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Abstract 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka barns kunskapsorganisation vid ett 

skolbibliotek på Umeås glesbygd, utifrån ett barnperspektiv. De metoder som används är: 

deltagande observation med fokusgrupper som består av barn mellan 9–12 år och 

informellt samtal med skolpersonal. Resultatet som samlades in från fokusgrupperna 

presenteras i analysen, som är uppdelad i tre delar. I den första delen av analysen 

redovisas, i form av olika termer, vilka böcker barnen sa att de ville ha i sitt skolbibliotek. 

Den andra delen av analysen visar på hur barnen tänkte kring kategorisering av de termer 

som de själva hade föreslagit, och som redovisas i första delen. I den tredje delen av 

analysen tolkas barnens tankesätt när de kategoriserade det egna skolbibliotekets böcker. 

Utöver detta framkommer barnens synpunkter på en förbättrad skolbiblioteksmiljö. 

Uppsatsen anknyter kontinuerligt till tidigare forskning inom kunskapsorganisation och 

hämtar inspiration från Linda Z. Coopers forskning om hur ett bibliotek kan byggas upp 

utifrån barnens perspektiv. Andra influenser till den här uppsatsen är Jihee Beaks 

forskning kring barns informationssökning och Lena Lundgrens studie om hur barn 

beskriver böcker. Studien indikerar att barnen uttrycker sig annorlunda från vuxna vad 

gäller beskrivning av böcker och att de använder visuella intryck för att bedöma en boks 

innehåll. Resultaten illustrerar barnens konkreta tankesätt, och att de är mindre benägna än 

vuxna att tänka på ett abstrakt plan. 

Förhoppningsvis kan studien bidra med en fördjupad inblick i hur barn tänker kring 

böcker och hylluppställning och därmed förenkla och inspirera arbetet för skol- och 

barnbibliotekarier. Studien kan bidra till en bättre förståelse för hur utbudet av 

barnlitteratur vid skolbibliotek kan anpassas till barnens perspektiv.  

 

Nyckelord 

Skolbibliotek, kunskapsorganisation, kategorisering, klassificering, hylluppställning, 

barnperspektiv 
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1. Inledning 

Den här studien är ett försök att få en inblick i vad barn anser borde finnas i ett 

skolbibliotek och hur de tänker om kategorisering och klassificering av böcker. Vi ville, 

genom att anta ett barnperspektiv, komma bort från det vuxna ovanpå-perspektivet som de 

traditionella klassifikationssystemen är utformade efter (Kungliga biblioteket 2010, 15). 

Studiens ”barnperspektiv” är dock av nödvändighet begränsad, eftersom vi naturligtvis 

tolkar barnens perspektiv ur en vuxens synvinkel.  

Ett flertal studier om klassifikationssystem utifrån ett barnperspektiv har gjorts på 

folkbibliotek. Ett projekt som haft stort inflytande inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap är Annelise Mark Pejtersens så kallade ”Bookhouse”-projekt. 

Projektet utgick från ett barnperspektiv för att forma ett informationsåtervinningssystem 

(Kajberg och Lørring 2005,138). 

Linda Z. Cooper har genomfört ett antal studier utifrån både ett “barnperspektiv” 

(1997) och “barns perspektiv” (Cooper 2004). I denna kontext är det viktigt att påpeka 

skillnaden mellan “barnperspektiv” och “barns perspektiv”. Begreppet “barnperspektiv” 

innebär vuxnas tolkning av barn, medan “barns perspektiv” är barnens egna åsikter. 

Cooper (1997) upptäckte i sin studie på en privatskola att barnen hade svårt att förstå och 

använda Dewey Decimal Klassifikationssystem. Privatskolan hade dessförinnan skapat ett 

nytt klassifikationssystem och hylluppställning utifrån ett “barnperspektiv” i form av 

färgkoder och symboler, vilket underlättade barnens förståelse för systemet och deras 

informationssökning. Det nya klassifikationssystemet gjorde det möjligt för barnen att 

bättre förstå DDK när de började High School. Coopers (2004) senare studie om barns 

kategorisering och klassificering av böcker utifrån “barns perspektiv” visar vilken 

litteratur som är relevant för barnens behov och utveckling, visar hur de skiljer på fantasi 

och verklighet, och att de ibland har svårt att skilja på skönlitteratur och facklitteratur 

(Cooper 2002) 

Vår studie om barns kunskapsorganisation vid ett skolbibliotek uppkom i samband 

med att programansvarig för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet 

kontaktades våren 2017 av en förälder vid en glesbygdsskola i Umeås omnejd, angående 

deras skolbibliotek. Föräldern kom med förslag om en katalogisering av bokbeståndet och 

att skolbiblioteket borde anpassas bättre till barnens behov, för att på så sätt väcka läslust. 

Förälderns förslag inspirerade oss att skriva en uppsats om ett bibliotek skapat 

utifrån hur barn ser på böcker. För att samla in data om barns kunskapsorganisation har vi 
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intervjuat barn och skolpersonal, genomfört observationer i skolbiblioteket och tillämpat 

“think aloud”-metoden. 

1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med den här studien är att undersöka barns synpunkter om vad som borde finnas i 

ett skolbibliotek och hur det bokbeståndet borde kategoriseras och klassificeras. En lyckad 

sökning efter böcker bland hyllorna förutsätter en förståelse för systemet som används och 

för den ordning som böckerna är placerade efter. De klassifikationssystem som 

traditionellt används på bibliotek i Sverige är SAB och DDK, system som inte är helt lätt 

att förstå även för en vuxen människa (Kungliga biblioteket 2010). Om bokbeståndet 

arrangeras ur ett barnperspektiv underlättar det för barnen att hitta de böcker de själva vill 

läsa. 

Vi vill med den här undersökningen få en fördjupad förståelse för hur skolbibliotek 

kan utformas utifrån barnens egna perspektiv, för att, i förlängningen, underlätta barns 

informationssökning. Vi undersöker detta syfte med hjälp av följande frågeställningar: 

 

● Hur uttrycker sig barn när de beskriver böcker? 

● Hur kan vi förstå barns sätt att tänka i relation till kategorisering, klassificering och 

hylluppställning av böcker? 
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2. Definitionen av skolbibliotek  

Detta kapitel redogör för hur skolbiblioteket definieras enligt Bibliotekslagen och 

Skollagen, Skolverket och DIK, samt dess funktion i skolverksamheten.  

2.1 Skolbibliotek enligt lagen, Skolverket och DIK 

Kungliga biblioteket, Skolinspektionen, bibliotekariernas fack DIK, samt lagar och 

propositioner, definierar alla en del av den gemensamma kärnan i 

skolbiblioteksverksamheten. Verksamheten ska bland annat arbeta för att utveckla 

elevernas språk, samt främja deras läslust och skrivande. Kungliga bibliotekets statistik 

över skolbibliotek visar att:  

[…] endast en av tre elever i grundskolan och på gymnasiet har tillgång till ett bibliotek som 

ligger i skolans lokaler, är bemannat minst 20 timmar i veckan, har någon form av katalog och 

har minst 1000 medier (Gärdén 2017, 13)  

 

En rapport av Kungliga biblioteket från 2012 avslöjar dessutom att 915 skolor, 125 000 

elever, saknar ett skolbibliotek: dessa skolor följer alltså inte skollagen (Kungliga 

biblioteket 2013, 4). 

 

Skolbibliotek enligt Skollagen och Bibliotekslagen 

 

Skolbiblioteksverksamheten ligger under både skollagen och bibliotekslagen. Den 

myndighet som har hand om att granska verksamheten är Skolinspektionen, som enbart 

styrs av skollagen (Kungliga biblioteket 2016, 4). Definitionen av 

skolbiblioteksverksamhet står inte i skollagen, men innebörden av ett skolbibliotek hittas i 

stället i ett av förarbetena till lagen som säger att skolbiblioteket är följande: 

 

en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 

lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 

elevernas lärarande (Pro. 2009/10:165. 283) 

 

Paragraf 10 § i bibliotekslagen (2013:801) refererar endast till skollagen (2010:800) att 

alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Bibliotekslagen säger inget mer om 

skolbiblioteksverksamheten. 
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Skolbibliotek enligt Skolverket och DIK 

 

De olika myndigheterna som har ansvar för skolbibliotekets frågor, har egna uppfattningar 

om skolbibliotekets verksamhet och funktioner. Enligt Skolverket är ett skolbibliotek; 

 

en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 

lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del av skolans 

pedagogiska verksamhet med uppgifter att stödja elevers lärande. Skolbiblioteket kan därmed 

betraktas dels som en materiell resurs som en del av skolans läromedel och övrig utrustning, 

dels som en materiell resurs som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svara för viss 

service (Skolinspektionens informationsblad 2011, 5). 

 

Skolverkets definition av ett skolbibliotek kan tolkas som riktlinjer. Skolbiblioteket ska 

kunna användas i undervisningen, kunnig bibliotekspersonal ska finnas för att hjälpa 

elever, och lärare; och beståndet ska vara organiserat. DIK definierar skolbibliotek så här:  

 

Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen 

och nationella kurs-och läroplaner. Under ledning av kompetent personal stärker 

skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld (DIK 2011, 3) 

 

Denna definitionen påpekar precis som Skolverkets, skolbibliotekets pedagogiska 

funktion; skolbiblioteket ska användas i undervisningen med betoning på 

informationssökning, språkutveckling och läsning. 

2.2 Tidigare forskning om skolbibliotek 

I forskningsantologin Skolbibliotek i förändrade landskap (Limberg and Lundh, 2013), 

skriver Cecilia Gärdén att forskning om skolbibliotek behövs för att få en inblick i hur 

biblioteksverksamheten bedrivs, och vilka brister den har, för att kunna bidra till positiv 

förändring (ibid, 78).  

Mats Dolatkhah berättar att forskning indikerar sjunkande resultat när det gäller 

barn- och ungdomars läsförståelse i Sverige; elevernas skriv- och läsutveckling borde vara 

det starkaste argument för skolbiblioteksverksamhet. Skolbiblioteken ska uppmuntra till 

ökad läslust och integreras i skolans undervisning (ibid, 111, 9). 

Limberg och Lundh identifierar två viktiga spår för skolbiblioteksverksamheten; det 

ena är att lära ut informationskompetens och ett källkritiskt förhållningssätt och det andra 



 

 

8 
 

är att arbeta med elevers språkutveckling och läsning (2013, 7). Bibliotekarien ska även 

samarbeta med läraren och vara ett stöd för läraren i sin undervisning (ibid, 15).  

 

Skolbibliotekets funktion 

Eva Fredrikzon skriver i Skolan i informationssamhället - situationen idag och i morgon 

(2006) att elevers läsupplevelser i samband med högläsning av en skolbibliotekarie eller 

en lärare kan ha en stor påverkan på elevers läslust. Fredrikzon (2006) påpekar att urvalet 

av litteratur är en väsentlig faktor för elevers läslust och eleverna ska vilja återuppleva 

känslan som högläsningen förmedlar. Högläsning av rätt typ av litteratur kan vara extra 

viktigt för de elever som kommer från hem som saknar en lästradition. Om läsupplevelsen 

är tillräckligt stark är sannolikheten gärna stor för att eleven söker sig till skolbiblioteket, 

för att låna den boken som lästes vid högläsning (ibid). 

