boktips inskickat av Anna Larsson, http://www.barnenspolarbibliotek.com/indexhem.htm, 
2001-02-20. 
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komma igång med sitt skrivande. Ovan formuläret för hembygdstexter frågas det 

bland annat: "Vad brukar du göra när du inte är i skolan… på kvällarna, på helgerna, 

på skolloven?"76 

3.2.4 Barnens egen forskning 

Bakom rubriken Forskning döljer sig faktatexter som direkt eller indirekt handlar 

om Norrbotten. Texterna är skrivna både av professionella författare och av barn. De 

förstnämnda är antingen, med tillstånd från förlag och författare, tagna från redan 

publicerade böcker eller så är de skrivna enkom för Polarbiblioteket. Barnens texter 

är i regel komna ur olika uppgifter som de arbetat med i skolan. Texterna skickas in 

med hjälp av ett formulär. 

Materialet mer än fördubblades mellan 1998 och 1999 och fortsätter att öka. 

Det är uppdelat på fyra olika kategorier, av vilka Hembygd är den som innehåller flest 

texter. De tre andra grupperna är Djur/Natur, Naturvetenskap och Blandat. För 

att få ordning på det mycket omfattande materialet utvecklades en faktadatabas och 

en sökmotor. Vid sökning kan man välja mellan att hålla sig inom en ämneskategori 

eller söka bland samtliga texter.77 

3.2.5 Länkar 

Länkarna i Polarbibliotekets länksamling har, liksom det andra materialet på Barnens 

Polarbibliotek, i första hand valts ut med det regionala temat som utgångspunkt. De 

flesta är svenska webbplatser med ett pedagogisk syfte. Framför allt ska 

länksamlingen fungera som en inkörsport för de barn som vill börja arbeta eller 

upptäcka Internet, både i skolan och på fritiden. För att passa vid alla tillfällen finns 

både nyttiga och lite roligare webbplatser representerade i samlingen. Alla länkar är 

grundligt kvalitets- och innehållsmässigt granskade. 

Genom ett formulär kan barnen ge förslag på vilka länkar de tycker ska ingå i 

Polarbibliotekets länksamling. När de skickar in sina tips måste barnen motivera 

varför de anser att just denna länk ska finnas med i samlingen. Under 1998 och 1999 

ökade länkarna i samlingen med ungefär tio länkar i månaden.78 

 
76 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
Citat: http://www.barnenspolarbibliotek.com/indexhem.htm, 2001-02-20. 
77 Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
Rapport: Barnens Polarbibliotek 1998 och 1999. 
Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, 1998. 
Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, juni 1999. 
78 Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
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Länkarna är uppdelade på fem olika kategorier, Bibliotek, Skolor, Fakta, 

Hobby/Nöje och Sökmotorer. 

3.2.6 Kontakt med bibliotek och barnbibliotekarier 

Klickar man på På gång får man en överskådlig genomgång av Norrbottens 

barnbiblioteks programverksamhet. Här ges även möjlighet kontakta de olika 

barnbibliotekarierna på respektive bibliotek, via e-post, telefon eller fax. 

Vill användaren däremot kontakta Barnens Polarbibliotek så finns det två sätt att 

göra detta på, båda under rubriken Kontakt. Antingen kan användaren välja att gå till 

ett formulär, för att bidra till utvecklingen av Polarbiblioteket genom att ge förslag på 

förändringar, eller så kan man skicka ett litet meddelande till Gästboken och då blir 

det även möjligt för andra att läsa det. 

3.2.7 Skrivarskola 

Länken till Skrivarskolan ligger inte i ramen, utan på startsidans huvudsida. 

Denna del av Barnens Polarbibliotek tillkom först i början av år 2000. För att 

kursen skulle uppmärksammas och användas skickade man ut informationsblad till 

skolorna. Bland annat erbjuds alla högstadieskolor i Norrbotten ett besök av 

författaren Mikael Niemi, antingen i början av arbetet med Skrivarskolans fem 

avsnitt eller i slutet.79 

Trots detta tog det ett tag innan det kom in några texter till Skrivarskolan. Nu 

används den dock flitigt och Ann-Catrine Westerberg tycker ibland att det är svårt 

att hinna med eftersom alla texter läses igenom och kommenteras.80 Texterna 

publiceras sedan tillsammans med de ambitiösa kommentarerna under rubriken 

Skrivgodis. 

Den ovannämnda författaren Mikael Niemi har hjälpt till vid skapandet av 

Skrivskolan, som till stor del bygger på Lars Ekholms Skrivboken. Kursen är i fem 

steg. Steg ett är Beskrivning av platser och personer, sedan följer Att bygga upp 
en berättelse, Möten och dialog, Att hitta rätt ord och Att bearbeta din text. 
Varje punkt innehåller skrivövningar och kloka råd om vad man ska tänka på när man 

skriver. Inspirerande exempeltexter kan läsas under rubriken Läsgodis. Dessa texter 

är skrivna av professionella författare.81 

 
Redovisnin g och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, 1998. 
Rapport: Barnens Polarbibliotek 1998 och 1999. 
Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek, juni 1999. 
79 Reklamblad till högstadieskolor i Norrbotten. 
80 Intervju med Ann-Catrine Wes terberg, 2001-02-12. 
81 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
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3.3 Syfte och mål  
Barnens Polarbiblioteks främsta syfte är, enligt Ann-Catrine Westerberg, dels att 

lyfta fram den norrbottniska och barentska litteraturen och författarna, dels att ge 

barn och ungdomar från Barentsregionen en möjlighet att publicera sina egna texter 

och därigenom ge en bild av deras del av världen.82 Polarbibliotekets arbetsgrupp 

strävar mot att webbplatsen ska bli en mötesplats för barn och ungdomar i 

Norrbotten, på Nordkalotten, i Norden, Barentsområdet och internationellt. Den ska 

fungera som en mötesplats där de kan kommunicera och samarbeta kring konkreta 

frågor om sin hembygd. I projektbeskrivningen för år 2000 beskrivs detta så här: 

Barn och ungdomar på Nordkalotten lever i mycket under samma förhållanden, och har 
kanske många gånger mer gemensamt sinsemellan än de har med barn och ungdomar i de 
sydligare delarna av sina respektive länder. Genom att lyfta fram den regionala särprägeln 
stärks barnen och ungdomarna i sin identitet samtidigt som de blir medvetna om likheterna 
mellan dem trots att de bor i olika länder och har olika språk. Genom kontakter mellan barnen 
och ungdomarna skapas nyfikenhet, förståelse och kännedom om språk, litteratur och kultur 
i Nordkalotten. [---] Ett viktigt led i arbetet med Barnens Polarbibliotek är att presentera 
material om vår del av världen på Internet, synliggöra Nordkalotten och Nordkalottens barn, 
för oss själva, för varandra, Sverige och världen.83 

Den regionala prägeln på Polarbiblioteket har således en mycket stor betydelse. Idén 

till denna inriktning uppkom på grund av att bibliotekarierna i Norrbotten märkte att 

material som handlade om Norrbotten eller material med anknytning till detta område 

var mycket efterfrågat och samtidigt svårt att få tag i eftersom det var så utspritt. 

Därför ville man samla ihop detta material på ett och samma ställe och på så sätt göra 

det lättillgängligt. 

Det genomgående regionala perspektivet ger Polarbiblioteket en särprägel. Ann-

Catrine Westerberg tycker att det är viktigt att skapa någonting som kan bidra med 

något nytt bland barnsidorna på Internet: 

Just den här regionala prägeln, det är någonting unikt, det har ingen annan gjort på det här 
sättet och därför gör vi det. Det känns också vansinnigt att alla ska sitta och göra samma 
sak men på lite olika sätt. Då känns det bättre att man koncentrerar sig och väljer olika 
infallsvinklar på det och istället kan samarbeta, ta vara på det var och en gör på olika håll, 
istället för att konkurrera med varann.84 

 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 110 ff. 
Westerberg, 1999a, s. 4 f. 
82 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
83 Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000), s. 8. 
84 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
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Det samarbete som ligger till grund för Polarbibliotekets uppbyggnad och skapar 

projektets tvärvetenskapliga karaktär, tillsammans med den regionala inriktningen 

och barnperspektivet, gör Polarbiblioteket till något helt nytt. Westerberg tycker att 

alla resurser som finns att tillgå för elektroniska bibliotek ska satsas på dem som 

redan finns för att göra dem ännu bättre, istället för att bygga upp fler eftersom risken 

då finns att alla blir halvbra.85 

Ann-Catrine Westerberg menar att elektroniska bibliotek är speciellt viktiga för 

barn och ungdomar som lever i glesbygden. Många barn i Norrbotten har långt till 

närmsta bibliotek och vissa bibliotek har varken en barnbibliotekarie eller en 

barnavdelning. Det är viktigt att på något sätt försöka lösa detta problem och nå ut 

även till glesbygdsbarnen med den information och stimulans som ett bra 

barnbibliotek kan bidra med. Internet kan överbrygga de långa avstånden och föra 

barn och ungdomar närmare bibliotekarierna, de professionella författarna och 

konstnärerna så att de kan få stöd och inspiration av varandra. Enligt Westerberg kan 

ett elektroniskt bibliotek aldrig ersätta det traditionella biblioteket, men det kan öka 

tillgängligheten och komplettera den traditionella verksamheten. De som arbetar med 

Polarbiblioteket vill att dess besökare ska få sig en första titt på framtidens bibliotek 

där det traditionella i samverkan med den nya tekniken skapar nya möjligheter.86 

Förutom att stärka den regionala identiteten hos barn och ungdomar ska Barnens 

Polarbibliotek även fungera som en inkörsport till Internet och en källa till inspiration 

vid arbete med Internet. Informationen som finns på Internet är inte uppdelad efter 

ämnen som böckerna på ett traditionellt bibliotek. Den är inte heller 

kvalitetsgranskad. Dessa två aspekter talar, enligt Ann-Carine Westerberg, för att 

både barn och vuxna behöver handledning om de är ovana Internetanvändare. Vidare 

anser Westerberg att det är skolans uppgift att lära barn och ungdomar hur man letar 

information på rätt sätt, var man hittar olika typer av information och hur man väljer ut 

och bedömer informationen. Westerberg vill att Barnens Polarbibliotek ska fungera 

som ett verktyg i detta arbete. Den information som finns på Polarbiblioteket är 

kvalitetssäkrad och anpassad till barn och utifrån denna kan man gå vidare till andra 

informationskällor, antingen på Internet eller i fysisk form.87 

 
85 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
86 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
Som fisken i vattnet, 2000, s. 110 ff. 
Westerberg, 1999a, s. 4 f. 
Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
Rapport: Barnens Polarbibliotek 1998 och 1999. 
87 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
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Internet används i olika stor omfattning i de norrbottniska skolorna och lärarnas 

kunskaper på IT-området varierar, därför har mycket arbete lagts ned på information 

till skolorna. Skolbesöken har gått ut på att visa både elever och lärare hur 

Polarbiblioteket kan användas i det dagliga skolarbetet. Polarbiblioteket är även 

utformat så att det ska var enkelt för eleverna att skicka in sina texter, vilket 

förhoppningsvis kommer att leda till att de blir mer orädda för att använda sig av 

Internet på olika sätt. Polarbiblioteket ska stimulera barn och ungdomar till ett 

undersökande arbetssätt i vilket olika typer av information kombineras. Detta syftar 

även till att locka dem att använda det traditionella bibliotekets alla resurser. 

