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Sammanfattning 
 

Syftet med den här kvalitativa utvärderingen är att upplysa biblioteken i Umeåregionen om 

barns uppfattning av barnavdelningen på webbplatsen Minabibliotek.se. Detta kommer 

sannolikt att ge upphov till eventuella förbättringar av webbsidan, vilka i slutändan gynnar 

både barn och bibliotek.  

 

Under utvärderingen genomförde vi intervjuer med 12 barn i åldrarna 9 respektive 12 år från 

Vindelns grundskola Älvbrinken. Vi valde att använda oss av enskilda intervjuer där vi 

dessutom visade barnen webbplatsen samtidigt som intervjun höll på. Vi ställde frågor kring 

barns kännedom om webbplatsen, deras upplevelser av designen, navigationen samt 

funktionerna. 

 

Designen anses vara ganska bra av barnen, men den kan förbättras. De vill gärna ha fler färger 

och detta gäller framför allt för flickorna. Barnen var nöjda med navigationen och därför anser 

vi att det inte finns några större behov av förändringar på den fronten. Under intervjuerna kom 

det fram ett par önskemål från barnen som gällde utökning av kommunikationsmöjligheterna 

på webbplatsen. Bland dessa förslag fanns vänlistor, ett forum, chatt samt möjligheten att 

skicka meddelanden användare emellan. Barnens brist på kännedom är det stora problemet 

och behöver förbättras, speciellt bland de yngre barnen. Förslagsvis kan man inkorporera 

biblioteksverksamheten i barnens skolgång. Detta ska helst göras på ett tidigt stadium 

eftersom barnen då kan använda sig av bibliotekets tjänster under sin resterande skolgång.  

 

Trots barnens alla önskemål så är de ändå i överlag nöjda med webbsidan. Vi anser därför att 

den fungerar bra för barnen, även om det finns gott om potential till förbättringar. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Det blir alltmer vanligt att barn använder sig av Internet. I och med detta finns ett större behov 

av att biblioteken finns på webben. Detta gör att biblioteken måste börja anpassa sig mer till 

barnen. Vi som biblioteksstudenter har fått ökat intresse för det här. Av den anledningen har 

vi valt att skriva om barns uppfattning av en bibliotekswebbsida. Idén till uppsatsämnet fick vi 

när det delades ut listor på förslagsämnen i klassen. Ett av listornas förslag var att göra en 

utvärdering av webbplatsen Minabibliotek.se och det valde vi eftersom båda tyckte att det 

verkade intressant. Vi har valt att göra en utvärdering av webbplatsen Minabibliotek.se med 

inriktning på barnavdelningen eftersom det var den inriktningen som efterfrågades av Umeå 

stadsbibliotek.  

 

Webbplatsen Minabibliotek.se (vilken startades 2006) är ett resultat av ett projekt som heter 

Bibliotek 2007. Projektets huvudsakliga mål är att öka tillgängligheten till böcker och 

bibliotekstjänster för invånarna i sex kommuner inom Umeåregionen. Dessa kommuner är 

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Ett av syftena med 

webbsidan är att testa konceptet Webb 2.0. Med Webb 2.0 menas att användaren ska kunna få 

mer delaktighet på olika webbsidor. Ett annat syfte med webbsidan Minabibliotek.se är att 

skapa större interaktivitet och därmed få ökad aktivitet från bibliotekens låntagare. Barn har 

annorlunda behov jämfört med vuxna och därför delades webbplatsen in i en vuxenavdelning 

och en barnavdelning. När webbsidan startades fanns det även en avdelning för ungdomar. 

Denna togs senare bort på grund av brist på användning, men har i och med en uppdatering av 

sidan nyligen återinförts. I den här utvärderingen är det dock barnavdelningen som vi har tittat 

på. 

 

När man går in på Minabibliotek.se så hamnar man först på vuxenavdelningens förstasida. 

Därifrån kan man ta sig till andra olika områden såsom Tips & artiklar, Arrangemang och 

Mina sidor. Under Tips & artiklar kan man få olika tips om böcker, film, musik och så vidare 

samt artiklar angående särskilda ämnen, upplagda av bibliotekarier. Arrangemang visar vad 

som är på gång i de sex olika kommunerna. Mina sidor är den avdelning där man kan logga in 

till sin personliga sida för att kontrollera sina lån, skriva betygssättningar, göra 

bokreservationer samt litet annat smått och gott. På startsidans toppmeny finns även fliken 
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Barn och det är där man ska gå in för att komma till barnavdelningens framsida. Den ser för 

tillfället ut så här: 

 

 

 Figur 1: Startsida för barnavdelningen på Minabibliotek.se 

 

När man först kommer in på barnavdelningen (se figur 1) så finns det tre olika kolumner. I 

den vänstra kolumnen hittar man den så kallade ”vänstermenyn” vilken består av bland annat 

olika genrer för boktips. I vänstermenyn finns även Dina texter och bilder, Klubbar och 

kurser, Sök samt ”Vad händer?”. Under Dina texter och bilder kan barnen skicka in egna 

skrivna berättelser och egna bilder till webbplatsen, som sedan publicerar verken på sidan. 

Klubbar och kurser listar olika läscirklar och eventuella kurser som är på gång. Sök förklarar 

hur man ska bära sig åt när man gör sina sökningar på sidan. Under Vad händer? hittar man 

de olika arrangemangen som anordnas inom Umeåregionen. Längst ner i vänstra hörnet finns 

information om öppettider, kontakt samt bokning av datorer och rum. Arrangemangen hittar 

man även i högerkolumnen. Där listas dock endast de senaste arrangemangen som är på gång. 

Till höger hittar man också Ditt tips, inloggningsrutan (som leder till Mina sidor) och 

sökrutan (vilken söker i hela bibliotekskatalogen). Har man någon gång läst en bok, en artikel 
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eller kanske sett en film som man vill rekommendera till andra, så gör man det under Ditt tips. 

I sidans mittkolumn finns nyheter, artiklar och tips på böcker, musik. 

 

Vår inriktning ligger på barn i åldrarna 9-12 år och dessa har vi delat in i åldersgrupperna 9 år 

och 12 år på grund av att det råder stora utvecklingsskillnader mellan barnen i dessa åldrar. 