Fredrikzon (2006) menar att skolbibliotekens betydelse för elevernas läsning, samt 

betydelsen av litteratur och andra medier av bra kvalité som är anpassade för elevernas 

behov behöver lyftas fram för skolledningen (2006). Enligt Skolinspektionen ska 

skolbibliotekets samling bestå av olika typer av medier: skönlitteratur, facklitteratur, andra 

typer av medier och internet (Ranemo 2016, 6; Skolinspektionen 2011, 3).  
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3. Presentation av skolbiblioteket 

I detta kapitel redogörs om skolbiblioteket som studien utfördes vid. Vi beskriver 

bakgrundsinformation om skolan och dess skolbibliotek, och hur idén till denna studie 

kom till. 

3.1 Översikt över skolan och skolbiblioteket 

Undersökningen utfördes vid ett skolbibliotek på en glesbygdsskola utanför Umeå. Skolan 

bestod av 170 elever från förskoleklass till årskurs 6 (förälder, 3 januari 2018). 

Programansvarig för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet 

kontaktades våren 2017 av en förälder till en av eleverna på skola angående skolans 

skolbibliotek. Föräldern uttryckte att det fanns ett behov av förbättring av skolans 

existerande skolbibliotek och frågade programansvarige om det fanns några studenter 

inom Biblioteks- och informationsvetenskap som skulle vara intresserade av att skriva 

uppsats om detta. Detta blev utgångspunkten för vår undersökning och ett inledande möte 

med skolans fritidspedagog planerades in. 

Det ursprungliga skolbiblioteket på skolan låg tidigare i anslutning till ett klassrum 

men flyttades till den nuvarande lokalen, som är mindre, eftersom klassen i det anslutande 

klassrummet behövde använda lokalen som grupprum. Ett av barnen i barngruppen 

uttryckte att hon inte kände till vart det nya skolbiblioteket låg. 

Fritidspedagogen vid skolan hade under sommaren tagit på sig ansvaret som 

skolbibliotekarie och organiserade skolbibliotekets boksamling. Hon visade oss in till 

skolbiblioteket som låg på övervåningen i skolans lokaler, där satte vi oss ner för att 

diskutera ämnet för uppsatsen. Fritidspedagogen undrade över våra tankar om vad vi ville 

skriva om. Vi förklarade vår idé om att bidra till utvecklingen av ett skolbibliotek utifrån 

barnens perspektiv, dels genom att undersöka hur barn skulle klassificera litteratur i ett 

skolbibliotekssammanhang. 

Skolbiblioteket bestod av ett rum med fyra bokhyllor, ett bord med stolar och en 

soffa. På väggarna hängde planscher om djur och natur. De enda tillgängliga resurser som 

fanns i skolbiblioteket var i form av ett hundratal böcker. Några datorer eller andra medier 

fanns inte att tillgå i skolbiblioteket. 
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Böckerna var kategoriserade under följande kategorier Skönlitteratur, Lättläst, 

Kapitelböcker, Djur, Natur, Växter, Fiskar, Kräldjur, Insekter, Fåglar, Tamdjur, Djur, 

Norden, Världen, Geografi, Fakta, Uppslagsböcker, Gåtor, Poesi, Sagor, Historia, Urtid, 

Rymden, Bilderböcker, Klassiker, Religion, samt Böcker på engelska; de var även 

ordnade efter författarens efternamn. Lånade böcker skrevs upp på en lista med barnens 

namn och klass; enligt fritidspedagogen hade barnen i årskurs 6 ansvar att ställa tillbaka 

återlämnade böcker på sin rätta plats. Ett av barnen i barngruppen uttryckte dock att 

återlämningssystemet inte tillämpades i skolbiblioteket, utan böckerna hamnade i en hög i 

bokhyllorna. Rummet var låst men kunde öppnas på begäran. Fritidspedagogen berättade 

att de yngre barnen tilläts vistas där med lärare närvarande medan de äldre barnen kunde 

besöka biblioteket på egen hand.  

Skolbiblioteket, november 2017  

 

Inga nyförvärv hade gjorts de senaste åren enligt fritidspedagogen, men hon uttryckte hur 

mycket eleverna uppskattade biblioteket. Skolan har även tillgång till kommunens 

skolbiblioteksservice så att lärarna kan låna klassuppsättningar av böcker inom olika 

ämnen, vid behov. Utöver detta besöker kommunens bokbuss skolan en gång i månaden. 

Enligt fritidspedagogen besöks bokbussen flitigt av eleverna på skolan. Då bokbussen 

besökte skolan under september och oktober gjordes sammanlagt 1695 utlån under hela 

turerna. Siffran inbegriper dock andra hållplatser än bara den undersökta skolan. De dagar 

som bokbussen besökte skolan var 169 låntagare aktiva, fördelat på tre dagar, siffran 

inkluderar både lärare och elever. Det vill säga samma låntagare kan ha varit aktiva under 
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alla dagarna (Bokbussen 2017). Bilderna nedan visar fritidspedagogens hylluppställning 

av skolbibliotekets utbud. Bilderna nedan visar fritidspedagogens hylluppställning av 

skolbibliotekets utbud. 

Bild på hylluppställning av temana Natur och Växter, november 2017 

 

Enligt fritidspedagogen hade barnen, vid skolbibliotekets ”invigning” i början av  

höstterminen, en genomgång av hur böckerna är organiserade och varför. 

Fritidspedagogen uttryckte att barnen dessförinnan inte hade förstått att en författare kan 

skriva flera olika böcker och att man kan ha olika uppfattningar om författarnas skilda 

verk. Hon uttryckte också att de yngsta barnen inte alls verkade förstå meningen med den 

nuvarande ordningen av böckerna. Fritidspedagogen erkände att hon tyckte det var svårt 

att hitta böcker som passade till de äldre barnen på mellanstadiet och ville gärna få in mer 

klassiska sagor.  
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Bild på hylluppställning av temana Urtid, Världen och Kroppen, november 2017 

3.2 Barnens Förslag på förbättrad skolbibliotekets miljö  

Under vårt första möte med barnen på skolan fick de i uppgift att ge förslag på hur deras 

skolbiblioteksmiljö kunde förbättras. Listan nedan innehåller barnens förslag på hur 

skolbiblioteket kunde förändras till det bättre: 

 

● Införa städdag på biblioteket 

● Lättlästa böcker längre ned 

● En pall behövs i skolbiblioteket 

● Kunna låna bokmärken 

● Använda stora vita skrivtavlan som en lånelista 

● Laga trasiga böcker 

● Samla in pengar till inköp av nya böcker 

● Möblera om 

● Ta bort sådant som inte tillhör skolbiblioteket 

● Göra väggarna fina, exempelvis sudda bort klotter, måla om 

● Skylt om att vara försiktig 

● Göra det mysigt  

● Dämpa belysningen/ändra den 

● Alla elever ska hjälpa till att hålla fint i biblioteket 
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Listan ovan indikerade på att barnen på skolan hade en vilja i att förbättra 

skolbiblioteksmiljön. Barnen menade att dessa förändringar kunde bidra till ökad 

användning av skolbiblioteket, då de inte upplevde det nuvarande skolbiblioteket som 

tillgängligt eller välkomnande. 
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4. Kunskapsorganisation  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teori om kunskapsorganisationen med 

fokus på klassifikation, kategorisering och hylluppställning. Klassifikationssystemen 

Dewey Decimal klassifikationssystem och Sveriges Allmänna Biblioteksförening 

behandlas också, förkortat DDK och SAB. 

Några av kunskapsorganisationens grundläggande funktioner är att möjliggöra och 

tillgängliggöra information genom, till exempel upprättandet av bibliotekskataloger och i 

form av hylluppställning. Informationen ska kunna återvinnas av användarna (Kajberg och 

Lørring 2005, 134). 

4.1 Klassifikation och kategorisering  

Det moderna vetenskapliga klassifikationssystemet har sina rötter i Aristoteles idéer om 

likheter och olikheter som återfinns inom djur- och växtriket. Göran Berntsson (2007) 

hänvisar till Aristoteles klassifikation av djurarter där Aristoteles delar in djurarter i 

underkategorierna ”djurarter med ryggrad” och ”djurarter utan ryggrad”. Tillsammans 

utgör dessa två underkategorier en helhet av kategorin ”djur”. Aristoteles menar att ett djur 

kan antingen ha en ryggrad eller inte ha en ryggrad. Principen kräver alltså att djuret ingår 

i den ena eller den andra kategorin, men inte båda eller ingen. En äldre term för 

klassificering är taxonomi som betyder ”att indela i vedertagen ordning”. Inom det 

bibliografiska klassifikationssystemet, till exempel SAB, finns det taxonomier (Berntsson 

2007, 4).   

Varje individ har en inbyggd strävan att klassificera och kategorisera saker och 

händelser i sin vardag utifrån förutbestämda principer (Taylor och Joudrey 2009) som 

grundar sig i likheter och olikheter så som Aristoteles idé om djur- och växtriket. Enligt 

Taylor och Joudrey (2009) kan det vara svårt att separera begreppen kategorisering och 

klassificering men flera försök har gjorts. Klassificering är mer förknippat med 

biblioteksverksamhet. Taylor och Joudrey (2009) beskriver kategorisering som mer 

abstrakt än klassifikation, som en kognitiv konstruktion uppfattbar av tanken, med syfte 

att fördela in koncept i grupper. Kategorisering beskrivs som en kognitiv funktion som är 

nödvändigt för att individen effektivt ska kunna navigera sig i och förstå sin omgivning 

(Taylor och Joudrey 2009).  

Klassifikation kan betraktas som en hierarkisk struktur som systematiskt organiserar 

information och arrangerar informationsresurser på hyllor. Syftet här är att få en översikt 
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över varje samlings bestånd och att underlätta lokalisering av information vid senare 

tillfälle (Taylor och Joudrey 2009). De två vanligaste biblioteksklassifikationssystem som 

används i Sverige idag är DDK och SAB (Kungliga biblioteket 2010).  

4.2 Klassifikation och hylluppställning 

 

[...] the first and most important function of classification is to assist in the provision of a 

subject arrangement of materials in physical storage, largely books or documents on the shelf 

[...]. Classification thus provides a physical and linear subject arrangement in order to 

facilitate the library user´s ability to browse among the materials in the collection (Marcella 

och Newton 1994, 159) 

 

Marcella och Newton beskriver här att det sättet som böckerna arrangeras på hyllorna 

påverkar och tillgängligheten av bibliotekssamlingen för användarna; ett lyckat sätt att 

arrangera böckerna uppmanar användarna till att browsa bland beståndet. Bäckius (2003) 

skriver i sin magisteruppsats Hylluppställning och klassifikation på barnbibliotek - En 

studie av alternativa sätt att organisera litteratur för barn, att hylluppställning kan ses 

som en praktisk tillämpning av ett klassifikationssystem (Bäckius 2003, 19). En rapport 

från Kungliga biblioteket påpekar dock att: “För hylluppställning behövs inte ett detaljerat 

klassifikationssystem, utan det räcker med grund klassifikation” (2009, 5).  Lokala 

lösningar på hylluppställningar kan ses som en utbrytning från av traditionella 

klassifikationssystem som SAB eller DDK. Man gör förenklingar av det befintliga 

klassifikationssystemet för att gynna bibliotekets besökare (Marcella och Newton 1994, 

164). 