Barnens Polarbibliotek är inte stängt för barn och ungdomar utanför Norrbottens 

län eller Barentsregionen, men dessa räknas som målgrupp nummer två. I första hand 

avser personalen på Polarbiblioteket att serva barn, framför allt i grundskoleåldern, 

pedagoger och bibliotekspersonal i Norrbotten och resten av Barentsregionen. Det 

finns dock en förhoppning om att Polarbiblioteket, som metod och modell, ska 

intressera barnbibliotek utanför Norrbotten och även internationellt.88 

3.4 Sammanfattande diskussion 
Polarbiblioteket har en uppenbart och utpräglat geografisk inriktning. Utgångspunkten 

i Norrbotten och samarbetet med alla länder i Barentsregionen ligger till grund för alla 

webbplatsens aspekter. Utformningen – valet av färger, den anlitade konstnären med 

lokal anknytning, snögubbelogon, allt har en norrbottnisk framtoning. Bibliotekets 

olika delar har antingen indirekt eller direkt anknytning till den geografiska 

inriktningen. De två punkter som kan sägas vara Polarbibliotekets övergripande syfte 

är tätt länkade till den norrbottniska prägeln. För det första vill man skapa en samling 

med material om Norrbotten, ämnen som kan ha med Norrbotten att göra och texter 

skrivna av författare från Norrbotten. Den andra punkten, som både ska uppnås 

genom den första och samtidigt hjälpa till att förverkliga den första, avser 

användarnas identitetsskapande och deras samhörighet med sin hembygd och med 

varandra. Det insamlade materialet ska ge barnen och ungdomarna i Norrbotten en 

grundläggande kunskap om sin bygd och de även själva bli medvetna om sitt 

geografiska arv genom att skriva berättelser och forska om sin hembygd. 

Tanken med bibliotekets logo, snögubben med sina attiraljer, förefaller vara att 

man vill visa upp och stå för norrbottnisk tradition, Lovikkavanten, och samtidigt få in 

det nya och ungdomliga, snowboarden. Polarbiblioteket ger intryck av att vara en 

 
88 Intervju med Ann-Catrine Westerberg, 2001-02-12. 
Projektbeskrivning: Barnens Polarbibliotek (ansökan gäller år 2000). 
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blandning mellan det traditionella och det nya och man vill på så sätt ge ungdomarna 

en identitet som både har rötter i deras hembygd och hembygdshistoria och i deras liv 

i nutidssamhället. 

Även om Ann-Catrine Westerberg både i intervjun och i det skriftliga materialet 

påstår att Polarbiblioteket lika mycket är till för att användas på fritiden som i skolan 

tycks just skolan och eleverna vara den viktigaste målgruppen. I källmaterialet talas 

det hela tiden om användningen i skolan och om hur man kan arbeta med 

Polarbiblioteket mer pedagogiskt. Dessutom har man satsat mycket på erbjudanden 

och besök i de norrbottniska skolorna. Möjligen är detta enbart en praktisk metod 

som används för att komma i kontakt med användarna när de är samlade i stora 

grupper på ett och samma ställe. 

Polarbiblioteket tycks ha uppnått den harmoni som gör en webbplats till en 

helhet. Utformningen och innehållet arbetar tillsammans, även om de olika delarna är 

just olika, har skilda funktioner, så binds de ihop av syftet med webbplatsen och av 

utformningen. Uppbyggnaden av Polarbiblioteket präglas av organiserat samarbete, 

både med barn och vuxna, inom Sverige mellan personer från olika yrkeskårer och 

över gränserna framför allt i norden. Detta kan ha hjälpt till att nå syftet och stärka 

den inriktning som biblioteket strävar efter att visa upp. Man har arbetat tillsammans 

för utbyta erfarenheter med andra länder och mellan olika yrkesgrupper och för att 

skapa något som ska ge barn och ungdomar möjligheten att göra samma sak med 

andra glesbygdsbor. 
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4 Sjutolvan 

Ett samarbete mellan ett antal barnbibliotekarier i Skåne ligger till grund för det 

elektroniska barnbiblioteket Sjutolvan.89 Projektet utgår från Länsbibliotek Skåne och 

har en regional prägel. Elisabet Håkansson är bibliotekskonsult på länsbiblioteket och 

det är hon som ansvarar för projektet. Projektledaren Patrik Sonestad, var anställd 

under projekttiden. De som står för uppbyggnaden och designen av Sjutolvan är 

bibliotekarierna Kristina Elding och Johan Ahrén, Elding är nu anställd på 

Länsbibliotek Skåne och ansvarar för Sjutolvans underhåll. 

4.1 Bakgrund och utveckling 
Sjutolvan är inte finansierad med hjälp av externa projektpengar, utan har varit helt 

beroende av Länsbibliotek Skånes resurser. Kostnaderna har dock inte blivit så stora 

eftersom projektet har byggt på ett samarbete mellan bibliotek i Skåneregionen. 

Det var ett antal av Skånes barnbibliotekarier som kom på idén med Sjutolvan. 

En av dessa var Barbro Gülich, som är ansvarig för barnverksamheten på Lunds 

stadsbibliotek. Gülich deltog, i november 1997, i seminariet Nordiska barnbibliotek 
och de nya medierna som hölls i Tammerfors, Finland. Deltagarna kom från 

Nordens alla länder och man kom att föra en diskussion om den sneda IT-satsningen 

gentemot vuxna respektive barn som kan skönjas på flera håll, i Sverige och andra 

länder. Resurser för vuxna kommer alltid i första hand trots att barnen är den 

målgrupp som är mest nyfiken på den nya tekniken. Under seminariet diskuterades 

även det europeiska projektet Chilias. Chilias står för children’s library information 

animation skills. Projektet startades 1996 och avslutades 1997, meningen var att 

skapa en ram för elektroniska barnbibliotek. Flera europeiska länder var involverade 

i projektet och alla skulle skapa ett eget elektroniskt bibliotek utifrån de genensamma 

riktlinjerna. Chilias skulle bli en mötesplats för barn i hela Europa.90 När projektet 

 
89 http://msb2.malmo.se/sjutolvan 
90 Voegele, Gabriele, ”Chilias – the european virtual children library of the future”, i Electronic 
media in library work for children and young adoults: report from the International course, 
held at the Swedish school of library and information science, Borås 8 -13 september 1996, ed. 
Anette Eliasson och Staffan Lööf, Borås 1997, s. 30-33. 
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avslutades var det dock inte många länder som fortsatte att underhålla sina 

webbplatser. Iden som låg till grund för Chilias var god, men det nådde inte ända 

fram, många tror att tiden inte var mogen för ett sådant projekt. Många inspirerades 

dock, däribland Barbro Gülich, som även knöt kontakter med barnbibliotekarier från 

de andra nordiska länderna. Så började idéerna och frågeställningarna att formas och 

utvecklas: 

Hur bygger man bäst upp speciella hemsidor som direkt riktar sig till barn, såväl 
layoutmässigt som med tanke på innehåll? Hur kan man samtidigt stärka 
barnbibliotekariernas roll som resurspersoner och göra dem till goda navigatörer på internet 
för barnen i Skånes kommuner? Och – inte minst – hur organiserar man det fortlöpande 
arbetet för att gemensamt med rimliga insatser vidmakthålla de goda barnsidorna?91 

Dessa frågor presenterar Barbro Gülich i sitt arbete Barnbibliotekens Skånesidor: 
ett projekt med sikte på 7-12-åringar och detta blev grunden till Sjutolvan och de 

lokala bibliotekens barnsidor. Visionen var även att projektet skulle kunna utvidgas 

till att gälla hela Sverige och även resten av Norden, med Chilias i baktanken, fast 

utan de problem som fick det projektet på fall. 

Projektet började med en kurs som anordnades av Länsbibliotek Skåne. I början 

av sommaren 1999 antog ett antal kommuner inom Skåneregionen erbjudandet från 

länsbiblioteket och anmälde sitt intresse för att delta i projektet. Under hösten sattes 

det hela igång. Kursen sträckte sig över sju halvdagar och det första kurstillfället 

ämnade inspirera barnbibliotekarierna i deras arbete med de egna barnsidorna, 

utformning, struktur, omfattning med mera. Resten av kursen ägnades åt genomgång 

av HTML- och FrontPage-användning. De lokala biblioteken betalade en viss del av 

kurskostnaden och den programvara som behövdes för att genomföra projektet. 

Varje bibliotek band sig även att skapa och avsätta tid åt att underhålla egna 

barnsidor, vilket beräknades ta ungefär fyra timmar per vecka. För att projektet 

skulle kunna fullföljas och fortgå var det viktigt att de lokala biblioteken var på det 

klara med det extra arbete som en webbplats skulle innebära. De involverade 

bibliotekarierna måste känna att de utvecklade sin kunskap på IT-området och på så 

sätt få något tillbaka av den tid de lagt ner. 

Efter kursen sattes arbetet igång. De lokala biblioteken har i första hand ansvar 

för skapandet av sina egna barnsidor och det gör de utifrån eget huvud. De lokala 

sidorna kunde således utvecklas åt helt skilda riktningar, både i fråga om utformning 

och innehåll. Anledningen till att denna självständighet tillämpas är att uppslag och 

 
91 Gülich, Barbro, Barnbibliotekens Skånesidor: ett projekt med sikte på 7-12-åringar, Borås 
1999, s.  2. 
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erfarenheter inte ska begravas under regler och likriktning. Enda kravet är att sidorna 

hålls levande, något som kontrolleras av länsbibliotekets IT-konsulent. 