Minabibliotek är egentligen avsett för barn i åldrarna 6-12 år, men vi har alltså valt att sålla ut 

de yngsta (6- och 7-åringar) eftersom vi inte tror att de har utvecklats tillräckligt för att kunna 

ta till sig webbplatsen. En 12-åring har till exempel större läskunnighet än en 8-åring, vilket 

också påverkar deras upplevelse av webbplatsen. Jämförelsevis kan 6-åringar i regel inte läsa 

alls, vilket är nödvändigt för att kunna använda webbplatsen. Det är först då barnen är 7 år 

som de börjar öva läsning i skolan. 

 

1.2 Mål och syfte 
 

Med vår utvärdering vill vi ta reda på vad barn tycker om webbplatsen. Syftet är alltså att 

upplysa bibliotekets personal om barns uppfattning av sidan. Detta krävs för att 

bibliotekarierna ska kunna förbättra webbplatsen. Dessutom är det möjligt att vår rapport på 

sikt kan bli en liten del av en större förstudie angående hur bibliotekens virtuella kontakter 

med barn och ungdomar kan utvecklas. 

 

1.3 Problematisering 
 

Eftersom barn i åldrarna 6-12 år är målgruppen för barnavdelningen på Minabibliotek.se är 

det givetvis viktigt att de har möjlighet att hitta till webbplatsen och dessutom kan använda 

den i så lång utsträckning som möjligt. Känner barn till webbplatsen och vet de hur de 

kommer in till barnens sida? Förstår de hur de ska gå tillväga för att kunna använda 

webbplatsens olika funktioner? Är språket på sidan begriplig? Frågan är om barnen verkligen 

kan använda webbplatsen för att tillgodose sina behov och förstå hur de ska gå tillväga för att 

åstadkomma det de vill få ut av sidan.  

 

I nuet saknar biblioteket kunskap om barns kännedom och upplevelse av webbplatsen. 

Biblioteket har inte heller kännedom om vad de använder webbplatsen till eller vad de tycker 

om webbplatsen. Detta är ett problem eftersom biblioteket behöver barnens uppfattning för att 

kunna förbättra webbplatsens innehåll, funktioner och utseende. Används inte webbplatsen i 
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den utsträckning som biblioteket skulle vilja, är även det ett problem som måste lösas. Den 

enda statistik som biblioteket för tillfället har tillgång till är sådan som visar användning av 

webbplatsen. Problemet är att statistiken enbart ger siffror på webbplatsens användning. Det 

framgår inte vem som använder sidan. Det går bara att se antalet besökare och det står 

ingenting om vilka IP-nummer det rör sig om. Därför går det tyvärr inte att göra någon 

djupare analys.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

De frågor vi har arbetat med är följande: 

 

Huvudfråga: 

Är Minabibliotek.se:s barnsida bra eller dålig utifrån 9- och 12-åringars perspektiv? 

 

Underfrågor: 

Är barnens kännedom om webbplatsen bra eller dålig? 

Är designen på webbsidan bra eller dålig utifrån barnens perspektiv? 

Är användarvänligheten (navigation och förståelse) på webbsidan bra eller dålig utifrån 

barnens perspektiv? 

Vad tycker barn är bra respektive dåligt med webbplatsen och har barnen några särskilda 

önskemål på hur webbplatsen ska se ut/fungera? 

 

1.5 För vem sker utvärderingen? 
 

Uppdraget fick vi från Umeå stadsbibliotek. Vår kontaktperson heter Åsa Zetterström, som är 

barn- och ungdomsbibliotekarie där. Hon är även en av de två huvudansvariga för 

barnavdelningen på stadsbiblioteket. 

 

1.6 Bedömningskriterier 
 

Eftersom vi i vår utvärdering utgår från intressenternas kriterier så blev det svårt att hitta 

konkreta bedömningskriterier att skriva om. Utöver barnens kriterier använder vi även 

kriterier som Helene Blowers och Robin Bryan tar upp i boken Weaving a Library Web 

eftersom vi anser att de är mycket relevanta. Stadsbiblioteket saknar tyvärr en målbeskrivning 
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för webbplatsen. Vi har dock hört med stadsbiblioteket om de kan tänka sig att utforma 

sådana och vår kontaktperson har sagt att de håller på med detta. När dessa blir färdiga är 

ännu oklart. I nuet finns det finns endast några generella mål från projektet Bibliotek 2007. 

Dessa (som tidigare nämnts) är att öka tillgängligheten till böcker och bibliotekstjänster.  

 

Webbsidan är bra när: 

 Tillräcklig kännedom om webbsidan finns 

 Designen är anpassad till målgruppen 

 Webbsidan är användarvänlig  

 Funktioner och tjänster tillgodoser målgruppens behov 

 

För att bestämma huruvida webbsidan är bra eller inte använder vi oss av barnens uppfattning 

av webbsidans kännedom, design, användarvänlighet samt funktioner och tjänster. Dessa 

kriterier är det vi prioriterar högst när vi värdesätter webbsidan. 

 

Helene Blowers och Robin Bryan beskriver i boken Weaving a Library Web: A Guide to 

Developing Children’s Websites viktiga kriterier angående webbsidor för barn. De anser att 

den viktigaste riktlinjen då det gäller bibliotekstjänster för barn, är att man ska underlätta för 

barnen genom att göra inlärningen rolig (Blowers och Bryan 2004, s. 86). Några andra viktiga 

kriterier för barnwebbsidor är (s. 87): 

 

 Nyfikenhet: Skapar sidan intresse? 

 Utmaning: Uppmuntrar webbsidan barnen till att göra eller lära sig något nytt? 

 Kontroll: Hittar barnen på webbsidan och känner de att de har kontroll över det de 

gör? 

 Lek: Uppmuntrar sidan till utforskning och lek? 

 Kommunikation: Stimulerar webbsidan till meningsfulla tankar och konversationer 

barnen emellan? 