4.3 SAB och DDK 

DDK delar in kunskap i tio huvudklasser utifrån traditionella akademiska discipliner; 

dessa arrangeras i hierarkisk och numerisk ordning och har som syfte att omfatta all 

kunskap (Taylor och Joudrey 2009). SAB-klassifikationssystem består av 25 

huvudavdelningar som använder bokstavskombinationer, och ett flertal underavdelningar. 

På grund av övergången till DDK i Sverige kommer SAB-systemet inte att 

vidareutvecklas (Kungliga biblioteket 2017).   

Trots att dessa två vanligt förekommande klassifikationssystem är välutvecklade, är 

de inte väl lämpade för alla situationer, eller för alla användargrupper. Olson menar att ett 

“universellt” klassifikationssystem som DDK alltid kommer att exkludera och 
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marginalisera något kunskapsområde (2001, 121). Kungliga biblioteket (2010, 15) 

påpekar att SAB-systemet inte är väl anpassat för barns tankesätt. Ett sätt att ge en rättvis 

representation av exkluderade eller marginaliserade kunskapsområden i ett bibliotek kan 

vara att arbeta med lokala hylluppställningar (Olson 2001, 121). 

4.4 Alternativa hylluppställningssystem på barnbibliotek 

Det har blivit allt vanligare att tillämpa alternativa sätt att ordna och organisera böcker på 

folk- och skolbibliotek. Det specifika hylluppsättningssystem som används bör anpassas 

till det enskilda bibliotekets målgrupp och bibliotekslokalen. Alternativa 

hylluppställningssystem har tillämpats mest vid avdelningar för barn, och bara i mindre 

utsträckning vid vuxenavdelningar (Kungliga biblioteket 2010, 15).   

Enligt Kungliga biblioteket (2010) kan alternativ hylluppställning underlätta barns 

informationssökning. Bäckius (2003) undersökte i sin magisteruppsats hur biblioteken 

förändrade sina hylluppställningar och hur väl de redan befintliga hylluppställningarna var 

anpassade efter barnens informationsbehov och informationssökning. Hon fann att barnen 

hade svårt att förstå SAB-systemet. Symboler och bilder tilltalade mer och var lättare för 

barnen att minnas än text (Bäckius 2003, 61). De undersökta biblioteken valde ett av två 

alternativ för att underlätta barnens informationssökning. Det första alternativet innebar en 

förenkling av bibliotekets redan existerande klassifikationssystem, vilket resulterade i en 

övergång till termer mer anpassade för barns förståelse och att områden och ämnen som 

barn fann intressanta synliggjordes. Dessa förändringar innebar att böcker klassificerades 

om för att få en mer “logisk” placering i systemet (Bäckius 2003, 58).  

Det andra alternativet var att skapa helt nya kategorier som utgick från användarna, i 

detta fall barnens, förståelse. Trots att böckerna placerats i nya kategorier behöll man 

böckernas klassifikationskod i själva katalogen, vilket gjorde det möjligt att söka även via 

SAB-systemet. Hylluppställningarna kunde anpassas efter hur barnen sökte information 

och lyfta fram områden som de fann intressanta (Bäckius 2003, 58).  
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5. Barnperspektiv och barns perspektiv 

I följande avsnitt beskrivs en konceptuell distinktion mellan “barnperspektiv” och “barns 

perspektiv”. Sedan behandlas relevansen av denna distinktion för kunskapsorganisation 

och för denna studie. 

5.1 Barnperspektiv 

Barnperspektiv kan definieras på många olika sätt och utifrån flera olika vetenskapliga 

discipliner. I vår uppsats kommer vi utgå ifrån ett barnperspektiv i en bibliotekskontext.  

Svensk biblioteksförening (2003), baserat på FN:s deklaration om barns rättigheter, 

har sammanställt rekommendationer för bibliotekets arbete för barn och unga och menar 

att barnperspektivet är en viktig del av bibliotekets verksamhet, vilket innebär att det är 

barn och ungdomars behov som ska stå i centrum. De ska kunna uttrycka sin åsikt och ha 

ett inflytande på den verksamhet som rör dem. 

Vidare menar Svensk biblioteksförening att biblioteksverksamheten ska stödja barn 

och ungdomar i att utveckla deras identitet, genom att vara en mötesplats och fördomsfritt 

utrymme. Biblioteksrummet ska utgå från barn och ungdomars världsbild, genom att 

tillgängliggöra och erbjuda ett omfattande och aktuellt utbud med många olika sorters 

böcker och medier. Utbudet ska uppmuntra till läsning och lärande (Svensk 

biblioteksförening, 2003). 

Barnperspektivet är en representation av vuxnas tolkning av barns åsikter, 

erfarenheter och handlingar i ett försök att återskapa barns perspektiv (Sommer, 

Samuelsson Pramling och Hundeide 2011).  

5.2 Barns perspektiv 

Barns perspektiv skiljer sig från barnperspektivet då det grundar sig i barns åsikter, 

erfarenheter och handlingar utan vuxnas inblandning och tolkning (Sommer, Samuelsson 

Pramling och Hundeide 2011, 6). Det är detta perspektiv som vuxna vill försöka förstå 

genom att tolka hur barn yttrar sig och agerar, men vuxna kan endast i slutändan uppnå ett 

barnperspektiv, de kan aldrig helt och hållet sätta sig in i hur barnet tänker och uppfattar 

världen (Sommer, Samuelsson Pramling och Hundeide 2011, 43). 

5.2.1 Hur böcker beskrivs ur ett barns perspektiv 

Lena Lundgren (2000) skriver i Barn frågar - kan biblioteket svara? om hur barn med 

egna ord beskriver böcker, och att detta står i kontrast till bibliotekets val av ämnesord. I 
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bibliotekskatalogen används vanligtvis övergripande ord och termer för beskrivning av 

medier. Lundgren (2000) menar att i kontrast till detta använder barn ”konkreta” ord för 

vad de syftar på (Lundgren 2000, 58). Till exempel gav ett av barnen i barngruppen på 

skolan förslag på böcker om “kändisar”, medan i Kungliga bibliotekets bibliotekskatalog 

Svenska Ämnesord används termerna “berömda personer” och “kändisskap”. 

Barn beskriver, enligt Lundgren (2000), böcker med händelseord eller i form av vad 

de vill göra (Lundgren 2000, 59). Ett exempel är att ett av barnen i barngruppen på skolan, 

hade nyss fått en ny hundvalp och ett annat barn i barngruppen kom med förslag på en bok 

som handlar om hur man tar hand om hundar, medan det exakta ämnesordet i Kungliga 

bibliotekets bibliotekskatalog är “hunddressyr”. Ytterligare en skillnad mellan barns och 

vuxnas sätt att beskriva böcker är att barn använder uttrycksfulla ord som är förknippade 

med barnets uppfattning av boken. Barn kan ge ett ord en annan betydelse än vad vuxna 

skulle göra (Lundgren, 2000, 60). 

Vanligt förekommande bland barn är att de beskriver böcker i form av 

upplevelseord, exempelvis “spännande”, “skräck” och “roliga” böcker. Lundgren (2000) 

menar att ord som är förknippade med upplevelser väcker barns fantasi och uppmuntrar 

till läsning (Lundgren 2000, 61). 

Barn missuppfattar ofta ord eller använder otydliga ord på grund av att deras 

ordförråd och ordförståelse är begränsat av deras ålder (Lundgren 2000, 61). I Barn 

berättar – en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek skriver Åse Hedemark om 

ett barn som berättade att hen inte tycker om att läsa ”tjocka böcker” så som Harry Potter. 

Hedemark tolkar detta som att barnet anser att Harry Potter är en för krävande läsning på 

grund av antal sidor, inte på grund av själva genren (Hedemark, 2011).  

Huvudkaraktärer och samlingsnamn för serieböcker är också vanligt efterfrågade 

hos barn (Lundgren 2000, 62). Detta visades bland annat då ett av barnen på skolan 

nämnde ”LasseMaja” som samlingsnamn till bokserien LasseMajas Detektivbyrå. Barn 

frågar också ofta efter böcker som påminner om andra böcker som barnen redan har läst 

(Lundgren 2000, 62). 

Eftersom “barns perspektiv” är utgångspunkten för denna studie vill vi lyfta deras 

åsikter om kunskapsorganisation och därför vill vi belysa dessa relevanta artiklar skriven 

av Linda Z. Cooper. I ”Children´s information choices for inclusion in a hypothetical 

child-constructed library” redogör Cooper (2004) för ett projekt med barn från 

förskoleklass till årskurs fyra där hon undersökte hur barnen organiserade information. 
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Målet med studien var att se bibliotekets samlingar utifrån “barnens perspektiv” och hur 

det perspektivet förändrades under de första skolåren (Cooper 2004). Cooper kartlade 

barnens klassificering och visade att barnen skiljde mellan fantasi och verklighet, samt 

djur och människor. Resultatet utifrån analysen av årskurs 1 visade att barnen 

klassificerade skönlitteratur och facklitteratur om djur ihop, medan böcker om djur och 

människor, oavsett om det var skönlitteratur eller facklitteratur, grupperades separat 

(Cooper 2002).  

“Barns perspektiv” är kärnan i denna studie, medan “barnperspektivet” är vår 

tolkning av barnens kunskapsorganisation, eftersom vi naturligtvis tolkar “barns 

perspektiv” ur en vuxen synvinkel. Cooper betonar barnperspektivet i en tidigare studie 

(1997). En fallstudie gjordes av en privatskolas omklassificering av skolbibliotekets 

bokbestånd. Det alternativa klassifikationssystemet som utvecklades visade på barnens 

förmåga att använda och söka information när de förstod hur systemet fungerade (Cooper 

1997, 1). Cooper utgick från Piagets utvecklingsteori, och indikerade att barn, beroende på 

utvecklingsnivå hade svårt att förstå DDK, men att de kunde förstå själva idén att 

klassificera (Cooper 1997, 7). Vidare visade studien hur symboler och färgkoder kan 

underlätta barnens tillgång till information på biblioteket (Cooper 1997, 1).   