Under uppbyggnaden av de lokala barnsidorna fanns den heltidsanställde 

projektledaren, Patrik Sonestad, hela tiden till hands. Det var också han som, 

tillsammans med Kristina Elding och Johan Ahrén, skulle skapa den regionala 

webbplatsen. Denna uppbyggnad grundade sig på åsikter och idéer från alla 

involverade parter, ett arbetssätt som har fortsatt att fungera även efter det att 

projektet avslutats. 

Den regionala webbplatsen, som döpts till Sjutolvan, invigdes den 12 december 

2000 och då var webbplatsen i stort sett färdig och hade legat ute på Internet på prov 

sedan i juni samma år. Elisabet Håkansson, som har haft huvudansvaret för projektet, 

tror dock att sidorna kommer att utvecklas vidare, men just nu kommer det 

fortlöpande arbetet i första hand. För detta ansvarar Kristina Elding och de 33 

bibliotek som är involverade i projektet. Barnbibliotekarierna i Skåne turas om att 

skriva boktips och leta länkar till länksamlingen. Elding sköter uppdateringen och det 

tekniska. Enligt Håkansson fungerar denna konstellation bra med tanke på 

barnbibliotekariernas tidsbrist. Några fasta rutiner för arbetet har inte etablerats och 

ibland krävs det påminnelser för att bok- och länktipsen ska komma in. En eventuell 

vidareutveckling sker på begäran av länets barnbibliotekarier, det är deras behov 

som ska tillgodoses. Planerna på att utveckla ett nordiskt samarbete är inte längre 

aktuella. Den regionala sidan tar all tid som finns i anspråk och dessutom anser 

Håkansson att Barnens bibliotek är bättre lämpat att ta det ansvaret.92 

4.2 Utformning och innehåll 
Barbro Gülich presenterar i sin beskrivning av projektet en utformning som sedan 

inte har förverkligats. Denna ursprungliga idé bestod av en karta över Skåne med de 

olika kommunerna synliga. De kommuner som involverats i projektet och som 

utvecklat barnsidor skulle vara klickbara och leda besökaren till sin hemkommuns 

eller någon annan kommuns barnsidor. Kommunerna på kartan skulle bli länkade så 

fort de skapade webbsidor för barnen. Detta genomfördes dock inte på grund av de 

tekniska svårigheter som det ledde till. 

Sjutolvan har istället fått en välbeprövad utformning – en startsida med en meny 

där klickbara bilder och text ger användaren ett antal valmöjligheter. 

Grundprinciperna för utformningen som återfinns i Gülichs beskrivning har man dock 

 
92 Intervju med Elisabet Håkansson, 2001-02-28. 
Gülich, 1999. 
Att söka och finna – Internetresurser för barnen: projektet med start hösten –99, 1999-04-30. 
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hållit fast vid. I enighet med Gülich betonar Elisabet Håkansson att Sjutolvan ska stå 

för enkelhet och måttfullhet. Sidorna ska framför allt vara glada, men det är även 

viktigt att de är tydliga och bara innehåller den information som är nödvändig. 

Webbplatsen har klara färger och länkarna på startsidan, som är gestaltade både i 

text och bild, är lättförståeliga. Ingenstans finns det stora textmassor, utan allt 

förklaras kort och konsist på ett pedagogiskt sätt. 

Elisabet Håkansson kan inte i nuläget säga om Sjutolvan kommer att 

vidareutvecklas, huvudsaken var, enligt henne, att webbplatsen inte gav ett 

halvfärdigt intryck när den lades ut på Internet. 

För att få hjälp med uppbyggnaden och utformningen av Sjutolvan anlitades dels 

två bibliotekarier med kunskap om webbdesign, dels kontaktades en grupp barn som 

fick testa sidorna och ge sina åsikter om utformning och innehåll. Kristina Elding har 

fortfarande ansvaret för sidornas uppdatering och kontakten med 

barnreferensgruppen upprätthålls ännu.93 

Sjutolvans sidor följer ett gemensamt mönster. Bakgrunden är vit och innehållet 

finns på ett ljusgult fält i mitten. Högst upp finns sidans rubrik med stora, tydliga 

bokstäver i olika färger. Till höger om rubriken är Sjutolvans logo placerad och till 

vänster finns sidans ”egen bild”, till exempel en almanacka för sidan Aktuellt. När 

man tar sig fram genom webbplatsens sidor visas hela tiden ”Vägen hit”. Går man till 

exempel till Månadens tema via Länktips visas: ”Startsida [pil] Länktips [pil] 

Månadens tema”. Detta gör att det är mycket lätt att hitta tillbaka igen. Längst ner på 

alla sidor finns även ett navigationsverktyg med de sex valmöjligheter som finns på 

startsidan. 

Startsidans valmöjligheter presenteras med bild, rubrik och en beskrivande text, 

till exempel (bild:) en almanacka, (rubrik:) Aktuellt, (text:) “Här kan du få tips på vad 

som händer just nu.” De andra alternativen är Skånska barnbibliotek, 

Skrivarklubben, Boktips, Länktips, Bokjuryn. 

4.2.1 De skånska barnbiblioteken 

Tolv av Skånes bibliotek finns med i listan på sidan Skånska barnbibliotek. Meningen 

är att bara de bibliotek som har utvecklat egna barnwebbsidor ska var med i listan. 

Klickar man på något av biblioteken kommer man direkt till deras barnsidor, förutom 

i tre fall. Höganäs har ingen barnsida och borde därför inte finnas i listan 

överhuvudtaget, länken leder istället till bibliotekets hemsida. Samma sak händer om 

 
93 Intervju med Elisabet Håkansson, 2001-02-28. 
Gülich, 1999. 
Att söka och finna – Internetresurser för barnen: ”Projektet” med start hösten –99, 1999-04-30. 
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man klickar på Simrishamn, de har dock en barnsida, som man kan ta sig till genom 

en länk bibliotekets hemsida. Länken till Helsingborgs barnsidor fungerade inte, vilket 

kan vara ett temporärt fel, de har dock mycket fina barnsidor. De återstående 

biblioteken, Burlöv, Eslöv, Kristianstad, Lund, Malmö, Staffanstorp, Vellinge, 

Åstorp och Örkelljunga har barnsidor av varierande standard, men de flesta är 

välgjorda och håller en hög kvalitet. 

Denna del är den som mest visar på Sjutolvans regionala prägel. Delen Aktuellt, 

borde även den höra hit, men här finns nyheter om allt från arkitekturåret till 

Läsrörelsens skriv- och berättarfestivaler. Nytt kulturhus i Hässleholm är det enda 

som vittnar om något som händer inom regionen. 

4.2.2 Temastyrda texter 

Varje månad får Sjutolvans Skrivarklubb ett nytt tema som texterna som skickas in 

ska baseras på. Varje månad publiceras texterna som inkommit föregående månad, i 

april visas således berättelserna som är baserade på mars månads tema, ”Missar i 

mars”. Det finns tre berättelser på detta tema. Texter som skickas in läses igenom 

innan de läggs ut, ibland görs vissa ändringar och ibland rensas oseriösa texter bort, 

detta händer dock mycket sällan.94 

Sidan som finns under rubriken Skrivarklubben är uppdelad på två delar, till 

vänster kan man läsa inskickade texter som går under föregående månads tema, till 

höger finns en meny, där man bland annat kan välja några tidigare månaders teman 

och läsa de texter som skrevs då. I menyn finns även en länk till ett 

inskickningsformulär och en länk till ”Regler för skrivarklubben”. 

Inskickningsformuläret är enkelt att använda och här presenteras även den aktuella 

månadens tema. På regelsidan förklaras vad Skrivarklubben är, vad som krävs av en 

text för att den ska publiceras och hur lång tid det tar innan den inskickade texten 

läggs ut på sidan. 

4.2.3 Bok- och länktips 

På Sjutolvans boktipssida kan man välja mellan Månadens tema och Barnens egna 
boktips. Boktipsen styrda av Månadens tema är skrivna av barnbibliotekarier. De 

33 bibliotek som är involverade i arbetet med Sjutolvan turas om att skriva dessa 

varje månad. 

 
94 Intervju med Elisabet Håkansson, 2001-02-28. 
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Det finns nio boktips som är skrivna av barn. Några är långa och uttömmande, 

medan andra bara är en till två meningar, som till exempel: ”Jag tycker Harry Potter 

är jättebra!”95 

Sjutolvans länktips är uppdelade i sju olika kategorier. Liksom på boktipssidan 

finns här Månadens tema och Barnens egna länktips. Resterande kategorier är 

Blandade fakta, Lite kul över sundet, Böcker och sånt, Om sagor och fantasi, 
Natur och teknik. Det finns även en Överraskningslänk som byts ut varje månad. 

Urvalskriterierna för länkarna är att de ska vara svenska, att deras innehåll ska 

vara och hållas aktuellt, att de inte är spekulativa eller kommersiella och framför allt 

att de är anpassade för barn i fråga om innehåll och tilltal. 

4.3 Syfte och mål  
Att utgå från barnens perspektiv var det viktigaste i projektet som ledde till skapandet 

av Sjutolvan. Syftet var att på ett barnvänligt sätt presentera biblioteket, samhället 

och kulturen och därigenom ge barnen en möjlighet att i större utsträckning ta del av 

hemkommunens samhällsinformation och kulturliv. Denna information kan barnen få 

genom att besöka sitt bibliotek, men webbplatsen ökar informationens tillgänglighet 

och man vill på detta sätt även nå och hjälpa de barn som inte har för vana att besöka 

biblioteket. 

Sjutolvan är främst skapad för fritidsändamål, men den ska även kunna vara 

behjälplig i skolarbetet. Genom att ge barnen möjlighet att läsa andras och skicka in 

egna boktips och andra texter vill man att både barnens läs- och skrivlust ska 

stimuleras. 

Det är dock inte bara barnen som ska kunna dra nytta av Sjutolvan. Projektet 

syftade och syftar även till att höja barnbibliotekariernas IT-kompetens. Barbro 

Gülich menar att många bibliotekarier inte har de kunskaper som krävs för att de ska 

kunna utvecklas i takt med de förändringar som de nya medierna skapar i samhället. 

Arbetet med webbplatserna, till exempel sökandet efter kvalitativa länkar, ska hjälpa 

barnbibliotekarierna att bli professionella Internetnavigatörer. Detta kan i sin tur 

underlätta vägledningen av barn och ungdomar, inte bara vad gäller 

informationssökning på Internet utan även vid övrigt referensarbete. 