 

1.7 Disposition 
 

I den här utvärderingen tar vi först upp bakgrunden till vårt ämnesval, webbsidan 

Minabibliotek.se och vår inriktning. Sedan följer en förklaring till vårt mål och syfte samt en 

problematisering tillhörande ämnet. Vi förklarar även vem som har gett oss uppdraget och 
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vilka frågeställningar vi har utgått ifrån. Därefter tar vi upp de värderingskriterier vilka vi 

använder för att bedöma barnsidan. Efter kriterierna går vi igenom några olika modeller som 

fungerar till utvärderingen för vårt mål, det vill säga att ta reda på barnens uppfattning av 

webbplatsen Minabibliotek.se. För att få en bättre förståelse om barn har vi lagt till ett avsnitt 

som behandlar deras uppfattning av webbsidor och hur de reagerar kring dessa. För att kunna 

relatera till ämnet på ett bättre sätt har vi tagit upp tidigare forskning om ämnet. Efter detta 

ger vi en genomgång över hur vi har gått tillväga då vi har gjort utvärderingen. Här beskriver 

vi planering, förarbete, utförande, sammanställning av intervjuer, resultat och analys. Vi 

avslutar med att diskutera sådant vi kommit fram till och ger dessutom förslag på 

förändringar. 
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2. Teori 
 

2.1 Modeller 
 

En utvärdering kan ha tre olika typer av strategiska perspektiv. Dessa är Den utprövade 

strategin, Den förklaringsinriktade strategin samt Den interaktiva strategin. Den utprövade 

strategin innebär att man som utvärderare söker efter den bästa lösningen på sociala problem 

eller andra behov. Då man gör detta testar man vilket alternativ som är det mest effektiva för 

att nå målen. Syftet med den förklaringsinriktade strategin är att man ska få kunskap om 

processer, hur dessa går till och kan utvecklas samt vad de betyder för de inblandade. Den 

tredje strategin – den interaktiva – fungerar mer som en samling av olika strategier med 

interaktion mellan olika intressenter. Vi som utvärderare ska med andra ord ha kontakt med 

de involverade, vilka i vårt fall i huvudsak är elever (användare). Dessutom kommer även 

personalens intresse in via feedback efter intervjuerna. Syftet med den interaktiva strategin är 

att upplysa och medvetandegöra de involverade intressenterna om problem och behov som 

behöver åtgärdas (Karlsson 1999, s. 53-55). I vårt fall innebär det att vi samlar in elevernas 

åsikter och upplevelser av webbplatsen och medlar detta till vår kontaktperson.   

 

Ove Karlsson tar i sin artikel Utvärdering – mer än metod upp 10 modeller för hur man kan 

lägga upp en utvärdering. Utav dessa har vi valt ut två modeller eftersom de passar in på 

målet med vår utvärdering, det vill säga att upplysa biblioteket om hur barn upplever 

webbplatsen Minabiblioteks barnavdelning. Den första modellen heter i Karlssons artikel 

Målfri utvärdering och den andra modellen benämns som Brukarmodellen (Karlsson 1999, s. 

56-59). 

 

Den målfria utvärderingen utgår inte ifrån officiella mål när resultaten ska bedömas utan där 

utgår man istället från andra mål som betonar brukarens behov. Syftet är att bedöma nyttan 

för brukarna av den tjänst som det gäller (Karlsson 1999, s. 57). Med andra ord är det i det här 

fallet barnavdelningen inom Minabibliotek som gäller. 

 

Brukarmodellen fungerar i stort sett likadant som den målfria utvärderingen. En skillnad är att 

intressenterna medverkar i utformningen. En annan är att den också bygger på demokratiska 

kriterier (till exempel att de berörda har möjlighet att påverka) snarare än enbart nyttokriterier, 

vilka är fokus i den målfria utvärderingen (Karlsson 1999, s. 58). 
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Valerie Nesset och Andrew Large har skrivit artikeln Children in the Information Technology 

Design Process: A Review of Theories and their Applications. Nesset och Large granskar vad 

andra skrivit om olika modeller över hur barn kan medverka i skapandet av 

informationsteknologier såsom webbplatser. De tar upp modellerna “User-Centered Design”, 

“Contextual Inquiry”, “Participatory Design”, “Cooperative Inquiry”, “Informant Design” och 

“Learner-Centered Design” (Nesset och Large 2005, s. 1).  

 

Alison Head förklarar i sin artikel Web redemption and the promise of usability att ”User-

Centered Design” (användarcentrerad design) används för att skapa ett användargränssnitt 

anpassad till målgrupper (Head 1999). Scaife och Rogers påpekar i sin artikel Kids as 

informants: Telling us what we didn’t know or confirming what we knew already att modellen 

innebär att användarna får testa eller utvärdera webbplatsen (Scaife och Rogers 1999, s. 28). 

 

Allison Druin skriver att användarcentrerad design fokuserar på barnens upplevelse, vilket 

sedan möjliggör utveckling av webbplatsen. Modellen kan använda flera olika metoder för att 

nå sitt mål. Vanligt är att utvärderaren använder observationer, användarobservationer, 

systemloggar som visar interaktionens mönster, kvalitativa undersökningar eller intervjuer. 

Detta för att ta reda på vad barnen tycker om, ogillar och har problem med på webbplatsen. 

Kvantitativa undersökningar används till att samla statistik, för- och eftertester. Det här görs 

för att bestämma barnets kunskaper både före och efter användning av webbplatsen. För att få 

en bredare bild och mer pålitliga resultat brukar utvärderare kombinera några av ovanstående 

metoder. Ett stort problem med modellen är att barnen inte själva tar initiativ till förändring, 

utan ger bara sin syn på webbplatsen. En fördel med modellen är att den är lätt att använda i 

praktiken (Druin 2002, s. 9-14). 

 

Det avgörande resultatet av Cooperative Inquiry är designcentrerad inlärning. Inom CI ser 

man barnen som fulländade designpartners, alltså jämlika de professionella designarna inom 

arbetargruppen (Nesset och Large, s. 6). Här ska det vara minst en vuxen medverkande 

observant samt två personer som antecknar, så att det blir så lätt som möjligt för observanten 

att interagera med barnen (s. 7). Det är väldigt viktigt att barnen själva får leda samspelet, inte 

den vuxna. Fördelen med den strategin är att den data som man samlar in speglar vad barnen 

verkligen tycker och tänker, inte vad barnen tror att de vuxna vill att de ska säga. Personen 

som interagerar med barnen får aldrig föra anteckningar, eftersom barnen kan uppleva det 

som distraherande och kanske till och med skrämmande (Druin, 1999). Till skillnad från 
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Contextual Inquiry, där man arbetar med så litet interaktion mellan forskare och användare 

som möjligt, använder man sig här av mer än bara observation (Nesset och Large, s. 8). 