5.2.2 Barns informationssökning 

“Barns perspektiv” är en avgörande aspekt för att kunna förstå barnens informationsbehov 

och deras informationssökning. Jihee Beak skriver i artikeln ”Children's perceptual 

cognitive factors in book selection and metadata schema: Pilot study” (Beak 2012) om hur 

klassifikationssystem kan ta hänsyn till barns tankemönster och hur barns uppfattning av 

information kan representeras i ett metadataschema för barnbibliotek. Hon identifierar de 

faktorer som påverkar barnens bokval och de facetter som framträder. Studien tyder på att 

barn använder två olika tankeprocesser: att vara uppmärksam genom att titta på konkreta 

och visuella faktorer och att vara medveten genom påminnelse av kodad information 

lagrad i minnet (Beak 2012, 7). Hur barn väljer att organisera information beror på vilka 

aspekter de uppfattar som viktiga (Beak 2012, 8). Beak skriver i en studie från 2014 om 

barns kognitiva process vid val av böcker; barn fokuserar mer på böckernas fysiska 

egenskaper än på titel eller författare (Beak 2014). Barnen i Beaks studie förlitade sig 

oftast på bokomslagets illustrationer för att ta reda på vad boken handlade om eller för att 

känna igen böcker de läst tidigare (2014, 100–102). Barnen visade också ”a lack of 

knowledge between fiction and non-fiction”. Anledningen till att barnen inte skiljde 
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mellan skönlitteratur och facklitteratur, menar Beak, var för att de förstod saker på ett 

konkret, och inte abstrakta, plan. Till exempel var det enklare för barnen att uppfatta en 

boks illustrationer än dess ämne eller tema (2014, 104–7).  
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6. Metod 

I detta kapitel redovisar vi hur vi har inspirerats av Linda Z. Coopers metod för att 

genomföra en undersökning av barns kunskapsorganisation.  

6.1 Coopers metod för att undersöka hur barn kategoriserar bibliotekssamlingar 

Vår studie har inspirerats av Linda Z. Coopers metod för att undersöka hur barn 

kategoriserar bibliotekssamlingar eftersom metoden sätter barnens perspektiv i centrum. 

Coopers projekt pågick under en längre period med barn från förskoleklass till årskurs 4. 

Syftet var att studera hur barnen såg på bibliotekssamlingen och hur deras perspektiv 

förändrades, beroende på ålder och över tid (Cooper 2002).  

Vi har mer specifikt hämtat inspiration från två av Coopers “sessions” med barnen. I 

Coopers “session 1” fick barnen en uppgift att föreställa sig ett tomt bibliotek som skulle 

fyllas med det som barnen själva ansåg borde finnas i bibliotekssamlingen. Hos Cooper 

genererade detta steg en mängd termer från barnens förslag. Utifrån dessa termer gjordes 

sedan ett urval av termer för “session 2” (Cooper 2002, 1225). 

Under “session 2” fick barnen föreställa sig att de förslag de kommit med under 

“session 1” var böcker i biblioteket. Detta gav upphov till frågan hur enkelt eller svårt det 

skulle vara för barnen att hitta en viss bok. Barnen drog själva slutsatsen att 

bibliotekssamlingen behövde sorteras upp (Cooper 2002, 1225). 

Termerna från “session 1” hade skrivits ner på indexkort som ett i taget visades upp 

för barnen. Barnen fick bestämma om termen i fråga hörde ihop med någon av de 

föregående termerna som hade visats upp, eller om den tillhörde en egen “hylla”. Detta 

gjordes tills alla termerna hade fått en “hyllplacering” som barnen senare fick namnge 

(Cooper 2002, 1225). 

6.2 Urval 

Enligt Nielsen (Wildemuth 2009, 182) uppmuntras barnen att kommunicera bättre i en 

studie om de är i en grupp. Därför arbetade vi med barnen i mindre grupper. Barnen valdes 

från årskurs 3 till 6 eftersom äldre barn har lättare att hålla koncentrationen på en uppgift 

under en längre. Enligt Piagets utvecklingsteori befinner sig barn på 6–12 år i vad han 

kallar den ”konkreta operationella fasen”; det är i den åldern barn utvecklar abstrakt 

tänkande om sig själv och får en bredare världsbild (Säljö 2014). Själva urvalet av barn 

sköttes av lärarna på skolan även om vi gärna skulle ha sett att barngruppen bestod av 
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både pojkar och flickor, var endast flickor med. Tillgången till eleverna minskade under 

studiens gång. I första samtalet ingick fem elever i barngruppen och i andra besöket var 

det endast tre elever närvarande. Något som vi inte fick reda på i förhand utan detta 

upptäcktes på plats. 

6.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet föreskriver fyra grundläggande forskningsetiska principer. Dessa 

principer berör informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (2002). 

Nedanför redovisas vad dessa fyra principer innebär in denna undersökning. 

Det första kravet berör information och innebär att de personer som påverkas av 

undersökningen, i detta fall i synnerhet barnen på skolan, skall informeras om studiens 

syfte, de gällande villkoren och upplysas om att deltagandet i undersökningen är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid första träffen med barnen informerade vi dem om att det var 

helt frivilligt att delta i undersökningen och vad själva uppgiften gick ut på. 

Andra principen är samtyckeskravet som innebär att deltagaren har rätt att själv 

avgöra om hen vill delta i undersökningen. Detta gäller även barn (Vetenskapsrådet 2002, 

9). I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) står det att   

 

[…] när forskningspersonen inte har fyllt 18 år, skall vårdnadshavarna informeras om och 

samtycka till forskningen på det sätt som anges i 16 och 17 §§. Forskningspersonen själv skall 

dock så långt möjligt informeras om forskningen. Trots vårdnadshavarnas samtycke får 

forskningen inte utföras om en forskningsperson som är under 15 år inser vad den innebär för 

hans eller hennes del och motsätter sig att den utförs.  

 

Källström Cater (2015) menar att barns grad av frivillighet kan vara svår att avgöra, 

eftersom kontakt ofta görs genom vårdnadshavare eller motsvarande, i detta fall genom 

skolan. Vi kunde heller inte kontrollera hur undersökningen och undersökningens syfte 

beskrevs för barnen med vi gav barnen möjlighet att själva välja att avbryta om de så 

önskade. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som avser säkerställandet av anonymitet 

för personerna som deltar i undersökningen. Detta är speciellt viktigt då deltagarna i 

undersökningen är barn. Inga kännetecken som kan identifiera barnen används därför i 

undersökningen, med undantag för ålder och årskurs då dessa kan vara relevanta för 

undersökningens syfte. Barnen som deltog i undersökningen informerades vid vår första 

träff med dem att det bara var vi två studenter som skulle lyssna på inspelningen och att 
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deras identitet inte skulle avslöjas. Vi övervägde om vi skulle namnge skolan i 

undersökningen eller ej. Vi valde i detta fall att inte nämna skolan vid namn. 

Den sista principen är nyttjandekravet som syftar på de uppgifter som samlas in om 

enskilda personer och att dessa endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 

2002, 14). Vi informerade barnen om att uppgifterna som samlades in endast skulle 

användas i uppsatsen, det vill säga i ett vetenskapligt syfte. 

6.4 Kunskap och makt i barngruppen 

Vi ville genom en fokusgrupp få en djupare förståelse för vad barnen ansåg bör finnas i 

deras skolbibliotek och för vad barnen tänkte om hylluppställningen och kategoriseringen 

av böcker på deras skolbibliotek. Synneve Dahlin-Ivanoff har påpekat att ny kunskap kan 

skapas genom fokusgruppdeltagarnas, alltså barnens, interaktion med varandra. Kunskaper 

som genereras i barngruppen kan ge forskaren nya perspektiv på det aktuella ämnet med 

hjälp av barnens egna ordval (Dahlin-Ivanoff 2015). Barnen blev i det här sammanhanget 

”experter” (ibid, 87) och vi var där för att lära oss av dem. Makten, förflyttades därmed 

från forskare till deltagaren. Som gruppledare för barngruppen var vår roll att inspirera 

barnen att dela med sig av sina åsikter om vad som bör finnas i ett skolbibliotek och hur 

skolbibliotekets böcker och eventuella andra medier bör kategoriseras. 

6.5 “Think aloud” som metod 

Eftersom syftet med undersökningen var att få barnens perspektiv och uppfattning av hur 

information bör organiseras, ville vi undvika, i största möjliga mån, att styra eller påverka 

barnens åsikter och tankar. Barnen var dock medvetna om vår närvaro eftersom 

situationen var konstruerad i form av uppgifter och vi var närvarande i rummet. För att ta 

reda på hur barnen själva tänkte om klassifikation, utan vår påverkan, använde vi metoden 

“think aloud”. 

Think aloud-metoden innebär att undersöka deltagarnas tankeprocesser och 

resonemang kring problemlösning och hantering av information genom deltagarnas 

muntliga uttryck. Det är en vanligt förekommande metod inom biblioteks- och 

informationsvetenskap för att samla in data om en sökprocess och individens 

informationsbeteende (Wildemuth 2009). Metoden kan tillämpas både individuellt och i 

grupp. Den typ av protokoll vi använde i vår undersökning om barns kunskapsorganisation 

var collaborative protocols. Grupprotokoll var att föredra, då undersökningen innefattade 
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barn och viss forskning indikerar att barn fokuserar bättre i grupp än individuellt 

(Wildemuth 2009, 182). Nielsen påpekar att: 

 

[…] the collaborative approach can be more realistic in capturing cognitive behaviors than 

individual administration of a verbal protocol because people naturally verbalize their 

thoughts when they have a conversation with others (Wildemuth 2009, 182) 

 

Det finns för- och nackdelar med “think aloud”-metoden. En fördel är att metoden 

underlättar insamling av information om individens tankar och resonemang vid utförandet 

av studiens förutbestämda uppgift. Det blir möjligt att undersöka individens reaktioner, 

känslor och problem i stunden (Wildemuth 2009, 178). 

Bland metodens nackdelar kan nämnas att uppgiften som deltagaren ska utföra kan 

ta lång tid då deltagaren ska omvandla sina tankar till ord samtidigt som de utför en 

handling. Själva tankeprocessen relaterad till uppgiften kan påverkas av deltagarens 

individuella förmåga att just omvandla tankar till muntliga uttryck (Wildemuth 2009, 178–

179).  

6.6 Att genomföra tre uppgifter med barngruppen  

Uppgift 1 – Vad ska finnas i ett skolbibliotek? 

Barnen informerades om undersökningens syfte och att allt de sa skulle förbli anonymt. 

Barnen fick fundera över vad de ansåg borde finnas på deras skolbibliotek. Relevansen av 

uppgiften ligger delvis i att fritidspedagogen hade uttryckt att det var svårt att hitta lämplig 

litteratur för de äldre barnen på skolan. Vi hoppades att få fram synpunkter från eleverna 

och därmed öppna upp en diskussion i skolan om vad som bör finnas i skolbiblioteks 

samling. 

Barnens förslag kunde ta formen av enskilda termer, ämnen, boktitlar, och så vidare. 

Vid träffens slut samlades alla termerna som föreslogs av barnen ihop. Ett antal termer (se 

bilaga 1) av dessa valdes ut för senare bruk. Vi valde bort de termer som inte gick att höra 

på inspelningen. Hela träffen spelades in för att underlätta dokumenteringen av det 

empiriska materialet.  
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Uppgift 2 – Barnens kategorisering av valda termer 

Vid andra träffen med barnen introducerade vi upplägget. Vi började med en beskrivning 

av konceptet ”sortering”, och gav exempel på vad och hur man kan sortera, såsom 

garderoben, leksaker och köksredskap i köket. Det var viktigt att barnen förstod vad vi 

menade med att “sortera” eftersom uppgiften gick ut på att barnen skulle sortera termer. 