Samarbetet mellan Skånes barnbibliotekarier, som automatiskt uppstod i 

samband med projektet, ses också som ett syfte. Tanken var att dubbelarbete skulle 

undvikas. Den regionala webbplatsen, Sjutolvan, ska innehålla allt som kan vara av 

 
95 Boktips inskickat av Paulina 11 år, Lund, http://msb2.malmo.se/sjutolvan/712bbarn.htm, 2001-
04-06. 
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intresse för alla barnbibliotek i regionen, som till exempel länksamling och boktips. 

De lokala biblioteken kan då koncentrera sig på att utveckla ett bra sätt att informera 

om det som berör det egna biblioteket och hemkommunen. På så sätt spar varje 

bibliotek lite tid och resurser, som istället kan läggas på att utveckla en 

kvalitetsmässigt bra regional webbplats. Samarbetet ska även skapa ett kontaktnär 

mellan barnbibliotekarierna i Skåneregionen. I centrum för samarbetet står Sjutolvan 

som en sammanbindande kraft.96 

4.4 Sammanfattande diskussion 
Sjutolvan skapades under en begränsad projektperiod och har inte finansierats av 

externa projektpengar. Det som byggdes upp inom dessa villkor var ramarna för den 

regionala webbplasten som skulle vara centrum och ett slags värd för Skåneregionens 

barnbiblioteks webbsidor. Till en början fanns stora visioner, vilket det ofta gör vid 

en projektstart, men i detta fall verkar man ha gjort avkall på många av de 

ursprungliga idéerna. 

Den regionala inriktningen har en undanskymd plats. Ingenting i utformningen 

avslöjar att Sjutolvan är Skåneregionens centrala bibliotekswebbplats. Innehållet kan 

bara på vissa ställen förknippas med Skåne, däribland självklart delen Skånska 
barnbibliotek. 

En av projektets grundläggande frågor var hur man skulle kunna organisera det 

rutinmässiga arbetet och samarbetet för att bevara och underhålla Sjutolvan och 

regionens lokala barnwebbsidor. Samarbetet mellan de Skånska 

barnbibliotekarierna, som har varit en viktig del i projektet, fungerar bra enligt 

Elisabet Håkansson, men har inte organiserats. Detta verkar ha resulterat i att syftet 

med samarbetet i viss mån inte uppfylls. De lokala barnwebbsidorna har liknande 

delar som Sjutolvan, vilket innebär dubbelarbete, just det man ville undvika. Den 

centrala och de lokala skulle komplettera varandra. 

Tolv bibliotek finns med på sidan Skånska barnbibliotek, inte alla av dessa har 

barnsidor. 33 bibliotek är involverade i projektet. Idéen att Sjutolvan skulle vara en 

uppsamlingsplats för Skåneregionens barnbibliotekswebbsidor har således kommit av 

sig. Om biblioteken inte utvecklar några barnsidor och om de som utvecklar sådana 

får dem att likna det centrala webbiblioteket tappar Sjutolvan sin roll och blir, istället 

för den centrala enheten, en i mängden. 

 
96 Intervju med Elisabet Håkansson, 2001-02-28. 
Gülich, 1999. 
Att söka och finna – Internetresurser för barnen: ”Projektet” med start hösten –99, 1999-04-30. 
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5 Folkbibliotekens barnsidor med exemplet 
Norrköping 

5.1 Folkbibliotekens webbplatser och dess barnsidor 
De svenska folkbibliotekens webbplatser står under utveckling, vissa har kommit 

mycket långt medan andra ännu står i startgroparna. I sin artikel Nätnyheter: 
skiftande kvalitet på webb-biblioteken riktar Ingemar Larsson hård kritik mot 

bibliotekens webbplatser. Han liknar vissa av webbplatserna vid 

informationsbroschyrer, tryckta på papper. Med detta vill han säga att biblioteken är 

dåliga på att utnyttja de möjligheter som Internet erbjuder, till exempel i 

marknadsföringssyfte. Larsson menar att vissa av folkbibliotekens webbplatser 

borde tas bort helt från Internet.97 De flesta bibliotek har dock webbplatser och de 

flesta av dem tjänar trots allt ett informativt syfte, även om utformningen kunde vara 

mer fantasirik. Ofta innehåller bibliotekens webbplatser en eller flera barnsidor, men 

det är inte många som har lagt ner arbete på dessa sidor för att anpassa dem till en 

yngre målgrupp. Liksom i den traditionella verksamheten är det den vuxna 

målgruppen som prioriteras högst. 

Intresset för min undersökning har varit lågt. Jag har kunnat ana mig till flera 

anledningar till detta. Barnbibliotekarierna har inte mycket tid eller pengar över till 

annat än den traditionella barnverksamheten och så länge denna går att vidareutveckla 

och förbättra satsar man hellre på detta. En annan orsak till att man inte har svarat på 

mina frågor är bristande kunskap, i alla fall enligt barnbibliotekarierna själva. Några 

svar fick jag trots allt in och även om vissa av dem som skickat mig dessa svar 

ursäktar sina dåliga kunskaper på området så tycker jag att de ger intressanta och 

viktiga synpunkter. 

Svaren som rör folkbibliotekens webbplatsers syfte är mycket entydiga.98 Svaret 

”information om biblioteket” och marknadsföring dominerar, på andra plats kommer 

 
97 Larsson, Ingemar, Nätnyheter: skiftande kvalitet på webb-biblioteken, (Bbl, maj 2000) 
http://www.nsb.norrkoping.se/aktuellt/biblioteksbladet.html, 2001-01-28. 
98 Se bilaga: fråga 11. 
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information om böcker, länktips och skapa elektronisk interaktion. De svar som 

inkommit på frågan om de elektroniska barnbibliotekens syfte i allmänhet är mer 

fantasifulla.99 Där ges svaret ”att nå ut” flest gånger, tätt följt av ”att stimulera läsning 

och biblioteksbesök”, samt ”att visa på och erbjuda det nya mediets möjligheter”. 

Mer ovanliga svar är att det elektroniska biblioteket, vare sig det är kopplat till något 

traditionellt bibliotek eller är fristående, ska underlätta informationssökning och ge 

svar på frågor. 

De flesta menar att det är viktigt för folkbiblioteken att synas på Internet och man 

tror att fler bibliotek kommer att utveckla sina webbplatser och barnwebbsidorna i 

framtiden. Anledningen till detta är dels att tekniken, medvetenheten och kunskapen 

utvecklas och går framåt. Dels tror man att det i framtiden kommer att bli ett måste. 

Risken att stressen över att skapa ett elektroniskt bibliotek kommer att producera 

fler webbplatser av sämre kvalitet tas upp. Många anser att det bästa är att antingen 

göra en bra webbplats eller att låta bli helt och hållet. 

Här nedan belyses diskussionen om folkbibliotekens barnwebbsidor med ett 

exempel, barndelen av Norrköpings stadsbiblioteks webbplats. Denna webbplats är 

inte utvald på grund av att den uppvisar en typisk bild av de svenska folkbibliotekens 

webbplatser. Tvärtom kan Norrköping räknas till det fåtal bibliotek som utvecklat 

sina webbplatser och barnsidor och därmed utnyttjat möjligheterna som Internet och 

den nya tekniken ger. Norrköping har gjort detta på ett vågat och ungdomligt sätt, 

vilket gör deras barnwebbsidor än mer stilmässigt utmärkande. 

5.2 Norrköping 
Norrköpings stadsbibliotek har satsat stort på IT, både vad gäller datorer i biblioteket 

och biblioteket på nätet, som har fått namnet ”G@mle Sw@rtzen”.100 Ahmet Kurt, 

utbildad civilingenjör, är ansvarig för bibliotekets webbplats. Christina Äng är 

bibliotekarie och ansvarig för barnavdelningen på Norrköpings stadsbibliotek. 

5.2.1 Bakgrund och utveckling 

Norrköpings stadsbibliotek har lagt ner mycket energi för att synas i just IT-

sammanhang. De har utvecklat en webbplats som har blivit uppmärksammad, bland 

annat i den ovan nämnda artikeln av Ingemar Larsson, i vilken Ahmet Kurt får en 

eloge för sitt arbete. Kurt är bibliotekets webbdesigner och han är anställd på heltid, 

vilket visar på bibliotekets ambitioner vad gäller webbplatsen. 

 
99 Se bilaga: fråga 3. 
100 http://www.nsb.norrkoping.se 
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En egen hemsida är idag ett måste och barnen får inte utelämnas. Biblioteket som vill vara till 
för alla och stå för ”bra saker” ska naturligtvis visa upp sitt ansikte på webben. Sidan ska 
vara en del av verksamheten, parallell med den traditionella som endast verkligheten 
erbjuder.101 

Både ledningen och personal känner att en bra webbplats är något viktigt och det har, 

på Norrköpings stadbibliotek, varit självklart att satsa på detta. Lika självklart har det 

varit att utveckla speciella barnsidor. Dessa tillkom den 8:e februari år 2000 och de 

har nu i medeltal haft 98 besökare per dag.102 

Webbdesignern, Ahmet Kurt, är en nyckelperson i arbetet med webbplatsen. 

Eftersom han sköter allt det tekniska behöver bibliotekarierna inte känna sig 

stressade eller otillräckliga gällande kunskaper i hur man skapar webbdokument. Var 

och en koncentrerar sig på det de kan bäst och bättrar på sina kunskaper i sin egen 

takt. Barnbibliotekarierna ansvarar för det innehållsmässiga och lämnar material till 

Kurt, som i sin tur ser till att det presenteras och införlivas i en lockande och 

ungdomlig webbmiljö. 

Om utvecklingen av barnsidorna säger Christina Äng: 

Hela tiden så finns den [barn- och ungdomsdelen av bibliotekets webbplats] med i 
tankearbetet […] på [barn]avdelningens arbete, sen blir det perioder då när man kanske gör 
något, tar tag i någon del lite mer.103 

Sidorna underhålls således rutinmässigt, mycket tid läggs ner på uppdatering eftersom 

aktualitet är något som värderas högt. Vidareutveckling och förnyelse sker om någon 

får en idé eller märker att något skulle kunna förbättras.  

Christina Äng nämner inte tidsbrist som ett hinder när det gäller att utveckla och 

underhålla en webbplats. Norrköpings stadsbibliotek prioriterar webbplatsen på ett 

annat sätt än andra folkbibliotek. I Norrköping är webbplatsen en viktig del i 

verksamheten och prioriteras därefter. Christina Äng tycker fortfarande att 

barnwebbsidorna inte används fullt ut i den traditionella verksamheten på biblioteket. 