 

2.2 Att tänka på vid arbete med barn 

 

Blowers och Bryan poängterar att bibliotekets största utmaning är att anpassa sig till barn. 

Utmaningen grundar sig i realiteten att unga människor inte går ut för att få tag i information. 

Istället förväntar sig barnen att information ska komma till dem. Biblioteken måste anpassa 

sig till barnens värld, inte vår egen (Blowers och Bryan 2004, s. 9).  

 

När det gäller informationsmedier så föredrar barn mellan 8-12 år i första hand: 33% Internet, 

26% TV, 21% telefon, 15% radio, 4% tidskrift samt 1% dagstidning (Blowers och Bryan 

2004, s. 10). Barn tycker om böcker, men de vet mer om Internet. (s. 11-12). 

 

Det är ingenting nytt att man använder sig av tutorialer då man lär ut söktekniker med mera. 

Däremot är det en utmaning att kunna skriva så att barnen förstår instruktionerna, menar 

Blowers och Bryan. När man skriver gäller det att hålla informationen intressant så att 

intresset hos läsaren kvarstår. Dessutom är det väldigt viktigt att man använder sig av ett 

mycket enkelt språk, vilket kan uppfattas som en stor utmaning då många termer såsom 

booleska operatorer, sökstrategier, söktermer och så vidare redan är komplexa som de är 

(Blowers och Bryan 2004, s. 51-52). 

 

Vad som uppskattas när man ska surfa skiljer sig enormt mellan barn och vuxna. Vuxna vill 

ha mycket information och så litet reklam eller annat som kan störa som möjligt. För barn 

gäller oftast det motsatta. Unga användare tycker särskilt mycket om ljud och olika 

animationer även om dess syfte enbart är att underhålla. Vuxna använder Internet som ett 

informationsverktyg medan barn istället är intresserade av olika upplevelser. Upplevelser får 

barn genom att kunna göra något, se något eller att kunna utforska något (Blowers och Bryan 

2004, s. 58). 

 

Blowers och Bryan sammanfattar vad Jakob Nielsen kom fram till i sin studie 2002. Barn 

uppskattar starkt olika designelement såsom animationer och ljud eftersom sådant aktiverar 

flera sinnen. Dessa hjälper till med att skapa ett starkt första intryck för barnen och att 
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uppmuntra dem till att stanna och utforska webbsidan vidare. Barn dras till stora grafiska 

miljöer där de får röra musen runt skärmen och lokalisera ”dolda” ting. Barn scrollar sällan 

ner på en webbsida eftersom de föredrar att hålla sig till det synliga på skärmen (Blowers och 

Bryan 2004, s. 59). 

 

Innehållet som barn tycker är mest intressant är antingen nuvarande barntrender till exempel 

Harry Potter eller generella barnintressen såsom djur, bilar och dinosaurier (Blowers och 

Bryan 2004, s. 65). Eftersom samhällets trender ändras är det också viktigt att biblioteket 

hänger med i svängarna. Ett sätt att hålla uppe intresset för webbsidan är att ständigt hålla sig 

uppdaterad om vad som händer i samhället (Blowers och Bryan 2004, s. 68-69). 

 

Barn är nyfikna av naturen och denna nyfikenhet ger upphov till upptäcktssökande, fantasi 

och lärande genom viljan att utforska. För att kunna utnyttja denna nyfikenhet bör biblioteket 

sträva efter att väcka barnens intresse och att uppmuntra dem till att vilja upptäcka ännu mer 

på webbplatsen (Blowers och Bryan 2004, s. 67). 

 

Barn lär sig effektivt när figurer undervisar om något. Det här beror enligt Blowers och Bryan 

på att en kombination görs mellan nytta och nöje. Barnen identifierar sig med figuren och 

upplever undervisningen som rolig vilket stimulerar både deras intresse och nyfikenhet 

(Blowers och Bryan 2004, s. 71-73). 

 

Bakgrundsljud eller musik har ofta positiv verkan på barnens inlärning. Om biblioteket tänkt 

använda ljud är det dock viktigt att musiken inte är för hög på grund av att effekten då blir den 

motsatta till vad man från början tänkt sig (Blowers och Bryan 2004, s. 85). 

 

2.3 Tidigare forskning inom området 

 

Ämnen som vi valde att kolla upp litteratur om är: 

 

 barnpedagogik 

 barns användning av Internet 

 webbplatser för barn 

 digitala bibliotek 

 barnbibliotek 
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 barns upplevelser/uppfattning/förståelse av Internet (kunskaper om barn) 

 

2.3.1 Barns användning av Internet 

 

Medierådet har i sitt häfte Ungar och medier 2006 – Fakta om barns och ungas användning 

och upplevelser av medier gjort en undersökning om barns användning av olika medier, till 

exempel användning av Internet. Medierådet började undersökningen med att skicka ut en 

postalenkät till 1000 barn (Medierådet 2006, s. 3) och ungdomar i åldrarna 9-12 år. Det var 

702 barn som svarade på enkäten (Medierådet 2006, s. 99). 83 % av barnen använde Internet 

medan 17 % inte använde det alls (Medierådet 2006, s. 46). Medierådet konstaterar att fler 

flickor använder Internet i större utsträckning än pojkar. Av de barn som använde sig av 

Internet så var det 17 % som gjorde det för att göra läxor och annat skolarbete. Resten (14 %) 

använde sig av Internet till sökning av information om annat (Medierådet 2006, s. 45). 

 

Medierådet har i sitt häfte Ungar och medier 2008 – Fakta om barns och ungas användning 

och upplevelser av medier gjort en liknande undersökning om barns användning av olika 

medier. Medierådet skickade även här ut postalenkäter till 1000 barn och av dessa var det 682 

som svarade (Medierådet 2008, s. 85). Av barnen som svarade så var det 86 % som använde 

Internet på sin fritid, och 14 % använde sig inte alls av Internet. Medierådet konstaterade även 

denna gång att flickor i lite större utsträckning än pojkar använde sig av Internet (s. 35). Av de 

barn som använde sig av Internet så var det 21% som använde det till att göra läxor och annat 

skolarbete Detta innebar en ökning på 4 % sedan Medierådets undersökning 2006. 19 % av 

barnen som använde sig av Internet gjorde det för att hitta information om annat än 

skolarbete. Detta innebar en ökning på 3 % jämfört med Medierådets undersökning från 2006 

(s. 36). 