Innan träffen hade vi förberett post-it-lappar med barnens förslag på termer från den första 

träffen; vi hade en term på varje post-it-lapp. Post-it-lapparna gavs ett i taget till ett av 

barnen, och sedan fick de resonera sinsemellan och välja vart termen skulle placeras i 

relation till de andra termerna. Om en term var svårplacerad lades den undan eller sattes ut 

i en egen kategori eller i en hög. Detta gjordes med alla post-it-lapparna tills samtliga hade 

placerats ut i en kategori eller i hög. Barnen fick sedan flytta på termerna, och sära eller 

lägga ihop kategorier som de önskade. Då de var nöjda instruerades de att namnge varje 

kategori så att rubriken representerade kategorins innehåll.  

Uppgift 3 – Barnens klassificering av böcker 

Under andra delen av den andra träffen valde vi och barnen slumpmässigt ut böcker ur 

bokhyllorna och barnen fick resonera kring hur de skulle placera böckerna i de olika 

kategorierna. Detta gjordes för att se hur barnen kopplade ihop termerna och kategorierna 

de valt att identifiera med böckerna i deras skolbibliotek. 

Vi delade med oss av barnens förslag på termer och hur de kategoriserade böckerna i 

skolbiblioteket till skolans personal. Detta skulle kunna utgöra ett underlag för eventuell 

förändring i skolbiblioteket. 

6.7 Metodologisk reflektion 

Vi gick in i undersökningen med en teoretisk förförståelse att barn hade lättare att 

kommunicera om de var i grupp (Nielsen i Wildemuth 2009, 182). Vår erfarenhet var en 

lite annan. När vi träffade barnen för första gången var de blyga, tysta och något 

reserverade. De tenderade vända sig till oss som gruppledare istället för att kommunicera 

med varandra. Deras reaktion kan ha flera orsaker. 

För det första kan vi inte veta hur lärarna på skolan valde ut barn att delta i 

undersökningen eller hur studien beskrevs för barnen. För det andra, kan barnen ha känt 

osäkerhet inför varandra och inför oss som de inte hade träffat tidigare. Ovanpå detta kan 

vi som gruppledare och vuxna upplevts som auktoriteter. Vår tanke var att sätta barnen i 
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centrum där de skulle få agera som “experter” inom sitt område, men det är inte säkert att 

vi lyckades med detta. Barnen fortsatte vara reserverade genom hela den första uppgiften, 

dock flöt kommunikationen på bättre då de väl kom igång och barnen kunde arbeta vidare 

på varandras förslag.  
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7. Resultat från de tre uppgifterna med barngruppen  

I detta avsnitt presenteras resultatet från de tre uppgifterna som vi genomförde med 

barngruppen på skolbiblioteket. Uppgifterna beskrivs under 6.6 i metodkapitlet. 

7.1 Uppgift 1 – Barngruppens förslag på termer och kategorier 

Vid första träffen deltog fem barn, alla flickor, årskurs 3–6. Träffen ägde rum i 

skolbiblioteket. En av oss tog främsta rollen som gruppledare för att aktivt uppmuntra 

barnen att dela med sig av sina tankar; den andra av oss tog fältanteckningar för att 

dokumentera relevant information om barnens kunskapsorganisation som framkom under 

träffen. Barnen informerades om att det var frivilligt att delta i uppgiften och att allt de sa 

skulle förbli anonymt; vi berättade att deras förslag på förbättring av skolbiblioteket skulle 

ges till lärarna, så att det fanns möjlighet till förändring.  

Barnen var blyga och reserverade i början av samtalet vilket innebar att det från vår 

sida krävdes en viss uppmuntran. På grund av detta kan vi ha påverkat resultaten mer än 

om barnen hade varit aktiva från början. Ett barn från årskurs 4 talade mest. Ett barn från 

årskurs 3 drevs på av barnet från årskurs 4 och efter ett tag kunde en tydlig ström av idéer 

höras från barnen. De andra barnen kunde inflika idéer och förslag, men barnen från 

årskurs 3 och 4 var de mest aktiva.  

Barnen tillfrågades vilka böcker de gillade att läsa och om vad de lånade i 

skolbiblioteket. De svarade att de inte lånade böcker från skolbiblioteket men att de lånade   

från bokbussen som kom en gång i månaden. De tillfrågades också vad de gillade att göra 

på fritiden, vad deras klasskompisar gillade att läsa, vilka böcker de skulle vilja ha i 

skolbiblioteket om de fick önskan, och hur deras skolbibliotek skulle kunna förbättras.  

Termerna som kom fram när barnen frågades vad de vill ha i skolbiblioteket tog 

formen av genrer, titlar och böckers fysiska utseende. Listan nedan visar ett urval av 

barnens förslag på termer. Urvalet baserades på de termer som gick att urskilja på 

inspelningen av samtalet med barnen: 

 

● Dagböcker 

● Skräck 

● Spännande böcker 

● Fantasy 

● Mysterium 
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● Historieböcker 

● Lasse-Maja 

● Bronsdolken 

● Dubbeltrubbel 

● Gåtböcker 

● Svårlästa  

● Lättlästa 

● Ordböcker 

● Komediböcker 

● Rymdböcker 

● Planeterna 

● Uppslagsböcker 

● Hästböcker 

● Kapitelböcker 

● Mio, min Mio 

● Bröderna Lejonhjärta 

● Serieböcker 

● Faktaböcker 

● Djur 

● Natur 

● Berättelser om djur 

● Kändisar 

● Marcus & Martinus 

● Böcker på olika språk 

● Matböcker 

● Baka 

● Hur man tar hand om djur 

● Idrott 

● Tyska 

● Franska 

● Spanska 

● Hur man lär sig spela instrument 

● Musiktexter 
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● Origami 

● Rita 

● Julpyssel 

● Halloweenpyssel 

● Högtidsböcker 

● Världen 

● Gudar 

● Serietidningar 

● Star Wars 

● Dagbok för alla mina fans 

● Skämtböcker 

● Bilderböcker 

 

Barnens förslag på termer var varierat och kunde uttryckas till exempel som: titlar på 

böcker, böckernas format, upplevelseord, händelseord, konkreta ord, ord som är otydliga 

för vuxna att förstå vad de egentligen betyder och samlingsnamn för en serie. 

Listan ovanför visar på att barnen hade en önskan av ett förnyat och varierat utbud 

av böcker i skolbiblioteket. Flera av dem tyckte att det fanns för många böcker av en viss 

typ och att dessa böcker ”tar plats” i hyllan där böcker av annan genre skulle kunna stå. 

Barnen uppskattade inte att det fanns trasiga böcker och de föreslog att dessa skulle kunna 

lagas. En allmän åsikt bland barnen var att det fanns för mycket böcker om “natur”. De 

ansåg att det borde finnas böcker som passade alla åldrar och behov. En allmän åsikt var 

att det var rörigt bland hyllorna och svårt att hitta passande böcker. Flera av dessa barn 

använde aldrig biblioteket, både på grund av det lilla utbudet, att det var stökigt, och för 

att tillgången till själva biblioteksrummet var begränsad. 

 

Barnens klassifikationssystem  

Barnen hade förslag på ett klassifikationssystem för att de skulle lättare kunna känna igen 

en viss typ av bok och hitta det de letade efter. Systemet skulle vara utformat med hjälp av 

klistermärken som sitter på bokryggen, bestå av olika symboler, färger och efternamn. 

Förslag på barnens förslag på symboler och sorterings principer var:  

● Glad mun för rolig bok 
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● Gul cirkel för lättläst 

● Fladdermus eller spöke för skräck 

● Sorterade efter efternamn 

7.2 Uppgift 2 – Barngruppens förslag på klassifikation och kategorisering 

Vid den andra träffen med barngruppen såg skolbiblioteket ut så som det gjorde under 

första träffen. Hyllorna var stökiga, med en del trasiga böcker. Barnen uttryckte vid den 

första träffen att det var ”rörigt” bland böckerna i skolbiblioteket. Under den andra träffen, 

och uppgift 2 och 3, ville vi få barnen att dela in de termer de gav oss vid den första 

träffen i kategorier. Vi ville sedan att de skulle se om några av böckerna i skolbiblioteket 

passade in i de kategorier som de hade skapat. 

Endast tre barn deltog på andra träffen, alla flickor i åk 3–5. Två av dessa barn var 

med vid första träffen, och ett av dessa tre barn var inte med under första träffen. Fördelen 

med att ha en mindre barngrupp var att alla som deltog fick större utrymme att uttrycka 

sig. Vi förklarade kort för barnet som hoppat in som reserv vad som gjorts på den tidigare 

träffen och vad vi skulle göra idag. Vi hade innan barnen anlände tejpat ihop och placerat 

ut två A3-ark på bordet. Vi hade även förberett rosa och gula post-it-lappar med de termer 

barnen gett oss under den första träffen (uppgift 1). Post-it-lapparna användes som 

indexkort.  

Vi började med att lägga ut lappen ”matböcker” på pappret. Vi turades om att läsa 

upp termerna på post-it-lapparna, som vi gav till ett barn i taget som sedan fick 

huvudansvaret för vart lappen skulle placeras på pappret. Tanken var att alla skulle känna 

sig delaktiga, och att ingen skulle sitta tyst under hela uppgiften. Nackdelen med att ett 

barn fick lappen var att denne automatiskt fick ansvaret för lappen, trots att detta inte var 

tanken. De andra barnen kunde dock hoppa in med tips och förslag om barnet som fått en 

lapp blev osäker eller om någon av de andra barnen inte höll helt med. Barnen resonerade 

gärna högt och om de var osäkra, om de ville förklara för oss vad de ansåg, om vad de 

trodde termen innebar, eller om hur de tolkade termen. Vissa termer, kategorier och genrer 

var lätta för barnen att para ihop med andra termer medan andra var svårare att placera ut, 

till exempel ”komedi” och ”uppslagsböcker”. De som upplevdes som mycket svåra, fick 

hamna i en egen grupp. Om barnet bara placerade ut en term utan att förklara varför den 

termen placerades just där, frågade vi dem varför.  

Vi försökte så långt som möjligt att inte påverka barnens beslut, även om det fanns 

termer de inte förstod. Då alla termer hade lagts ut bildades kluster av kategorier som inte 
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gick att urskilja. Barnen var inte alltid helt säkra på vart de ville placera en term och därför 

kunde de ibland placera den mitt emellan flera kategorier eftersom de ansåg att just den 

termen kunde höra hemma på flera ställen. 

 

Bild på klusterbildningen av barnens kategorier, december 2017 

 

Därefter fick barnen namnge kategorierna. Detta gjorde att de var tvungna att separera 

kategorierna mer, göra klustren tydligare. En del kategorier särades och vissa termer bytte 

plats. En del termer blev namnet på en kategori, medan andra namn på kategorier uppstod 

genom att vi som gruppledare frågade barnen vad de ansåg att varje kategori skulle heta. 