Hon önskar att hon hade mer tid till att tala med barn om Internets möjligheter och 

genom webbsidorna inspirera dem till att utforska Internet i större utsträckning.104 

 
101 Skriftliga frågor besvarade av Christina Äng, 2001-01-09. 
102 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
Uppgifter från Ahmet Kurt, 2001-01-26. 
103 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
104 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
Skriftliga frågor besvarade av Christina Äng, 2001-01-09. 
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5.2.2 Utformning och innehåll 

Norrköpings barnsidor har en orädd framtoning. Det rör sig och förändras och det 

finns allt från information om barnavdelningen och boktips till spel och andra roliga 

aktiviteter. Den lite flaschiga utformningen riktar sig till barn i mellanålder, inte de allra 

minsta och inte de äldre. Christina Äng erkänner under intervjun att de varit dåliga på 

att rådfråga barn när det gäller sidornas utformning och innehåll, men webbsidorna står 

under ungefär samma kvalitetskrav som den traditionella verksamheten.  

Webbdesignern Ahmet Kurt har skapat utformningen och bildmaterialet och, 

enligt Christina Äng, är han lite av en konstnär. Det Christina Äng framhåller som det 

viktigaste vad gäller utformning är att den ska vara genomgående, man ska kunna 

känna igen sig, veta att man befinner sig på samma webbplats. Navigation och 

interaktionen är två andra kriterier som enligt Äng har stor betydelse.105 

För att komma till ”Barn & Ung”, som Norrköpings barnsidor kallas, måste man 

först klicka på den första sidan som kommer upp när man skriver in adressen till 

Norrköpings stadsbiblioteks webbplats, sedan finns länken till ”Barn & Ung” i 

menyraden till vänster på bibliotekets hemsida, fullt synlig. 

Barnsidorna går i blått. Bakgrunden är mörkt gråblå, texten har en ljusare och 

klarare blå färg och länkarna är ännu ljusare och blir turkosa när man har klickat på 

dem. Rubriken, ”Barn & Ung” går i gult och orange. Alla sidorna har samma färg och 

samma stil, vilket ger ett intryck av enhetlighet. 

Texten på startsidan berättar om vad man kan göra på bibliotekets barnavdelning. 

Till vänster om texten finns en bildruta, som i sig är en länk. Rutan får ett nytt innehåll 

varje gång man kommer tillbaka till startsidan. Länkarna som uppenbarar sig i rutan 

går även att nå genom menyradens valmöjligheter, men på detta sätt lyfts just dessa 

fram och blir mer synliga och intressanta för användaren. De uppmärksammade 

länkarna går till sidan med information om Läsrörelsen, till tävlingsformuläret och till 

en boktopplista. 

Till vänster om bildrutan finns menyraden med valmöjligheterna Program, 

Läsgodis, Du skriver, Tävling, Ditt bibliotek, Spel och skoj, Länkar, Hem – 
Home. För man muspilen över menyvalen ändras textens bakgrundsfärg och olika 

frukter visas i en ruta högst upp, till exempel Program får bakgrundsfärgen gul och 

en klase bananer visas i rutan. 

Christina Äng berättar om vad man kan göra på barnavdelningen under länken 

Ditt bibliotek. Hon börjar med: ”På barnavdelningen kan du släppa lös fantasin…” 

 
105 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
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Verksamhetens program presenteras, i form av Barnteater, Sagostunder, 

Klassbesök, på sidorna Program. 

På startsidan ges möjlighet att kontakta barnavdelningens personal via e-post, 

telefon eller brev, man kan boka bibliotekets datorer genom ett formulär eller söka 

böcker i bibliotekets katalog. Det finns här även en länk tillbaka till vuxensidorna och 

en till Läslusttorget, som är ett forum där det finns information om olika 

läsfrämjande aktiviteter i kommunen, pedagoger och bibliotekarier kan själva skriva 

in och synliggöra sina projekt. 

5.2.2.1 Aktiviteter och interaktion 
På Norrköpings barnwebbsidor finns ett antal saker som syftar till att aktivera 

användarna. Formuläret på sidan Du skriver ger barnen och ungdomarna möjlighet 

att skicka in sina dikter, sagor eller berättelser. Detta har, enligt Christina Äng, inte 

utnyttjats seriöst ännu och det finns inga inskickade texter att läsa.106 

Det finns alltid en tävling som man kan delta i på Norrköpings Barn & Ung. Det 

kommer regelbundet nya tävlingar. Den aktuella tävlingen går ut på att man ska läsa 

sex böcker under sommaren och få chansen att vinna den sjunde. Man deltar i 

tävlingen genom att fylla i ett formulär med namn, adress, telefonnummer, ålder och 

de sex böckerna man förhoppningsvis har läst. 

På min fråga om varför man har valt att ha sidorna Spel & skoj på barnsidorna, 

svarade Christina Äng utan att tveka: ”Ja du, det är för att ungarna älskar det.”107 

Det första ”skojet” som kommer upp är ”Testa dina kärlekschanser”. Detta går 

ut på att man, genom att skriva in ett flicknamn och ett pojknamn, får reda på 

kärlekschanserna dem emellan räknat i procent. Utöver detta finns tre spel, ”Styr 

ormen!”, ”UFO-attackerar” och ”Tänd alla lampor”, samt Månadens fråga. 

Under Länkar kan man antingen välja bland länkarna i länksamlingen eller göra 

en egen Google-sökning. 

Länkarna är uppdelade på åtta kategorier: Faktasök, som enbart har Skolverkets 

länkskafferi under sig; Barnboksfigurer; Om författare och böcker; Husdjur; Allt 
om hästar och ridsport; Djur och natur; Blandat och roligt; Dina rättigheter. 

5.2.2.2 Läsgodis 
Läsgodis består av 17 boktips med text skriven av bibliotekets barnbibliotekarier 

och bild på bokens framsida. Ibland finns det även en rolig bild på boktipsets 

författare och ibland är bokens framsidesbild animerad. 
 

106 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
107 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
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Det kommer nya boktips varje månad. De gamla boktipsen samlas under länken 

Mera läsgodis som finns bredvid rubriken på startsidan, den är röd och blinkar. Det 

är möjligt att läsgodiset kommer att läggas in i en databas i framtiden eftersom 

materialet växer snabbt. Just nu är de gamla boktipsen uppdelade på olika 

åldersgrupper för att de ska bli lite mer lätthanterliga.108 

Ännu fler boktips finns på Topplistan som nämndes i stycket Program. Dessa 

är skrivna av barn i fjärde klass som deltagit i ett läsprojekt under hösten år 2000. 

Alla boktips har en direktlänk till bibliotekets katalog. Klickar man på 

kataloglänken får man med en gång se om boken finns inne eller är utlånad. 

5.2.3 Syfte och mål  

Enligt Christina Äng ska ett elektroniskt barnbibliotek ge en profil av den traditionella 

verksamheten på ett bibliotek. De tjänster som erbjuds på barnavdelningen ska även, 

så långt som möjligt, erbjudas på bibliotekets barnsidor, exempel på sådana tjänster är 

boktips, tillgång till katalogen och information om vad som är på gång på biblioteket 

och i kommunen. 

Syftet med Norrköpings barnwebbsidor är således att de ska ge en bild av 

bibliotekets barnverksamhet och samtidigt tillföra något utöver detta, något nytt, som 

till exempel hjälp med att navigera på Internet, elektronisk interaktion med 

användaren et cetera. 

Christina Äng menar att webbplatsen har stor betydelse i marknadsföringen av 

biblioteket. 

Vår förhoppning är att sidorna ska vara användbara och roliga att besöka vare sig man är på 
biblioteket, i skolan eller sitter hemma.109 

Det är viktigt att nå ut även till dem som inte besöker biblioteket regelbundet. Genom 

barnsidorna kommer biblioteket till dem istället, i hemmet eller i skolan. För skolan 

finns länk- och boktipsen, för hemmet och fritiden finns spelen och andra roliga 

interaktiva sysselsättningar. 

På biblioteket kommer barnen och ungdomarna i kontakt med bibliotekets 

barnsidor så fort de sätter sig vid någon av datorerna eftersom Barn & ung används 

som inkörsport på alla datorer. Därifrån kan man ta sig till katalogen eller ut på 

intressanta webbplatser eller bara roa sig med sidornas aktiviteter. 

 
108 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
109 Skriftliga frågor besvarade av Christina Äng, 2001-01-09. 
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Christina Äng och hennes kollegor vill att barnsidorna ska vara en integrerad del 

av verksamheten på barnavdelningen. Dessa två instanser ska stötta och förbättra 

varandra. Boktipsen, till exempel, finns på webben, boken kan man leta upp i 

katalogen, som även den finns tillgänglig på webbsidorna. Den fysiska boken kan 

man sedan hämta i bibliotekets hyllor. 

Den viktigaste delen av Barn & ung är, enligt Christina Äng, länktipsen. Äng har 

märkt att de barn och ungdomar som kommer till biblioteket för att gå ut på Internet 

tar sig direkt till kända sidor där det finns spel och chat och hon frågar sig om de vet 

att Internet är så mycket mer än detta. Genom att lyfta fram länktipsen vill man visa på 

Internets möjligheter och inspirera till utforskning.110 

5.3 Sammanfattande diskussion 
Bristande kunskaper, liksom brist på resurser och tid kan vara några av orsakerna till 

att så få folkbibliotek har barnanpassade sidor på sina webbplatser. Men om så är 

fallet ser man då inte webbplatsen som en börda mer än som ett hjälpmedel? Detta 

märks inte om man läser de svar som givits av bibliotekarier runt om i landet på 

frågorna om det elektroniska bibliotekets syfte. Dessa svar sammanfattas kort och 

konsist i denna mening: ”Att förenkla, förbättra möjligheten att nå barnbibliotekets 

övergripande mål.”111 Här framkommer tydligt att webbplatsen bör ses som en resurs 

och som ett redskap som kan vara till hjälp i den traditionella barnverksamheten. Ett 

redskap som kan spara tid och resurser och skänka nya kunskaper. 

Skillnaden mellan vad man anser vara syftet med det allmänna elektroniska 

biblioteket respektive de egna webbplatserna ger en känsla av att bibliotekarierna 

har svårt att se sina egna barnwebbsidor som ett elektroniskt barnbibliotek. De 

fastnar vid att det sistnämnda är något större, mer ogripbart och komplicerat, 

ingenting de själva kan skapa. Detta förstärks av de uttalanden som gjorts angående 

de egna bristande kunskaperna. 