 

Anledningen till att vi valde att ta upp dessa undersökningar var för att kunna visa att barnens 

användning av Internet ökar och i och med det så växer även bibliotekets roll som 

informationskälla.  

 

2.3.2 Barns upplevelser av webbportaler 

 

I sin rapport Design Criteria for Children’s Web Portals: The Users Speak Out skriver 

Andrew Large, Jamshid Beheshti och Tarjin Rahman om en undersökning som de gjorde år 
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2002. Undersökningen skulle utröna vad barn i olika åldrar tycker om olika webbportaler. 

Utvärderarna hade använt sig av intervjuer med 23 barn i åldrarna 10-13 år och dessa var 

indelade i fyra fokusgrupper. De fyra webbportalerna som diskuterades var Ask Jeeves for 

Kids, KidsClick, Lycos Zone same Yahooligans! (Large et al 2002, s. 84). I rapporten nämner 

författarna att Internet började spridas till skoldatorer runt om i Amerika, Kanada och 

Storbritannien under åren 1999-2000. Tidigare så hade inte barn fått någon större 

uppmärksamhet som informationssökare inom den elektroniska omgivningen (s. 79). Vi tar 

upp denna information eftersom att den beskriver tidigare studiers resultat av barns 

uppfattningar och önskemål av webbsidor. 

 

Inom utvärderingens fokusgrupper så kom det fram vissa olika kriterier vilka barnen hade 

som önskemål när det gällde webbportalerna. Författarna sammanfattar dessa till kategorierna 

mål, visuell design, informationsarkitektur samt personanpassning. Angående en webbplats 

inriktning och mål så framkom det blandade tankar om vad som borde vara i fokus: en lärande 

eller underhållande riktning. I överlag så tyckte dock de flesta att det bästa alternativet vore 

om det är en kombination av de båda. Det är trots allt roligare att lära sig om webbplatsen är 

underhållande på samma gång (s. 89). När det gällde designen så var det mycket färg i både 

för- och bakgrund, intressant grafik samt animationer som uppfattades som viktigt. Oavsett 

åldersgrupp så uppskattades både dramatiska och iögonenfallande design. En av 

webbportalerna som diskuterades inom fokusgrupperna - KidsClick - blev särskilt kritiserad 

för det röriga utseendet när det gällde visning av sökresultat. Författarna menar att 

problematiseringen för en webbdesigner inte är att bestämma om man ska använda sig av 

utmanande användarsnitt eller inte, utan istället bestämma vad som ur ett barns perspektiv 

utgör en lyckad design (s. 90). 

 

2.3.3 Barns uppfattning av bibliotekssidor 

 

År 2008 gjorde Konsulentafdelningen på Danmarks Biblioteksskola under uppdrag av 

Kulturrådet en utvärdering senare kallad Barnens bibliotek – en nationell resurs för barnen 

och deras bibliotek: en utvärdering utförd på uppdrag av Kulturrådet (Lundgren et al 2008, s. 

3). Utvärderingen samskrevs av Lena Lundgren, Anette Eliasson, Bengt Källgren och 

Katarina Dorbell. Syftet med utvärderingen var att utvärdera webbplatsen 

Barnensbibliotek.se, vilken drivs utav Regionbiblioteket i Västra Götaland. Webbplatsens 

uppgift är att främja läslust för barn upp till 14 år. Den har utvecklats från att vara en regional 
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resurs till en nationell och den får varje månad ca 25 000 besökare (s. 2). Anledningen till att 

vi valde att ta upp om den här webbsidan är att den nästan är identisk med Minabibliotek.se. 

 

Funktioner vilka kan utnyttjas av barn som besöker sidan är sådana som till exempel boktips, 

att skriva egna berättelser, annonsering av brevvänner och läsning av omdömen på böcker i 

barnbokskatalogen. Under utvärderingens gång så gjordes bland annat intervjuer med barn, 

men de fick också svara på en elektronisk enkät. Frågorna handlade om hur nöjda barnen var 

med webbplatsen, om något skulle kunna förbättras, vilka delar av sidan de använde och i 

vilka sammanhang de gör det. Barnens svar resulterade i att de vanligaste 

användningsområdena var: att få tips på bra böcker, att hitta information om böcker och 

författare samt att ”kolla läget”. 81 % av barnen ansåg att de fick bra med information och 88 

% tyckte att webbplatsen var rolig att besöka (s. 4).  

 

Det bästa med webbplatsen ansågs vara att man kan rösta på böcker, att man kan ställa frågor 

och att man kan ge egna boktips. Vissa förslag på förbättringar kom även fram. Barnen ansåg 

att det borde finnas mer spel och tävlingar på sidan och att det gärna fick komma upp nytt 

sådant varje vecka.  Lundgren et al drar slutsatsen att Barnens Bibliotek är ett nyttigt redskap i 

vardagslivet och att sidan även innehåller information av stort värde. Författarna av 

utvärderingen menar att det är bra att all information samlas på ett och samma ställe samt att 

den fungerar som en bra kunskapskälla och mötesplats för barn och unga (s. 5).  

 

Utvärderarna har även riktat kritik mot marknadsföringsdelen av webbplatsen. De menar att 

denna bör förstärkas så att det blir fler som kommer på att webbplatsen finns och att de kan 

använda sig av den. Designen bör också förnyas och navigationen förenklas, så att sidan i 

stort sett blir mer överskådlig. Utvärderarna anser även att mer information om film, spel och 

musik skulle ge positiva utslag då det gäller ökningen av attraktionsvärdet. Slutligen anser de 

också att det krävs utökade ekonomiska resurser för att man ska kunna utföra allt det ovan 

nämnda (s. 5). 

 

2.3.4 Användningstester med barn 

 

Niclas Siljedahl har skrivit en rapport om en undersökning som gjordes år 2008, gällande den 

dåvarande webbplatsen för Älvdalens sockenbibliotek i Dalarna: Användningstester med 

barn. Undersökningen inriktade sig på den del av webbplatsen som var riktad till barn och 
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använde sig av en särskild slags mall kallad Mallas mall. Mallen är en slags lathund för 

mindre bibliotek att använda sig av då de vill utveckla webbsidor som riktar sig till barn och 

unga (Siljedahl, s. 2). Den här artikeln har vi tagit med på grund av att den är väldigt lik vår 

undersökning. 