Nedan finns en tabell med barnens förslag på termer från första uppgiften (första träffen) 

(se kolumn 2). Tabellen nedan visar den slutgiltiga kategorisering av termerna och vilka 

termer som hamnade i vilken kategori. 

Kategorier Termer 

Dagböcker ● Dagböcker 

● Dagbok för alla mina fans 

Djur ● Berättelser om djur 

● Djur 

● Hästböcker 

● Hur man tar hand om djur 

Fantasy ● Fantasy 

● Star Wars 

● Mio, min Mio 
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● Bronsdolken 

Gåtor ● Gåtböcker 

Historieböcker ● Historieböcker 

● Högtidsböcker 

● Hur det var förut 

● Faktaböcker 

● Världen 

● Gudar 

Idrott & sport ● Idrott 

Komedi ● Komediböcker 

Kändisar ● Kändisar 

● Marcus & Martinus 

Musik ● Musiktexter 

● Hur man lär sig spela instrument 

Mysterium ● Mysterium 

● Dubbeltrubbel 

● LasseMaja 

Natur ● Natur 

● Hur man planterar 

Pyssel ● Halloweenpyssel 

● Julpyssel 

● Rita 

● Lära sig origami 

Recept ● Baka 

● Matböcker 

Roliga ● Rolig 

● Skämtböcker 

Rymden ● Planeterna 

● Rymdböcker 

● Hur jorden skapades 

Serier ● Lättläst 

● Bilderböcker 

● Uppslagsböcker 

● Serieböcker 

● Serietidningar 

Skräck ● Spännande böcker 

● Tjocka böcker 

● Skräck 
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● Kapitelböcker 

● Bröderna Lejonhjärta 

Språk ● Språk 

● Ordböcker 

● Tyska 

● Spanska  

● Franska 

● Andra språk 

● Böcker på andra språk 

● Svårlästa 

Tabell 1: Kategorier och termer 

 

Något som barnen verkade ha svårt för var att hitta en definitiv plats för ”tjocka böcker”,” 

kapitelböcker”, “lättlästa” och “svårlästa” böcker eftersom de tyckte dessa kunde placeras 

i flera olika kategorier. ”Tjocka böcker” och “kapitelböcker” verkade dock vara synonymt 

för barnen och rörde sig hela tiden tillbaka till böcker med “skräck” och spänning i sig. 

“Lättlästa böcker” hamnade till slut i kategori “serier”, ihop med “serietidningar” och 

“bilderböcker” eftersom ”bilderböcker ju är enkla att läsa”. “Svårlästa” böcker hamnade 

hos ”språk” eftersom ett av barnen uttryckte att hon inte kunde det tyska språket och 

därför ansåg att det var svårt att läsa böcker på tyska. 

7.3 Uppgift 3 – Hur barngruppen klassificerar och kategoriserar sina böcker 

Den tredje uppgiften gick ut på att vi plockade ut böcker från bokhyllorna, som barnen 

fick försöka para ihop med de termer, kategorier och genrer som tidigare hade skrivits på 

post-it-lapparna. När uppgift 2 var klar placerades gröna post-it-lappar med den 

övergripande kategorins namn eller en underkategoris namn på 

bokens framsida. Bilden till vänster visar barnens förslag på 

kategorisering av en bok. Barnen fick även själva välja några 

böcker ur hyllorna som de tilldelade en kategori. De böcker 

som enligt barnen tillhörde samma kategori, lades tillsammans i 

en hög på bordet.  

Tabellen nedan visar hur barnen kategoriserade några av böckerna i skolbiblioteket utifrån 

kategorierna som de skapade under uppgift 2, i relation till de ämnesord böckerna 

egentligen har i LIBRIS, samt lokala biblioteks klassifikationer (se Tabell 2: kolumn 3 och 

4). 
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Titel Författare Barnens 

kategorisering 

Ämnesord och 

lokala 

klassifikationer 

När svenskarna 

flyttar till stan 

(2004) 

Sonja Hulth och 

Ola Ambjörnsson 

Bilder  Fakta, historia, 

Sverige 

Nyfiken på: djur till 

havs (1992) 

Angela Royston Djur Zoologi, havets 

djurvärld 

Första fakta: rävar 

(1994) 

Katarina Kuick Djur Rovdjur Carnivora, 

rävar 

Däggdjur - Djur - 

Drömmen om en 

häst (2001) 

Pia Hagmar Djur Skönlitteratur, hästar 

Ridläger med Sigge 

(2008) 

Lin Hallberg Djur Skönlitteratur, 

hästar, ridläger  

Jag älskar hästar! 

(1990) 

Elisabeth Feurst 

och Eskil Svensson 

Djur Hästsport, djur 

hästar 

Mio, min Mio 

(1978) 

Astrid Lindgren Fantasy Barnbok, fantasy, 

syskon, döden, 

klassiker 

Marie och Mårten i 

nya världen (2003) 

Maj Bylock Fantasy Skönlitteratur, 

barnbok, historisk 

skildring, 

nybyggarna 

Den svartes 

hemlighet (2000) 

Maj Bylock Fantasy Skönlitteratur, 

barnbok, historia 

1600-talet Sverige, 

lättläst 

Caspian, Prins av 

Narnia (1961) 

C.S. Lewis Fantasy Fantasy, syskon, 

parallella världar, 

sagoväsen 

Den magiska 

cirkeln: 

klocktornets 

härskare (2003) 

Debra Doyle och 

James Macdonald 

Fantasy Skönlitteratur, 

fantasy, lättläst 

Barnens gåtbok 

(2000) 

Gertrud Widerberg Gåtor Gåtor Charader 

Rebusar 

Onkel Toms stuga: 

återberättad av Maj 

Bylock (1980) 

Harriet Beecher 

Stowe 

Historia Mellanåldersböcker, 

klassiker 

Fakta i närbild: 

dinosaurier (1990) 

David Norman Historia Zoologi, 

dinosaurier, 
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däggdjur, djur, 

ryggradsdjur 

Drakar, gudar & 

andar i den 

kinesiska mytologin 

(1983) 

Tao Tao liu 

Sanders 

Historia 

 

Religion kinesisk, 

religionshistoria, 

mytologi 

Lill-Kitty och 

frimärksgåtan 

(2000) 

Carolyn Keene Kapitelbok Skönlitteratur, 

mellanåldersbok, 

lättläst 

Tjirr (1966) Inga Borg Lättläst Bilderbok, fåglar 

Första trädboken 

(1993) 

Lars Klinting Natur Växter vedartade, 

träd, botanik, 

naturvetenskap 

Midsommargåtan 

(2006) 

Helena Bross Serier Skönlitteratur, 

läromedel 

Röda dödens mask 

och andra 

spökhistorier (1997) 

Måd Olsson-

Wannefors 

Skräck Skönlitteratur, 

spökhistorier, 

spänning 

Spöket James och 

benbrotten (1992) 

Marita Lindquist Spänning Skönlitteratur, 

spöken 

Taladinn (2004) Pamela Kavanagh Spänning Mellanåldersbok, 

Hästböcker 

Överrocken (1983) Nikolaj Gogol Spänning Rysk skönlitteratur 

Tabell 2: Kategorisering av böcker på skolbiblioteket enligt barnen och böckernas ämnesord i LIBRIS och 

lokala klassifikationer.  

 

Både huvudkategorier och underkategorier, alltså termer från uppgift 1, användes och 

applicerades av barnen i uppgift 3. Uppgift 2 och 3 tog en timma och tjugo minuter utan 

paus, enligt barnens önskan. Förhoppningsvis bidrog våra uppgifter med ett ökat ordförråd 

av termer, kategorier och genrer.  
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8. Analys 

I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet som vi redovisade i kapitel 7 och som 

vi kompletterade med information från skolans personal. Resultaten från de tre uppgifterna 

med barngruppen analyserades utifrån tidigare forskning om barns kunskapsorganisation 

och den teoretiska utgångpunkten “barnperspektiv”. I denna analys hoppas vi kunna lyfta 

fram hur barnen ser på böcker och kategorisering av böcker. Varje uppgift som utfördes 

med barnen analyseras separat, men det bör påpekas att analyserna går in i varandra. 

8.1 Analys av resultaten från uppgift 1: Barnens förslag på termer och kategorier 

I första delen av denna analys redogörs resultatet av barnens förslag på termer och 

kategorier. I andra delen av denna analys redovisas hur barnen såg på hylluppställning och 

klassifikationssystem. Analysen utgick från ett barnperspektiv, eftersom vår tolkning av 

barnens åsikter är ur en vuxen synvinkel. 

8.1.1 Vad ska finnas i ett skolbibliotek? 

 

“Det vore roligare om alla barnen får bestämma vad de vill ha så att det finns något att låna” 

 (Barn, 2017). 

 

Citatet ovan är hämtat från den första träffen med barngruppen där barnen fick till uppgift 

att berätta vad de önskade för utbud i sitt skolbibliotek. Ett av barnen uttryckte en önskan 

om ett annat, mer anpassat utbud av litteratur. Hyllorna i skolbiblioteket var fyllda med 

böcker, men barnen ansåg att böckerna var gamla, trasiga och att utbudet inte matchade 

deras intresse. Då vi frågade barnen vad de önskade sig i sitt skolbibliotek, fick vi olika 

typer av svar, men vi kunde utifrån ett barnperspektiv urskilja ett mönster i barnens sätt att 

uttrycka sig. Lena Lundgren (2000) menar att barn uttrycker sig annorlunda än vuxna, när 

de beskriver böcker.  

Enligt Lundgren (2000) föredrar barn att använda konkreta ord för att beskriva 

böcker, ord som betecknar något gripbart eller verkligt i kontrast med bibliotekets ofta 

abstrakta, breda eller generella, beteckningar av böcker (s. 58–59). Jihee Beak (2014). 

Beak observerar också att barn har en konkret förståelse av verkligheten, och att de 

exempelvis tolkar illustrationer på bokomslag på ett konkret sätt (s. 107). Beak skriver om 

ett fall där ett barn visades två facklitterära böcker; den ena boken hade en tecknad fisk på 

omslaget och den andra hade ett fotografi av en fisk. Barnet uppfattade boken med den 
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tecknade fisken som skönlitteratur och boken med fotografiet av en fisk som facklitteratur 

(2014, 106). 

Barnen i vår första grupp gav också konkreta beskrivningar av de böckerna de ville 

ha i ett bibliotek. Ett exempel är förslaget “matböcker” som barnen nämnde eftersom de 

gillar att laga mat och baka. Barnen använde termen “kändisar” för att beskriva böcker om 

berömda personer och biografier av kända personer. Termen “kändis” är talspråk och 

något som “är”. I relation till böcker om “kändisar” nämnde barnen “Marcus och 

Martinus”, som är två kända barnartister, gripbara och verkliga personer. 