Norrköpings stadsbibliotek har på något sätt lyckats hitta den rätta kombinationen 

för att utveckla en bra webbplats och sedan hålla denna aktuell och levande. 

Receptet är positivt inställd personal och ledning och en kunnig och visionär person 

som har ansvaret för webbplatsens uppbyggnad, utveckling och underhåll. Kanske är 

det vad som krävs, någon som inte är utbildad bibliotekarie och som inte har 

erfarenhet av yrket. Ahmet Kurt kan med sin utbildning och bakgrund bryta de 

invanda mönster som bibliotekarierna går i. Han kan tillföra något utifrån, ett nytt 

 
110 Intervju med Christina Äng, 2001-02-22. 
111 Skriftliga frågor. 
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perspektiv och den kunskap som bibliotekarierna kanske saknar. Detta kan ses i 

webbplatsens utformning och innehåll. 

På Norrköpings stadsbibliotek drar man sig inte för att sticka ut gentemot andra i 

biblioteksvärlden. De rörliga detaljerna i barnwebbsidornas utformning är ett 

exempel på ett ovanligt grepp på folkbibliotekwebbplatser. Det innehållsmässiga 

skiljer sig från mängden mest på grund av delen Spel & skoj. 
Är då syftet att med vilka medel som helst locka så många som möjligt att besöka 

och använda barnwebbsidorna? Självklart är det bra om webbplatsen är välbesökt, 

men eftersom syftet inte är kommersiellt vinner man ingenting på antalet besökare om 

ingen av dem påverkas på något sätt. Det viktiga är att nå ut, visa upp biblioteket och 

Internet. 
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6 Analys och diskussion 

Det handlar om information och om utveckling, om att organisera material från en ny 

informationskälla och att förmedla information med hjälp av ny teknik. Om denna 

utveckling kan kallas revolutionär eller inte är av liten betydelse. Det viktiga är 

förändringen och vad den innebär för bibliotekariernas arbete idag och vad den 

kommer att innebära i framtiden. 

De elektroniska barnbiblioteken är inte ett sätt att anpassa bibliotekens 

barnverksamheten till de nya villkoren, de är inte ett sätt att hålla biblioteket vid liv i 

en tid av förändring, det traditionella biblioteket kommer troligen klara sig utmärkt 

utan sina elektroniska jämlikar. De elektroniska biblioteken kan sägas vara en 

produkt av utvecklingen. De har tillkommit dels på grund av att en ny 

informationskälla uppstått och dels för att den nya tekniken ger bibliotekarierna 

möjlighet att med nya medel arbeta för bibliotekets och barnverksamhetens mål. 

De syften som tillskrivs de, i denna uppsats, undersökta elektroniska 

barnbiblioteken har stora likheter och kan sammanfattas till en gemensam 

angelägenhet. Nämligen att skapa en mötesplats för barn och ungdomar, där en 

interaktiv dialog skapas, där svar och information förmedlas och där läsning och 

Internetanvändning stimulera. Med andra ord ungefär samma mål som den 

traditionella barnverksamheten har. 

Likheterna finns i webbplatsernas övergripande syften, det är sedan deras 

inriktning som skiljer dem åt. Barnens bibliotek, med sitt nationella ansvar, har en 

utvidgad målgrupp och vill serva så många olika användarkategorier som möjligt. De 

andra tre webbplatserna har däremot ambitionen att serva en snävare grupp 

människor. Polarbiblioteket har den geografiska inriktningen och syftet formuleras 

därefter. Sjutolvan har både en geografisk inriktning och en åldersmässigt begränsad 

målgrupp. Sjutolvan har även målet att behålla de små mått webbplatsen har nu. Barn 

& Ung har en självklar inriktning på det egna biblioteket och syftar till att serva den 

grupp som besöker biblioteket, lika väl som den grupp som inte besöker det. 

Målgruppen är mycket viktig i sammanhanget syfte och mål. Det är utifrån den som 

syftet bör formuleras och det är därför av stor betydelse att man har målgruppen klar 

för sig. 
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Att webbplatserna i första hand är till för att användas på fritiden betonades i alla 

fyra fall. Troligen vill man komma ifrån den negativa och tvångsmässiga atmosfär som 

skolan kan representera för barn och ungdomar. Istället ska läsning, 

Internetanvändning och biblioteksbesök framställas som lustfullt, något man gör 

frivilligt, utan krav och stress. Det är dock svårt att nå barnen och ungdomarna på 

deras fritid. I skolan är de samlade och det är lätt att göra skolbesök. 

Varje enskild del av webbplatserna tjänar varsitt syfte eller gynnar någon del av 

det övergripande syftet. Boktipsen ska stimulera till läsning och diskussioner om 

böcker och litteratur, länktipsen ska stimulera och lära ut Internetanvändning, 

möjligheten till att skriva och skicka in texter ska stimulera det egna skapandet och så 

vidare. Med alla olika delar och de syften de tjänar, uppfylls även de tillfrågade 

bibliotekariernas syn på vad ett elektroniskt barnbibliotek bör syfta till. 

För de tillfrågade bibliotekarierna i den skriftliga undersökningen är det 

främjandet av Internetanvändning som är det syfte som toppar, det vill säga att hjälpa 

och lära barn och ungdomar att använda Internet på rätt sätt. Efter detta kommer 

svaren stimulera läsning och nå ut. Att nå utanför det traditionella bibliotekets väggar 

är idag viktigt. 

Om något av biblioteken har nått sina mål är svårt att säga utan att höra 

användarna. Men en aspekt på detta är att det elektroniska biblioteket kanske aldrig 

bör nå sitt mål. Målet bör vara en process som aldrig avslutas och därmed aldrig ”når 

fram”. Det elektroniska biblioteket bör vara en pågående verksamhet. Jämförelse kan 

här återigen göras med det traditionella biblioteket som hela tiden måste köpa in nya 

böcker och bibliotekarierna som måste skaffa sig nya kunskaper för att kunna ge 

biblioteksbesökaren den bästa servicen, av samma orsak måste det elektroniska 

biblioteket hela tiden utvecklas. Detta kan relateras till Hannah och Harris som 

rekommenderar en lyhördhet för den tekniska utvecklingens hastighet och förändring. 

112 

Frågan är då om det föränderliga väcker användarens intresse eller skadar 

förtroendet för webbplatsen? Inte heller detta kan besvaras med säkerhet utan att 

tillfråga användarna. Crawford påtalar en motiverad fara för en revolutionär utveckling 

som inte anpassas till samtidens behov.113 Utvecklingens betydelse kan vara 

beroende av webbplatsens karaktär, det den vill stå för. Om man ser till de bibliotek 

som undersöks i denna uppsats kan två olika sorters föränderlighet skönjas, den 

rutinmässiga och den långsiktiga. 

 
112 Hannah & Harris, 1999, s. 9 ff. 
113 Crawford, 1999, s. 85 ff, 108 ff. 
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Barnens bibliotek har varit det bibliotek som haft den högsta graden av långsiktig 

föränderlighet. Detta bibliotek och Polarbiblioteket är båda produkter av en 

slumpmässig uppkomst av idéer. Medan Barnens bibliotek verkar ha fortsatt på den 

lite mer slumpmässiga, experimentella linjen, var Polarbiblioteket näst intill färdigt 

redan när det lades ut på Internet. Samma sak var det med Sjutolvan, vars tillkomst 

förefaller mer planerad. Norrköpings Barn & Ung hade en mer självklar uppkomst i 

och med utvecklandet av stadsbibliotekets hela webbplats. 

Efter utläggningen på Internet har Barnens bibliotek och Polarbiblioteket haft en 

intensiv expanderande period, Barnens bibliotek vad gäller webbplatsens utveckling 

och Polarbiblioteket gällande det växande materialet. Detta kan jämföras med 

Hannahs och Harris samt Buchhaves rekommendation om visionärt arbete.114 

Nämnda expansionsperiod har sedan mattats av och det rutinmässiga arbetet har 

tagit över. För Sjutolvan och Barn & Ung har det varit det rutinmässiga arbetet som 

redan från början varit i centrum, ingen av dem har utsatts för några större 

förändringar eller någon materialökning sedan de lades ut på Internet. Här finner man 

istället den rutinmässiga föränderligheten eftersom deras innehåll regelbundet byts ut. 

Till detta kan dras paralleller med Crawfords föreställning om ett moderat 

förhållningssätt inför den tekniska utvecklingen till gagn för samtidens behov.115 

Samarbete har på ett eller annat sätt varit betydelsefullt för webbplatsernas 

utveckling och existens. Polarbiblioteket och Sjutolvan har ett relativt organiserat 

externt samarbete som webbplatsernas existens mer eller mindre vilar på, Norrköping 

har likaså ett betydelsefullt samarbete, fast inom biblioteket. Barnens bibliotek är det 

enda av de undersökta webbplatserna som drivs av en ensam person. Samarbete är 

dock viktigt även i detta fall, men det är inte lika organiserat och har därmed inte 

heller samma betydelse för bibliotekets existens. Det är här istället av större vikt för 

bibliotekets utveckling, eftersom samarbetet syftar till att ta reda på vad användarnas 

olika behov. Det här kan jämföras med Buchhaves rekommendation om bibliotekens 

lyhördhet inför brukarnas behov.116 

Samarbete har trots allt ungefär samma resultat för de elektroniska biblioteken. 

Dels får deras skapas genom kontakten med andra yrkesgrupper och med 

användarna, nya perspektiv, vilket ger webbplatsen nya chanser till vidareutveckling. 

Dels hjälper samarbetet med olika grupper till att sprida vetskapen om de 

elektroniska biblioteken som annars kan komma att få en relativt undangömd tillvaro 

 
114 Hannah & Harris, 1999, s. 9 ff ; Buchhave, 1997, s. 70 ff. 
115 Crawford, 1999, s. 85 ff, 108 ff. 
116 Buchhave, 1997, s. 70 ff. 
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på Internet. Webbplatsernas utformning är nämligen av den traditionella sorten. 

Betoningen av samarbetets nödvändighet återfinns hos Crawford.117 

Det är Sjutolvan som skiljer sig mest i förhållande till de andra. Webbplatsens 

valmöjligheter har fått en central plats på startsidan, det finns ingen inledande text. De 

andra webbplatserna, Barnens bibliotek, Polarbiblioteket och Norrköpings Barn & 

Ung, har alla en textmassa på startsidan och de huvudsakliga valmöjligheterna finns till 

vänster. Båda typerna av utformning är välbeprövade på Internet. Att de elektroniska 

biblioteken inte har frångått denna traditionella utformning kan tyckas fantasilös, men 

kan även indirekt tjäna syftet att vänja barn och ungdomar att arbeta med Internet. 