 

 I själva undersökningen medverkade totalt 19 barn i åldrarna 7-12 år och upplägget var gjort 

så att de först på papper fick bedöma de symboler som användes i användargränssnittet. Sedan 

fick de utföra några specifika uppgifter direkt på webbplatsen. Det användargränssnittet som 

användes innehöll en hel del symboler vilka barnen tyckte var väldigt svåra att förstå utan 

någon tillhörande text. Det var särskilt de yngre barnen som tyckte att symbolerna var 

konstiga. Siljedahl menar att svårighetsgraden tycktes ha att göra med symbolernas 

abstraktionsnivå. Det var framför allt de yngre barnen som även hade det svårt att lösa 

uppgifterna på webbplatsen. På grund av svårigheten fick de försöka på nytt igen. Istället för 

den symbolmeny som var menad för barn så gick det lättare för de medverkande att lösa 

uppgifterna då de använde en förenklad textbaserad meny istället. Siljedahl konstaterar att 

även om barnen tyckte det var svårt att använda webbplatsen så hade de inte mycket kritik att 

ge (s. 1). Innan den riktiga undersökningen genomfördes så gjordes även pilottester på barn på 

en skola i Idre, Älvdalens kommun (s. 5). 

 

I rapporten tillägger dessutom bibliotekarien Caroline Smids några punkter om vilka 

konsekvenser resultaten av undersökningen innebar för biblioteket. Hon menar att 

webbplatsens startsida misstolkades av barnen under pilottesterna, eftersom det på startsidan 

stod ”Älvdalens sockenbibliotek” (vilket utgör huvudbiblioteket) snarare än gav en 

hänvisning till det filialbibliotek som finns på skolan. Det faktum att det dessutom fanns en 

bild av huvudbiblioteket förvirrade barnen ytterligare (s. 12). Vidare så menar Smids även att 

barnen inte höll sig inom sina ramar då de sökte information på webbplatsen. Som exempel 

tar hon upp att barnen då de letade efter boktips inom barnavdelningen på sidan, inte nöjde sig 

med att leta information på barnens boktipssida, utan att de fortsatte med att klicka vidare på 

en annan boktipslänk. Boktipslänken ledde i sin tur till bibliotekets blogg om vuxenlitteratur. 

Smids konstaterar även att barn är väldigt konkreta i sina tolkningar av information. Hon 

refererar till när barnen sökte i webbplatsens OPAC och misstolkade en boks markering ”ej 

hemlån” som att boken i fråga inte var hemlånad (s. 13). 
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2.3.5 Bibliotekssidor riktade till barn 

 

Helene Blowers och Robin Bryan tar i sin bok Weaving a Library Web: A Guide to 

Developing Children’s Websites upp olika förslag på hur bibliotekswebbplatser riktade till 

barn ska se ut och vara uppbyggda, vad man ska tänka på och hur man kan förbättra befintliga 

sidor. När det gäller språkinlärning har de en idé om hur man ska kunna effektivisera lärandet. 

Att kunna växla mellan olika språk, exempelvis svenska och engelska, så att samma sida finns 

översatt på två olika språk är ett exempel. På så sätt kan barnet växla mellan de två språken 

för att kunna lära sig det andra språket. Ett exempel på den här typen av barnsida finns på 

”Multnomah County Library”. Det här är också användbart för barn som inte talar svenska 

eftersom de då kan ta del av boktips ändå, samt lära sig svenska genom att växla mellan de två 

språken (Blowers och Bryan 2004, s. 17). Den här boken används i utvärderingen eftersom vi 

anser att boken är mycket relevant på grund av att den ökar vår förståelse för barn och deras 

sätt att tänka när det gäller barnbibliotekswebbsidor.  

 

Ett annat förslag enligt Blowers och Bryan är ett samarbete med något företag eller någon 

organisation. Samarbetet kan också vara användbart då exempelvis inte bibliotek har nog bra 

ekonomi för att kunna fixa en rolig barnsida med många aktiviteter, workshops med mera. Då 

kan till exempel företaget/organisationen göra detta och i gentjänst kan biblioteket ordna 

temadagar som har med bibliotekets samarbetspartner att göra (Blowers och Bryan 2004, s. 

19-20).  

 

Vidare tar författarna upp några förslag på tjänster/funktioner till förmån för barnen. Dessa är: 

online berättelser, online böcker samt olika aktiviteter. Detta ska vara användbart för att man 

ska kunna bredda bibliotekets tjänster för barn (Blowers och Bryan 2004, s. 22-23). Barn 

älskar sagostunder och online berättelser möjliggör sagostunder på webben. Även om inte 

berättelserna kan mäta sig med en riktig sagostund hemma i soffan, så erbjuder de roliga 

aktiviteter och dessutom skapar de en miljö för läsning. Vanligt är att man helt enkelt gör 

digitala versioner av barnens favoritböcker. Online berättelser kan variera från att vara text 

med bilder till att vara ögonfångande animationer med ljud (s. 22). Därefter skriver Blowers 

och Bryan om online böcker. Online böcker är elektroniska böcker. Dessa påminner mycket 

om online berättelser då dessa också ursprungligen är barnfavoriter. Däremot kan det även här 

finnas originella berättelser som är helt digitalt anpassade och därför inte finns som vanliga 

böcker. Blowers och Bryan menar att det finns vissa nackdelar med både online berättelse och 
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onlineböcker. Det kan vara att de kräver en viss kompetens, att de blir dyra att underhålla och 

att det möjligtvis kan komma att krävas vissa plugins för att berättelserna/böckerna ska kunna 

användas (s. 24-25).  

 

Ytterligare en idé som Blowers och Bryan har är att använda quizzes för barn. Det här är både 

roligt för barnen och dessutom är det ett bra verktyg för att testa deras kunskaper om man 

lägger in specifika teman på quizzarna. Förslag på ämnen kan vara frågor om någon specifik 

bok eller något specifikt ämne/skolämne. Quizzen fungerar enligt Blowers och Bryan som en 

utmaning för barnen och den ger dessutom efter frågeställningen feedback på sina svar, vad 

som var rätt och vilka svar som blev fel (Blowers och Bryan 2004, s. 29).  