Barnen i vår grupp beskrev ofta böcker med så kallade händelseord, eller Lundgrens 

(2000) “processbeskrivande ord”, som är verb eller något barnen vill göra. Citatet nedan 

visar hur barnen i vår grupp beskrev böcker de ville läsa i termer av saker de ville göra:   

 

Barn 4: Och böcker om hur man tar hand om djur också. 

Barn 3: Vi har fått en hundvalp. 

Barn 4: Om man ska skaffa djur kan det ju vara bra att läsa bok om det. (Barngruppen, 

november 2017) 

  

I citatet hade ett av barnen fått en hundvalp och ett av de andra barnen kom med förslag på 

en bok som handlar om hur man tar hand om hundar. Det exakta ämnesordet i Kungliga 

bibliotekets bibliotekskatalog är dock “hunddressyr”. Andra händelseord som barnen 

använde för att beskriva böcker var “lära sig hur man spelar instrument” och “hur man lär 

sig origami” som båda visar på barnens önskan om att använda böcker för att göra något 

praktiskt. 

Det mest vanligt förekommande sättet för barnen att uttrycka sig om böcker var med 

så kallade upplevelseord. Lundgren liknar upplevelseord med ord som förmedlar en känsla 

hos barnen som väcker deras läslust och fantasi (2000, 61). Några upplevelseord som 

förekom bland våra barn var “skräck”, “spännande” och “rolig”, där “skräck” var den mest 

populära. Termen “skräck” finns även i Kungliga bibliotekets bibliotekskatalog över 

ämnesord och genre. Lundgren (2000) observerar dock att om man söker på “skräck” i 

enskilda bibliotekskataloger får man endast resultat där ämnesordet ingår i själva titeln; 

många potentiellt relevanta verk finns inte i resultatlistan och många icke-relevanta 

kommer med i resultatlistan. Ett sök på termen “spännande” i bibliotekskatalogen 

http://minabibliotek.se genererar böcker som Spännande djur och Spännande 

metalltrådsflätning. Det var inte dessa titlar våra barn syftade på när de nämnde 

https://www.minabibliotek.se/search?query=sp%C3%A4nnande&fMediaId=&fTarget=&fLang=


 

 

38 
 

“spännande böcker”; de ville få en “spännande” upplevelse i sin läsning. Barnen nämnde 

bland annat boken Bröderna Lejonhjärta som “spännande” eller “läskig”. 

Ibland uttrycker sig barn på ett sätt som för oss vuxna är otydligt; de kan använda 

ord som vi vuxna inte tycker helt beskriver vad de egentligen vill uttrycka (Lundgren 

2000, 61). Åse Hedemark (2011) kommenterar barns användning av “tjocka böcker”, som 

för dem verkar vara något som liknar en genre (s. 14). Barnen i vår grupp använde 

uttrycken “tjocka böcker” och “tjockböcker” när de pratade om kapitelböcker (eller böcker 

med mycket text i). När barnen diskuterade vad de ville ha i sitt skolbibliotek växlade de 

mellan att säga “kapitelböcker” och “tjocka böcker”, som tyder på att dessa två termer 

används synonymt.  

Barnen i gruppen visade utöver detta en förståelse för andra barns läsförmåga och att 

barn kan befinna sig på olika läsnivåer: 

 

Barn 4: Det finns tjockare böcker. Bilderböcker. Olika typer. Hur mycket text det är i dem och 

så. det kan ju finnas fantasyböcker som är så lång. 

Barn 3: Olika. Det man vill läsa. 

Barn 4:  Det finns fantasyböcker både för de som är mindre och lite äldre. Så alla kan läsa alla 

böcker. Annars kommer man hit och vill läsa men kan inte för den är lite för tjock. 

Barn 3: Att det kan finnas samma bok men lite mindre text. (Barngruppen, november 2017) 

 

Här verkar barnen mena att samma bok eller liknande böcker får gärna finnas i 

skolbiblioteket men anpassade för olika åldrar och utifrån olika läsnivåer. 

Barn frågar ofta efter böcker som ingår i en serie, där huvudkaraktärens namn kan 

vara seriens samlingsnamn (Lundgren 2000, 62). Beak (2014) menar att barn sällan 

uppfattar enskilda titlar i en bokserie utan tar fasta på huvudkaraktärer eller en series 

samlingsnamn (s. 101). Ett exempel på detta var då ett av barnen i vår barngrupp nämnde 

“LasseMaja” som förslag på böcker hon ansåg borde finnas i skolbiblioteket. Själva 

bokserien heter egentligen LasseMajas Detektivbyrå.   

8.1.2 Barnens syn på hylluppställning 

Barns informationssökning underlättas om bibliotekets hylluppställning anpassas efter 

barns informationsbehov. Anpassning av hylluppställning görs gärna lokalt utifrån 

bibliotekets målgrupp, bestånd och bibliotekslokalen (Kungliga biblioteket 2010, 14). 

Forskare inom området barn och bibliotek hävdar att barn har lättare att hitta det de söker 

om hyllorna och böckerna är märkta med symboler, bilder och/eller färgkod eftersom barn 
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har lättare att minnas det konkreta och det visuella (Bäckius 2003; Cooper 1997; Beak 

2014). Vad barnen söker efter i biblioteket beror på vad i boken de har lagt på minnet, till 

exempel en karaktär, ämne, genre, framsida, format eller händelse.   

Barnen i vår barngrupp visade en grundläggande förståelse för koncepten, 

kopplingen mellan klassifikation och hylluppställning. Detta visade sig då ett av barnen i 

barngruppen spontant pekade ut en “Kitty-bok” som låg lite avsides i en av hyllorna. Vi 

kom utifrån detta in på hur man skulle kunna hitta igen en specifik bok i skolbiblioteket. 

Citatet nedan visar hur barnen tänkte kring kategorisering och hylluppställning och vikten 

av ett fungerande informationsåtervinningssystem.  

 

Barn 4: Det där är ju då man ibland säger ”nämen, den här vill jag inte låna” och så stoppar 

man bara in den någonstans. Man måste se vart man ska stoppa in den så de kommer rätt, 

annars blir det stökigt. 

Barn 3: För då stämmer det ju inte. Vi har ju ordnat dem i efternamnen på de som har gjort 

dem, då vet man ju vart man ska leta. (Barngruppen, november 2017) 

 

Barnen tillfrågades därefter hur de ansåg böckerna borde märkas för att känna igen dem, 

och vart böckerna skulle placeras i hyllorna. Citatet nedan visar deras svar: 

 

Barn 4: Skriva lättläst eller gör ett tecken och så sätter man… på bokbussen har de gjort 

cirklar. 

Barn 3: För hästar, skräck, serier. 

Barn 4: Typ klistermärken på dem. 

Barn 3: Typ djur. För då blir det lättare att hitta. Som det brukar vara i bokhyllor. Då är det 

som en rund cirkel här. 

Barn 4: Om det är en gul då kanske det är en nybörjare. 

Barn 3: Men det brukar vara om det är en gul cirkel då kanske det är lättläst och så har man 

typ skyltar runt cirkeln så man vet. Då kan man kolla att det är lättläst. Då vet man vart man 

ska stoppa dem. (Barngruppen, november 2017) 

 

Här visar barnen en förståelse för klassifikation och hylluppställning och hur detta kan 

underlätta återvinningen och lokaliseringen av böcker. Vi upptäckte att barnens förslag på 

ett klassifikationssystem baserat på färger och symboler var tydligt influerat av deras 

miljö, det vill säga hur böcker märktes på bokbussen. Barnen är flitiga låntagare vid 

bokbussen som för några är deras enda tillgång till ett bibliotek och deras enda referens till 

ett välfungerande klassifikationssystem.  



 

 

40 
 

 

Bokbussen Umeå, bild på hylluppställning och klassifikationssystem, december 2017 

 

När vi besökte bokbussen i Umeå observerade vi att symbolerna för deckare och humor på 

barnavdelningen var desamma som barnen hade föreslagit under uppgift 1, men barnen 

kallade dessa för ”mysterium” och ”roliga”. På så vis kan man se att de visuella 

symbolerna och färgerna fastnar i barnens minne och blir något som de använder som 

referensram i samband med klassificering av böcker.   

Barnens nuvarande skolbibliotek utgår från SAB-systemet och är utformad efter 

fritidspedagogens egen kategorisering. Att barnen inte använder sitt skolbibliotek så 

mycket har dock litet att göra med hylluppställningen och är mer kopplat till tillgänglighet 

till lokal, bokutbud och lokalens miljö.  

8.2 Analys av resultaten från uppgift 2: Barnens kategorisering av termer 

I sin studie om barns förmåga att klassificera böcker, observerade Cooper att barnen 

klassificerade böcker om djur i en kategori, oberoende av om boken var fack- eller 

skönlitteratur. På samma sätt placerade Coopers barnen böcker om djur och om människor 

i egna separata kategorier oberoende om boken det var skönlitteratur och facklitteratur 

(Cooper 2002, 1227). Vi fann liknande tendenser i vår barngrupp: barnen placerade alla 

termer om djur i samma kategori oavsett om det rörde sig om skönlitteratur eller 

facklitteratur. Ett exempel på detta är att våra barn placerade “berättelser om djur” och 
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“hur man tar hand om djur” tillsammans i en kategori. Barnen namngav hela kategorin 

“Djur” med motiveringen att:  

 

Det blir inte så bra om man skriver hästböcker för att då kanske man tror att det finns, man 

kanske inte tror att det finns typ kattböcker och så finns det ändå. (Barn 1, december 2017). 

 

Vi ser här att barnen hade en förståelse för att kategorin “Djur” kan bestå av flera 

djurarter, det vill säga underkategorier som ingår i en huvudkategori. När barnen fick 

kategorisera böcker från sitt eget skolbibliotek, klassificerades alla böcker som handlade 

om djur, och alla böcker som handlade om både djur och människor placerades i kategorin 

“Djur”, oavsett om boken var skönlitteratur eller facklitteratur. Exempelvis placerade vår 

barngrupp Ridläger med Sigge (2008) och Första fakta: rävar (1994) i kategorin “Djur”. 

Däremot kunde barnen i vår barngrupp skilja på skönlitteratur och facklitteratur 

gällande termerna “Star Wars” och “rymdböcker”. Barnen resonerade sinsemellan och 

kom överens om att “Star Wars” utspelar sig i rymden, men “det är inte på riktigt”. 

Termen “rymdböcker” placerades därför separat ifrån, men nära, “Star Wars” på pappret, 

eftersom barnen ansåg att “rymdböcker” är fakta om rymden. Cooper (2002) fann också 

att barnen i hennes studie skiljde på verklighet och fantasi. 

En relaterad insikt i hur barn tänker kom fram då vår barngrupp skulle kategorisera 

boken När svenskarna flyttar till stan (2004). LIBRIS och enskilda biblioteks lokala 

klassifikationer har angett ämnesord som “fakta”, “historia” och “Sverige” till denna bok. 