Genom att använda de elektroniska biblioteken lär sig barnen och ungdomarna vid 

ett format som man ofta stöter på på Internet. Således kan de känna igen sig när de 

utforskar andra webbplatser och har då lättare att navigera sig på den nya 

webbplatsen. Barnanpassningen visar sig i webbplatsernas struktur (jfr Buchhave118), 

vilken är relativt platt. 

Alla skiljer sig dock från varandra färg- och bildmässigt. Barnens bibliotek har en 

strikt, enkel framtoning och sparar på bildmaterialet. Polarbibliotekets färger är dova 

och bildmaterialet enhetligt. Sjutolvan har klara, starka färger och få bilder. Blå är 

huvudfärgen på Barn & Ung och här finns ovanliga effekter, som till extempel rörliga 

bilder. 

Barnens biblioteks utformning är anpassad för att locka en bred målgrupp, både 

åldersmässigt och geografiskt, samt barn med olika funktionshinder. Det neutrala 

valet av färger och bilder främjar detta, liksom Polarbibliotekets harmoniska, lugna 

utformning gynnar och för fram det norrbottniska syftet. Sjutolvan har minimal 

information och text på startsidan, liksom på resten av webbplatsen. Meningen är att 

den ska vara så enkel som möjligt. I Norrköping vill man framhäva stadsbibliotekets 

profil på barnwebbsidorna och eftersom man satsar stort på IT så visas detta på 

webbsidor med många finesser och en djärv atmosfär. 

Innehållsmässigt skiljer de elektroniska barnbiblioteken sig från varandra i fråga 

om materialets omfång, antalet delar och vad som styr innehållets inriktning. Annars är 

skillnaderna inte så stora om man ser till vilka delar webbplatserna består av. Alla har 

bok- och länktips, någon sorts nyhetssida och möjlighet till att skicka in egna texter. 

Barnens bibliotek har utöver detta information till vuxna och funktionshindrade, här 

finns även funktionen Fråga barnbibliotekarien och dessutom ett diskussionsforum 

och en chat, samt Bokjuryn. Polarbiblioteket har utökat sitt utbud med databasen 

innehållande norrbottniskt material och en skrivarkurs. Ingen av Sjutolvans delar är 
 

117 Crawford, 1999, s. 175 f. 
118 Buchhave, 1997, s. 70 ff. 
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unika, liknande finns även på de andra biblioteken. Norrköpings Barn & Ung 

utmärker sig i förhållande till de andra med tävlingar och delen Spel & skoj och 

själklart informationen om och presentationen av Norrköpings stadsbiblioteks 

barnavdelning. 

Det som skiljer webbplatsernas innehåll från varandra i högre grad är istället 

omfång och beröringspunkter. Barnens bibliotek och Polarbiblioteket har ett mycket 

stort material, både vad gäller barnens egna alster och andra texter och annan 

information. Sjutolvan har ett litet material eftersom texterna som skickas in och 

boktipsen styrs av teman och byts ut varje månad. Den information som finns på 

Sjutolvan är sparsam och kortfattad, vilket är en konsekvens av webbplatsens syfte. 

Norrköpings Barn & Ung har inget material som användarna själva har skrivet, 

däremot är de informationstexter som finns på de olika sidorna relativt långa. 

Webbplatserna som ingår i denna undersökning har, följaktligen, liknande drag 

vad gäller utformning, innehåll och syfte. I det övergripande och allmänna finns inte 

många skillnader, men någonting gör dem unika. Deras skapare menar att det inte 

råder någon konkurrens mellan barnbiblioteken på Internet. Detta just på grund av att 

alla har något som utmärker dem, de har alla en inriktning som skiljer sig från de 

andras. Här kan finnas likhet med Feathers föreställning om konceptuellt skapade 

elektroniska bibliotek.119 

Det är framför allt den geografiska prägeln som används för att ge webbplatserna 

en unik karaktär. Barnens bibliotek, som är på väg att bli en nationell resurs, var från 

början bara inriktat på Västra Götaland, liksom Sjutolvan på Skåne och 

Polarbiblioteket på Norrbotten. Barnens bibliotek och Sjutolvan har dock inte 

samma starka anknytning till det lokala som Polarbiblioteket. På Polarbiblioteket är 

det mesta av innehållet anpassat till den regionala prägeln, medan Barnens bibliotek 

och Sjutolvan har ett mer neutralt upplägg. Detta är positivt för Barnens bibliotek då 

det inte blir en sådan stor förändring när webbplatsen ska utvecklas till en nationell 

resurs. För Sjutolvan kan det ha en mer negativ effekt då webbplatsen inte intar sin 

roll som centralt webbibliotek i Skåneregionen. Sjutolvan är dock unik på grund av 

sitt temastyrda innehåll och sitt mål att hålla webbplatsen så liten och enkel som möjligt. 

Polarbiblioteket har, till skillnad från Sjutolvan, fulländat den regionala prägeln. 

Norrköpings barnwebbsidor står lite vid sidan av denna diskussion eftersom de 

är kopplade till Norrköpings stadsbibliotek och på så sätt får en automatisk prägel. 

Norrköping har dock skapat sig ett försprång gentemot andra folkbibliotek, men det 

kan mycket väl bli så i framtiden att även Norrköpings Barn & Ung blir en i mängden 

 
119 Feather, 1994, s. 136 ff. 
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av nyutvecklade folkbiblioteksbarnsidor. Just nu är så inte fallet, men det är viktigt att 

även folkbiblioteken tänker på detta om de väljer att utveckla sina barnwebbsidor. 

Frågor som bör ställas i samband med detta är till exempel: Vad är redan gjort? Hur 

kan vi utmärka oss? Vad är speciellt med just vårt bibliotek? Det är viktigt att 

bibliotekets profil och kanske även kommunens eller samhällets karaktär syns på 

webbplatsen. Den får då en stark koppling till det tillhörande biblioteket och samhället 

och konkurrens och likriktad mångfald kan undvikas. Det är även viktigt att 

folkbibliotekens barnwebbsidor skiljer sig från de fristående elektroniska 

barnbiblioteken. Däremellan finns det dock en självklar gräns, folkbiblioteken har 

alltid biblioteket att falla tillbaka på och hämta inspiration ifrån, de fristående 

biblioteken  måste hämta sin inriktning från annat håll. 

Det är inte bara för att undvika konkurrens som en särprägel är viktig, det 

elektroniska barnbiblioteket ska på något sätt rensa upp på Internet genom att plocka 

fram och visa upp det som är av god kvalitet. De ska inte bidraga till att Internet fylls 

med mer information som redan finns där. Om de elektroniska biblioteken liknar 

varandra i utformning, innehåll och syfte och dessutom har samma inriktning finns 

risken att förvirringen som kan uppstå vid en informationssökning på Internet förstärks 

och inte, som de elektroniska biblioteken syftar till, förenklas. (Jfr Feathers 

konceptuella elektroniska bibliotek120) 

Det är därför viktigt att uppbyggnaden av bibliotek på Internet tas på lika stort 

allvar som uppbyggnaden av ett traditionellt bibliotek. Även om det är relativt enkelt 

att skapa ett elektroniskt bibliotek, det vill säga i förhållande till att bygga upp ett 

traditionellt bibliotek från grunden, så är det ett projekt som behöver mycket 

eftertanke och planering. Biblioteken och bibliotekarierna som skapar webbplatser 

har ett ansvar, som yrkeskår, att inte bidraga till mångfalden och kloningen på Internet. 

Ovanstående kan relateras till Buchhaves betoning av en tydlig målsättning, samt 

Gärdenfors förespråkande av den mänskliga faktorn vid skapandet av elektroniska 

bibliotek.121 Känner man att man har något att tillföra så ska man göra det, annars bör 

man kanske hellre låta bli.  

6.1 Framtidsrecept 
Det finns inga regler som talar om hur ett elektroniskt bibliotek ska utformas, vilket 

innehåll som ska finnas i det eller vilket syfte det ska tjäna, men kanske kan man 

skönja ett recept som skulle ge de elektroniska biblioteken, både de som existerar 

 
120 Feather, 1994, s. 136 ff. 
121 Buchhave, 1997, s. 70 ff. 
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idag och de som kommer att skapas, en möjlighet till ett långt och framgångsfullt liv. 

Jag tycker mig kunna finna sex punkter som bör finnas i tankarna hos dem som 

ansvarar eller kommer att ansvara för ett elektroniskt barnbibliotek. 

1. Det första och kanske det mest betydelsefulla som ett elektroniskt barnbibliotek 

bör ha är en stark och tydlig profilering. (Jfr Feathers konceptuella recept för 

elektroniska bibliotek.122) Inriktningen, som ofta är en produkt av syftet, är det 

som gör det elektroniska barnbiblioteket unikt och som ger det något utöver det 

traditionella. Ju mera bibliotekets inriktning betonas och förs fram, desto 

intressantare blir det som elektroniskt barnbibliotek, både för de unga 

användarna och för barnbibliotekarierna, samt för de övriga användarna. Det är 

därför bibliotekets marknadsföring bör fokuseras på dess inriktning. Än så länge 

är det inte svårt att sticka ut bland de få elektroniska barnbibliotek som nu finns, 

blickar vi framåt i tiden kommer detta troligen att bli allt svårare vart efter fler 

bibliotek dyker upp på Internet. Därför ger profileringen goda framtidsutsikter. 

2. Det andra som krävs inför framtiden är utveckling, precis som de traditionella 

biblioteken hela tiden måste utvecklas utifrån användarnas, bokmarknadens och 

teknikens förändringar och behov, måste det elektroniska biblioteket hela tiden 

utvecklas. Detta påtalas av Crawford som också vill sätta utvecklingen i relation 

till samtidens förutsättningar.123 Att förhålla sig till utvecklingen förutsätter dock, 

vilket Hannah och Harris påpekar, att man försöker förstå den.124 Biblioteken är 

en del av Internet, som är ett föränderligt medium, men som också möjliggör 

förändring. Det är inte svårt att ändra utformningen eller byta ut innehållet på de 

elektroniska biblioteken. Detta gäller även för alla andra webbplatser och med 

den konkurrens som finns på Internet är utveckling nödvändig. 