 

En annan idé som Blowers och Bryan har är att ordna extra mycket aktiviteter, boktips med 

mera under barnens sommarlov, för att kunna stimulera läsning och att se till att barnen har 

något att göra även när de är lediga från skolan (Blowers och Bryan 2004, s. 30). Chat med 

maskotar eller andra figurer är också populärt bland barn, enligt Blowers och Bryan. Ett 

exempel är att låta barnen svara på olika frågor vilka maskoten ställer. Det ska vara enkla 

frågor som till exempel ”Vilken är din favoritbok?”. Dessa frågor bildar tillsammans en unik 

konversation för barnet som svarar (s. 31). En bra idé angående boktips som Blowers och 

Bryan tar upp, är att dela in boktipsen i olika åldersgrupper så att barnen lättare kan hitta 

lämpliga böcker att läsa (s. 33).  

 

Boklistor är listor med böcker i olika genrer som biblioteket rekommenderar. Normalt sett 

brukar det även finnas länkar till bokrecensioner, boktips eller bibliotekskatalogen så att 

barnen och deras föräldrar kan kontrollera om boken finns inne på biblioteket (Blowers och 

Bryan 2004, s. 34).  

 

Blowers och Bryan har också en nyskapande och kreativ idé angående boktips och 

bokrecensioner. Det är att göra animerade sådana. Det fungerar på så sätt att man låter 

animerade figurer berätta om boktips samt ge bokrecensioner (Blowers och Bryan 2004, s. 

42).  

 

Blowers och Bryan skriver att studenter tänker ofta i första hand på Internet när det gäller att 

hitta information. Brist på sökteknik kan leda till dålig och felaktig information, vilket i sin tur 

leder till förvirring. Ett bibliotek kan här hjälpa till genom att guida studenter till bra 
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information och lära dem hur man gör för att kunna skilja på till exempel webbsidor, 

databaser, uppslagsverk och så vidare. Andra förslag på service kan exempelvis vara 

kategoriserade samlingar av webbsidor, tutorials och mail. Särskilt användbart är tjänster som 

går in i specifika skolämnen, påpekar Blowers och Bryan. Dessa tjänster kan exempelvis vara 

att lära barn/studenter söktekniker och att lära dem skilja på relevanta och orelevanta 

sökträffar/information (Blowers och Bryan 2004, s. 43-44).  

 

En god idé enligt Blowers och Bryan är att låta användare själva kunna ändra designen på 

sidan, till exempel låta dem välja mellan olika ”skins” eller helt enkelt själva få välja vilka 

färger de vill ha på sidan (Blowers och Bryan 2004, s. 47). 

 

Live läxhjälp är en interaktiv chat mellan barn/studenter och en bibliotekarie. Bibliotekarien 

fungerar som en lärare i en chat-konferens och försöker besvara studenternas frågor. 

Biblioteket bestämmer vilka tider som ska vara aktuellt för läxhjälpen och en ”lektion” räcker 

normalt 15-20 minuter. Den här typen av läxhjälp har fått mycket positivt mottagande av 

skolbarn (Blowers och Bryan 2004, s. 56). 

 

Blowers och Bryan påpekar att när det gäller design för barn är det oerhört viktigt att också 

verkligen anpassa webbsidan för barn. Tyvärr är det mycket vanligt att vuxna designers 

skapar webbsidor som prioriterar barnspecialisters behov och intressen istället för barnens. 

För att verkligen nå barnen måste webbsidan vara designad så att barnen också kommer i 

första hand. Det är nästan omöjligt att skapa en webbsida som passar barn i alla åldrar. Deras 

behov och intressen varierar kraftigt och därför är det viktigt att avgränsa till några få åldrar 

(Blowers och Bryan 2004, s. 60-61). Blowers och Bryan föreslår att åldersgrupperna delas in i 

fyra olika nivåer. Den första nivån innefattar barn som inte har hunnit lära sig läsa än och här 

föreslås åldrarna 3-5 år. Barn som har börjat lära sig läsa hamnar i nivån ”nybörjare” och här 

är barn i åldern 5-8 år. Den tredje nivån består av 9-12-åringar vilka Blowers och Bryan kallar 

för ”medelmåttiga” läsare. Sista nivån är ungdomar och den innefattar 13-17 års ålder (s. 61-

62).  

 

Om webbsidan har fler än en målgrupp så är det lämpligt att dela in sidan i olika 

åldersgrupper. Det här görs för att webbsidan ska kunna anpassas till alla barn, inte bara en 

viss grupp (s. 65). Om biblioteket vill ha särskilda sidor till föräldrar, lärare, barnpedagoger 

eller dylikt bör sådant ligga någon annanstans. Anledningen till att sådant inte bör hamna på 
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barnsidan är att det kan förvirra barnen, vilket gör det svårare för dem att navigera sig fram på 

sidan (s. 65-66). 

 

Det är viktigt att webbsidan använder sig av en enkel struktur och att språket är lätt att förstå 

för att barnen ska kunna ta till sig sidan (Blowers och Bryan 2004, s. 76). En annan viktig 

aspekt är att barnen ska veta var de befinner sig på sidan. Genom att ha en rad längst upp eller 

längst ner på webbsidan där det exempelvis står ”Minabibliotek/Barn/Boktips/Fantasy” blir 

detta tydligt. Orden bör dessutom vara klickbara för att barnet lätt ska kunna navigera sig på 

webbsidan. Två andra sätt enligt Blowers och Bryan kan vara att använda olika 

bakgrundsfärger på olika områden eller att använda unika bilder för varje kategori (s. 77). 

 

2.3.6 Färre biblioteksbesök 

 

Sara Janzen konstaterar i sin uppsats Bibliotek 2.0 – evolution eller revolution? En studie av 

Umeåregionens webbsatsning minabibliotek.se att folk mindre och mindre besöker det fysiska 

biblioteket. Detta beror på att nästan allt som de har behov av finns att tillgå via webben 

(Janzen 2008). Det här tar vi upp eftersom vi senare drar en parallell till våra intervjuer.  
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3. Metod och urval 
 

3.1 Planering och förarbete 
 

Vi började med att söka upp relevant litteratur såsom barns användning av internet, tidigare 

studier och fakta om barn. Detta gjorde vi för att öka vår kunskap om barn och få reda på vad 

tidigare studier har kommit fram till. 