Barnen i vår barngrupp resonerade kring om boken innehöll fakta och historia men kom 

fram till att bokens innehåll inte var “sant”; de placerade boken i kategorin “Bilder” 

eftersom den innehöll många bilder. Barnens perspektiv var att boken inte var “sann”, 

förmodligen tänkte de så för att bokens illustrationer var tecknade. Detta kan jämföras 

med Beaks (2014) resultat om barns uppfattning om de två böckerna med olika typer av 

fiskillustrationer på omslagen. 

Lundgren (2000) observerar att barn ibland kan ha en annan uppfattning av ord och 

termer än vuxna, och att barn kan uttrycka sig på ett sätt som vuxna kan uppfatta som fel 

eller otydligt. Vår barngrupp använde “Kapitelböcker” synonymt med “tjocka böcker”. 

“Tjocka böcker” kunde även vara “svårlästa” böcker, med “svårläst” syftade barnen 

förmodligen på mycket text att läsa, en krävande text i relation till läsförmåga, och att det 

är svårt att läsa sig nya saker. Både ämnena språk och historia beskrevs som “svårlästa”. 

Då barnen skulle kategorisera termen “tyska” menade ett av barnen att “tyska” var 
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“svårläst” för henne eftersom hon inte kunde språket. Ett annat exempel på detta var när 

ett av barnen skulle beskriva termen “uppslagsbok” för oss förklarade hon som följande: 

 

Barn 2: Men det är väl typ, alltså jag vet inte riktigt men det är väl då man kanske slår upp en 

sida och så är det något där som står upp. Alltså jag vet inte riktigt. 

Intervjuare: Vad kan det vara för någonting som man slår upp? 

Barn 2: Jag har en bok om kroppen och där är det typ, på första sidan så kommer det upp ett 

skelett. (Barn 2, december 2017) 

 

Barnet uttryckte osäkerhet till vad exakt en “uppslagsbok” var, men det verkar som om 

hon menade en så kallad “popup-bok” där figurer ”hoppar upp” ur sidan då man öppnar 

boken. 

Då barnen skulle namnge kategorin “Skräck” var de bland annat inne på något de 

kallade för “skräckrysare”, en term som vi tolkade som en sammansättning av genren de 

ville beskriva, det vill säga “Skräck”, och den upplevelse de ville förmedla vid läsning, 

som i detta fall var “rysare”. Varken Cooper (1997; 2004), Beak (2014) eller Lundgren 

(2011) nämner i sina studier att barn kan sätta samman flera termer för att skapa en ny. 

Det påminner dock om Lundgrens (2000) så kallade “okonventionella” eller “målande” 

ord där barnen tog fasta på något i boken för att beskriva den, och Hedemarks (2011, 14) 

“tjockböcker” som användes av ett barn för att beskriva bokens sidantal och läsnivå.   

8.3 Analys av resultaten från uppgift 3: Barnens klassificering av böcker 

I uppgift 3 fick barnen försöka kategorisera några av böckerna i deras skolbibliotek genom 

att vi och barnen tillsammans valde ut ett antal böcker ur hyllorna.  

Beak skriver att barn har lättare för att uppfatta böckers fysiska egenskaper, snarare 

än författare eller titel (2014). För att kunna kategorisera böckerna valde barnen att först 

titta på bokomslaget, innehållsförteckning, läsa på baksidan och bläddra i böckerna. 

Barnen gjorde sina bedömningar även utifrån bokens tjocklek, antal sidor, och om boken 

innehöll bilder. Barnen utgick alltså både från det konkreta så som bilder och bokomslag, 

så väl som böckernas bibliografiska information. Ett exempel på detta var när barnen 

skulle kategorisera boken När svenskarna flyttade till stan (2004) där barnen uppfattade 

bokens bilder som en viktigare aspekt av dess innehåll än att det var fakta om Sveriges 

historia. Däremot när barnen skulle kategorisera Den svartes hemlighet (2000) lade de 

större uppmärksamhet på informationen om boken och författaren som fanns skriven på 
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bokens baksida. Citatet nedan är ett utdrag av barnens samtal om hur boken skulle 

kategoriseras: 

 

Barn 3: Den här författaren, hon skriver mycket om historia. 

Intervjuare: Står det på baksidan att hon skriver mycket historia? Se vad hon heter, Maj 

Bylock, Den svartes hemlighet. 

Barn 1: Fast det kan ju vara fantasy. Ja, så här står det att många av hennes böcker är historia, 

då är det väl den här? 

Intervjuare: Men är den där det? 

Barn 2: Men alltså, jag vet inte riktigt. 

Barn 1: Är det kapitel? 

Barn 2: Ja. 

Barn 1: Då är det nog en kapitelbok, kanske. 

Barn 2: Den svartes hemlighet, det kan ju vara fantasy.  

Barn 3: Fantasy eller historia. 

Barn 1: Vad ska man ha den på? 

Barn 2: Jag vet inte. 

Intervjuare: Om ni skulle leta efter den där? Vart skulle ni leta då i ett bibliotek?  

Barn 1: Jag skulle nog gå och leta på fantasy och typ kapitel. 

Barn 2: Ja, typ fantasy och kapitel. 

Barn 1: Mest fantasy. Ja, men fantasy. (Barngrupp, december 2017) 

 

Barnen tillfrågades vart i ett bibliotek de skulle leta efter boken och barnen kom utifrån 

detta fram till att boken tillhörde kategorin “fantasy”. Detta kan ha berott på bokomslagets 

illustration men också att barnen hade lätt att acceptera de andra barnens förslag. Enligt 

Beak så söker barn information utifrån den aspekt av information som de uppfattar som 

viktig (2012, 8). Utdraget ovan visar också på den betydelse som “kapitel” har för barnen, 

dock ansågs “fantasy” i detta fall vara den viktigaste aspekten av boken och fick på så vis 

den slutgiltiga kategorin “fantasy”. 

Enligt Beak använder barn två olika tankeprocesser när de söker information. Den 

ena går ut på att vara uppmärksam på konkreta och visuella faktorer och den andra 

tankeprocessen innebär att barnen har en tidigare erfarenhet av en specifik eller liknande 

bok (2012, 7). Ett av barnen i vår barngrupp berättade att hon läst Mio, min Mio (1978) 

och kunde därför direkt placera boken i kategorin “fantasy”. Samma barn hade även läst 

Bröderna Lejonhjärta (1973) och beskrev först boken som fantasy och spännande, men en 

av de andra barnen ansåg att det även var skräck i den. 
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Barn 1: Ja, för de i den här världen som de är i, de är ju döda eller är det då de kommer dit. 

Barn 2: Ja de är döda och så är det ju den där riddaren. Det var typ någon ond person och så 

blev det spännande och lite skräck. (Barngrupp, december 2017). 

 

Vissa aspekter av bokens innehåll övervägde barnets inledande kategorisering och 

Bröderna Lejonhjärta (1973) placerades till sist i kategorin “skräck”, med anledning att 

boken var spännande och handlade om döden, en riddare och en “ond person”. 
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9. Slutsats och avslutande diskussion   

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat. I kapitlet görs också några metodologiska 

reflektioner. Målet med vår studie var att ta reda på hur barn beskriver böcker, deras syn 

på klassifikation och förmåga att kategorisera genom att utgå från ett barnperspektiv. Vi 

ville representera barnens perspektiv på böcker, klassifikation och kategorisering. 

Forskning inom områden skolbibliotek och kunskapsorganisation indikerar på en viss brist 

i hur väl bibliotek har lyckats anpassa klassifikationssystem och hylluppställning efter 

barns förståelseram.  

De bibliotek som har anpassat hylluppställningar och klassifikationssystem efter 

barns behov, har visat att barn kan förstå klassifikationssystem och att dessa system 

underlättar barns informationssökning. 

Vår första frågeställning handlade om hur barn beskriver böcker. Vi kunde urskilja 

ett mönster i hur barngruppen uttryckte sig när de skulle beskriva böcker. På flera sätt 

stämmer våra observationer överens med Lundgren (2000) arbete om hur barn uttrycker 

sig annorlunda från vuxna. En konsekvens av detta är att en bibliotekskatalog kan beskriva 

en bok på ett helt annat sätt än hur ett barn skulle beskriva boken. Då de skulle ge en bild 

av utbudet av böcker som de skulle vilja ha i sitt skolbibliotek använde barnen i vår 

barngrupp konkreta ord, händelseord, upplevelseord, för oss otydliga beskrivningar och 

samlingsnamn för serier. Det framgick i samtalet med barngruppen att de hade en 

förståelse för varandras läsförmåga och för att böcker finns anpassade efter olika åldrar.   

Vår andra frågeställning handlade om hur barn tänker kring hylluppställning och 

klassifikation. Barnen gav förslag på hur böcker skulle kunna placeras i hyllorna och kom 

fram till att ett fungerande system för hyllplacering är nödvändig för att hitta igen böcker. 

Barnen kom fram till att böckerna borde märkas med visuella bilder, symboler och färger 

som talar om vad böckerna handlar om. Barnens förförståelse för hylluppställning och 

klassifikation visade sig delvis vara taget från Bokbussen som besöker dem en gång i 

månaden. För några av barnen är bokbussen kanske deras enda erfarenhet av ett 

fungerande bibliotek.  

Vår andra forskningsfråga handlade också om barns tankesätt kring kategorisering 

av böcker. Bland våra resultat framkom att när det gäller böcker om djur, var djuret den 

dominerande aspekten för barnen. Oavsett om boken innehöll en mänsklig karaktär, och 

oavsett skön- eller facklitteratur, hamnade alltid sådana böcker i kategorin “Djur”. Barnen 

kunde dock skilja mellan verklighet och fantasi. De kategoriserade “Star Wars” och 
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“rymdböcker” separat, eftersom de ofta använde ordet “sant” synonymt med ordet “fakta”. 

“Star Wars” i detta sammanhang var enligt barnen inte “sant”, medan “rymdböcker” 

definierades som “fakta”. Efter att ha lyssnat på barnen tolkade vi det också som att de 

hade en förståelse för att det kan finnas underkategorier och huvudkategorier, även om 

detta inte uttrycktes helt klart.  

Vi lade under studiens gång märke till att barnen visade en övervägande tendens att 

bedöma en boks innehåll utifrån dess bokomslag och att kategorisera den därefter. I andra 

hand läste barnen bokens baksida, innehållsförteckning och bläddrade i den. 

Det är värt att notera att barnen i Coopers (2002) och Beaks (2014) studier var yngre 

än barnen i vår barngrupp, deras studier pågick under en längre period och urvalet av barn 

var större. Coopers studie utfördes i en amerikansk förort och Beaks (2014) studie gjordes 

på ett folkbibliotek, medan vår undersökning utfördes på en skola i norra Sveriges 

glesbygd. Barns socioekonomiska och kulturella bakgrunder, exempelvis ålder, kön, klass 

och bakgrund, kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 

 

Att blicka framåt 

En utmaning med denna studie var att hitta relevant litteratur om skolbibliotek på 

glesbygden men även om barns kunskapsorganisation. Vi anser att barnens perspektiv i 

skolbibliotekssammanhang borde lyftas fram mer i biblioteksforskning, för att ge kunskap 

och insikter som leder till bättre utformningen av bibliotek ämnade för barn. 
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