3. Samarbete betyder mycket för de elektroniska biblioteken, antingen som grund 

för webbplatsens existens eller som inspirationskälla. Eftersom det är 

betydelsefullt för det elektroniska biblioteket att ha en specialisering är det 

nödvändigt för deras skapare att vidga sina perspektiv på området. Det är även 

viktigt vad gäller de tekniska kunskaperna och förståelsen för barns tankar om 

Internet och webbplatser. Detta kan härledas till Crawfords resonemang kring 

vikten av specialisering och samarbete för utvecklingsbara elektroniska 

bibliotek.125 

 
122 Feather, 1994, s. 136 ff. 
123 Crawford, 1999, s. 85 ff, 108 ff. 
124 Hannah & Harris, 1999, s. 9 ff. 
125 Crawford, 1999, s. 175 f. 
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4. Den fjärde punkten, som är ”positiv ledning”, har inte uppmärksammats tidigare i 

detta avslutande kapitel, men den har en avgörande betydelse för det 

elektroniska bibliotekets uppkomst. Att den som ansvarar för ett elektroniskt 

bibliotek har en överordnad som är positivt inställd till Internet och datorer 

överhuvudtaget är viktigt eftersom ingen kan arbeta utan stöd, motivation och 

erkännande från ledningen. Samtidigt är detta något som den enskilde 

bibliotekarien kan ha svårt att råda över, till skillnad från de andra punkterna. 

5. De elektroniska biblioteken kan inte uppnå sitt fulla syfte på egen hand. 

Användarna måste först få något slags grundläggande kunskap i hur man söker 

information på Internet och hur de elektroniska biblioteken kan användas i detta 

arbete. Barnen, ungdomarna och även den vuxna målgruppen måste ha de 

elektroniska biblioteken i tankarna när de ska leta information på Internet, 

biblioteken ska då användas som portaler till det kvalitativa materialet. Om så inte 

är fallet spelar det ingen roll hur många bra, elektroniska bibliotek det finns, de 

kommer ändå inte att användas. Resonemanget kan liknas vid Gärdenfors 

markering av en användarvänligt eller mänskligt elektroniskt bibliotek.126 

Användarna måste även göras uppmärksamma på de övriga möjligheter som de 

elektroniska biblioteken erbjuder, för att dessa ska utnyttjas på det sätt de är 

avsedda. Antalet besökare är oväsentligt om de inte förstår det elektroniska 

bibliotekets potential. Sedan måste man ställa sig frågan vems ansvaret är att lära 

ut Internetanvändning. Kanske ett samarbete mellan bibliotekets skapare och 

skolan vore att rekommendera, vilket anförs av Buchhave.127 

6. Som en sista punkt kan interaktionen tas upp. Interaktionen är viktig på flera sätt. 

Det mest okomplicerade av dessa är att den kan locka till återbesök, har man till 

exempel deltagit i en tävling eller ställt en fråga vill man i regel se resultatet och 

måste då gå tillbaka till webbplatsen. Interaktionen skapar även en spänning som 

kan verka tilldragande, men det främsta syftet med interaktion är den dialog som 

härigenom kan skapas, både mellan användarna och bibliotekarierna och mellan 

användare och användare. (Jfr Buchhave128). 

Dessa punkter är viktiga både för de elektroniska barnbibliotekens långsiktiga 

existens och för deras kompletterande roll gentemot de traditionella barnbiblioteken. 

Med tanke på alla de likheter som finns mellan det elektroniska och det traditionella 

biblioteket uppkommer frågan om de elektroniska biblioteken bara är elektroniska 

 
126 Gärdenfors, 1997, s. 52 ff. 
127 Buchhave, 1997, s. 70 ff. 
128 Buchhave, 1997, s. 70 ff. 
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kopior av de traditionella eller om de är ett komplement eller om de kanske är en 

helt ny sorts bibliotek. 

De har som sagt många likheter, det elektroniska och det traditionella biblioteket, 

men det finns även så pass många skillnader mellan dem att de inte kan ses som 

kopior. De elektroniska biblioteken är definitivt komplement till den traditionella 

verksamheten eftersom de ger bibliotekarierna ett verktyg i deras arbete som de inte 

haft tidigare. De elektroniska biblioteken bidrar således med något mer, men inte helt 

och hållet nytt. Ovanstående kan härledas till Gärdenfors uppfattning om nödvändiga 

komplement till det traditionella biblioteket.129 

Kanske är det just detta som är själva definitionen på ett elektroniskt bibliotek. 

De flesta som i min undersökning har givit en definition på ett elektroniskt bibliotek 

har, förutom de saker som även den traditionella verksamheten kan erbjuda, sagt att 

det ska vara något mer, något utöver. Möjligen syftar detta ”något mer” på den 

speciella inriktning som ett bibliotek på Internet kan ha. Det är denna inriktning som 

skiljer dem från varandra och från de traditionella biblioteken. De traditionella 

barnbiblioteken utmärker sig inte, de flesta ser ungefär likadana ut. Det nya med de 

elektroniska biblioteken är att de kan specialisera sig på ett område, något som för 

den traditionella verksamheten skulle vara för kostsamt och tidskrävande. Nästa steg 

i utvecklingen kan tänkas bli verkliga bibliotek med inriktning. (Jfr Feathers 

konceptuella föreställning om elektroniska bibliotek.130) Vi kan redan nu skönja 

denna utveckling då Polarbiblioteket planeras få en dubbelgångare utanför Internet, 

det vill säga i verkligheten. När detta blir mer vanligt har utvecklingen tagit ännu ett 

steg, vilket kan betyda nya förändringar inom biblioteksvärlden. Kanske kommer de 

elektroniska biblioteken då att framstå som ”traditionella”. 

 
129 Gärdenfors, 1997, s. 52 ff. 
130 Feather, 1994, s. 136 ff. 
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7 Sammanfattning 

Under senare tid har barnbiblioteken och Internet spelat en allt större roll i 

biblioteksvärlden. Vad händer då i mötet mellan biblioteket, den uråldriga 

informationsorganiserande institutionen, och en ny informationskälla, Internet? 

I föreliggande studie har jag undersökt och jämfört fyra elektroniska 

barnbibliotek med utgångspunkt i deras uppkomst och utveckling, utformning och 

innehåll, syfte och mål. De undersökta biblioteken är Barnens bibliotek, Barnens 

Polarbibliotek, Sjutolvan, samt Norrköpings stadsbiblioteks barnwebbsidor. 

Metoden för min undersökning bestod huvudsakligen i ett grundläggande 

analyserande av de elektroniska biblioteken utifrån vissa utvärderingspunkter, 

därutöver bedrevs en intervju- och enkätundersökning med ansvariga för berörda 

elektroniska bibliotek samt barnbibliotekarier från traditionella bibliotek. 

Det teoretiska utgångsmaterialet som utgjort en inspirationskälla i föreliggande 

studie härhör från forskare, huvudsakligen informationsvetare, som problematiserar 

olika förhållningssätt till informationsteknologin så som den uttrycker sig i elektroniska 

bibliotek. 

Det teoretiska materialet har med fördel kunnat relateras till undersökningen. 

Även om biblioteken har visat sig ha många olikheter, huvudsakligen avseende 

inriktning, t.ex. geografisk och målgrupp, föreligger ändå en stor likhet i deras 

övergripande syfte, nämligen att forma en mötesplats som inbjuder barn och 

ungdomar till en interaktiv dialog, som stimulerar läsning och Internetanvändning samt 

tillhandahåller information. 

Slutligen förs en diskussion kring förutsättningar och möjligheter för en positiv 

utveckling av nuvarande och kommande elektroniska biblioteken. Här sker en 

fokusering på sex punkter som kan bidra till detta: en tydlig profilering, framåtanda, 

öppenhet inför nya samarbetsformer, IT-vänlig biblioteksledning, ökad Internet- och 

datakunskap hos brukarna samt fortsatt strävan efter att tillhandahålla interaktiva 

webbplatser. 
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Bilaga 1 - Enkätfrågor 

1. Namn, befattning, utbildning? 

2. Vad anser du kännetecknar ett elektroniskt barnbibliotek? 

3. Vilket bör det främsta syftet vara med ett elektroniskt barnbibliotek? 

4. Hur ser du på barns och ungas Internetanvändande? Är det utvecklande eller 

skadligt för dem? Är Internet ett måste i barnens värld idag?  

5. Ungefär hur ofta använder du Internet i arbetet med barn och ungdomar? 

6. Till vad använder du Internet i arbetet med barn och ungdomar? 

7. Får du ofta frågor om Internet från barn och ungdomar? 

8. Vad gäller dessa frågor i så fall och hur löser du dem?  

9. När anser du att barn och ungdomar ska vända sig till Internet för att få 

information? 

10. Vad anser du om de svenska folkbibliotekens webbsidor för barn? 

11. Vilket syfte anser du att folkbibliotekens barnsidor bör tillgodose? 

Marknadsföring, information, nytta eller nöje, eller…? 

12. Till vilken målgrupp bör folkbibliotekens barnsidor rikta sig? 

13. Hur bör folkbibliotekens barnsidor används? Kan de ha någon funktion i 

arbetet på bibliotekens barnavdelningar? 

14. Har ditt biblioteks webbplats några sidor för barn? Vilken information finns på 

dem och hur ser de? 

15. Har du några planer på att vidareutveckla er webbplats barnsidor? I så fall 

varför och hur? Har du några förebilder? 

16. Tror du att fler folkbibliotek kommer att utveckla sina webbplatsers 

barnsidor, göra dem mer barnvänliga? Varför? Varför inte? 

17. Är det viktigt för barnbibliotek att synas på Internet? Varför? Varför inte? 

18. Vilket är viktigast: sidor för vuxna eller för barn, hur bör dessa skilja sig åt? 

19. Känner du till Barnens bibliotek, ett elektroniskt barnbibliotek som utgår från 

Regionsbibliotek Västra Götaland? Vad är i så fall er uppfattning om det? 

20. Känner du till Barnens Polarbibliotek, ett elektroniskt barnbibliotek som utgår 

från Norrbottens länsbibliotek? Vad är i så fall er uppfattning om det?  
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21. Barnens bibliotek vill ha ett nationellt ansvar som elektroniskt barnbibliotek, 

Barnens Polarbibliotek har en regional inriktning. Skulle det vara bra med ett 

enat elektroniskt barnbibliotek för hela Sverige eller är det bättre att dela upp 

ansvaret på olika regioner eller ska kanske varje bibliotek ha egna sidor för 

barn? 

22. Behövs det fler elektroniska barnbibliotek? Varför? Varför inte? 