 

I förarbetet besökte vi Umeå stadsbibliotek och pratade med barnbibliotekarien Åsa 

Zetterström som gav oss en hel del information om andra utvärderingar som har gjorts inom 

samma område. Det hade tyvärr inte gjorts någon utvärdering angående Minabibliotek.se med 

inriktning på barn, men eftersom de alla handlar om samma område tyckte vi att de kunde 

vara användbara för vårt arbete. 

 

Vi valde att huvudsakligen använda oss av intervjuer. Vi valde att utföra intervjuerna 

individuellt eftersom vi då lättare hade möjlighet att visa barnen de olika avdelningarna på 

webbplatsen (detta av skälet att det inte var säkert att alla barnen redan hade besökt 

webbplatsen) samtidigt som vi utförde vår intervju. Vi bestämde att Susanne skulle visa 

webbplatsen och ställa frågorna medan Mikael skulle föra anteckningar. Hade vi istället valt 

att använda oss av fokusgrupper skulle den delen gå förlorad. Dessutom kräver fokusgrupper 

att vi använder oss av någon form av inspelningsapparatur. Att använda sig av inspelning kan 

kännas skrämmande för en del och därför valde vi att inte använda oss av det. I fokusgrupper 

finns risken att allt inte kommer fram på samma sätt som då man intervjuar barnen 

individuellt. En del barn kanske inte heller vågar framföra sina åsikter om andra barn tycker 

helt olika.  

 

Vi planerade att besöka två skolor, Östra Ersbodaskolan i Umeå och Älvbrinkens skola i 

Vindeln. På Ersbodaskolan tänkte vi besöka årskurs 2 och 5. I Vindeln tänkte vi besöka 

årskurs 3 och 6. En anledning till att vi hoppade över årskurs fyra var att det kanske inte 

skulle bli så stor skillnad på svaren mellan årskurs 3 och 4 respektive 4 och 5. Ett hopp mellan 

årskurserna innebar också att vi skulle kunna urskilja fler skillnader. Det finns stora 

kunskapsskillnader mellan barn i årskurs 3 och 6. Dessutom kände vi att det skulle bli för 

många intervjuer om vi hade inkluderat årskurs fyra. Av den här anledningen delade vi upp 
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barnen i olika åldersgrupper i resultatdelen. Allt detta gjorde att vi behövde dra en gräns 

någonstans.  

 

I slutändan planerade vi att genomföra 16 individuella intervjuer eftersom vi varken hade tid 

eller ork till fler. Från respektive skola skulle det bli åtta elever. Hälften av dessa skulle vara 

pojkar och hälften flickor (alla slumpmässigt utvalda). Könsfrågor har på senare tid fått större 

uppmärksamhet i samhället. Detta gäller även universiteten. I och med detta ansåg vi att det 

finns intresse av att göra det även i denna utvärdering. Vi hoppades på att kunna hitta 

intressanta mönster relaterade till kön och ålder. Eventuellt skulle vi reducera antalet barn om 

intervjuerna drog ut på tiden. Vi beräknade att intervjuerna skulle komma att sträcka sig över 

två till fyra dagar och att varje intervju skulle ta upp till en halvtimme. Efter intervjuerna 

planerade vi att sammanställa resultaten och därefter meddela resultaten till våran 

kontaktperson och ta emot hennes respons. Därefter skulle vi analysera resultaten och jämföra 

dem med litteraturen. Tanken var att vi skulle få reda på vad som är bra med webbplatsen och 

vad som behöver förbättras. Slutligen planerade vi att ge förslag på förbättringar av 

webbplatsen. 

 

3.2 Genomförande 

 

3.2.1 Kontakt 

 

Vi kontaktade rektorerna (via mail) vid två grundskolor inom Umeåregionen (Älvbrinkens 

skola i Vindeln och Östra Ersbodaskolan) och frågade dem om vi kunde komma på besök och 

intervjua några barn på skolorna. Vi fick snabbt klartecken från Vindeln och rektorn 

kontaktade personal som i sin tur kontaktade barnens föräldrar. Östra Ersbodaskolan svarade 

inte på mailen så vi ringde dit och när vi fått tag på rektorn kontaktade hon personalen. 

Lärarna på skolan i Vindeln fick ett introduktionsmeddelande från oss vilket de 

vidarebefordrade till barnens föräldrar för att få deras medgivande till intervjuerna. Vi fick 

senare svar om att barnpedagogerna på Ersbodaskolan inte ville att vi skulle genomföra 

intervjuer med barnen. Därför blev det bara intervjuer i Vindeln. Vi hade egentligen tänkt 

kontakta en annan skola för att kunna intervjua fler barn, men eftersom vi fick beskedet så 

sent från Ersboda så bestämde vi oss för att det inte fanns tid för det. Istället så utökade vi 

barnantalet i Vindeln så att det ändå blev 12 elever totalt (istället för åtta). Vi intervjuade 
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enbart barn vars föräldrar hade givit sitt medtycke och barnen var dessutom frivilliga. Barn 

som inte ville medverka behövde givetvis inte ställa upp. 

 

3.2.2 Val av intervjufrågor 

 

Inför valet av intervjufrågor satte vi oss ner och brainstormade tillsammans fram 25-30 

preliminära frågor. Sedan lät vi Mikaels mor titta igenom frågorna så att hon skulle kunna ge 

sina synpunkter. Hon är en församlingspedagog i Vindelns församling som i sitt jobb ständigt 

arbetar med barn. Detta har hon sysslat med sedan 1989 och hon har därför god insyn i 

barnpedagogik. Hon kom med en hel del förslag på omformuleringar angående våra frågor, 

till exempel att det är viktigt att använda talspråk istället för skriftspråk. Vissa ord byttes 

dessutom ut till förenklade synonymer, till exempel från webbplats till webbsida. Efter den 

responsen drog vi vidare med våra frågor till vår handledare Olle Persson (professor i 

sociologi vid Umeå universitet), som även han fick titta igenom frågorna samt ge sina 

synpunkter. Han menade att det var viktigt att inte göra frågorna ledande och att vi skulle 

inleda intervjuerna med lite mer personliga frågor om barnens intressen och så vidare.  

 

Vi skickade även en kopia av guiden till vår kontaktperson på stadsbiblioteket, som även hon 

med kollegorna fick läsa igenom frågorna och ge oss deras respons. Barnbibliotekarierna 

tyckte att vi borde ha med kön, ålder och bostadsort. I likhet med vår handlerade så tyckte de 

också att det är viktigt att inte vara ledande i sina frågor. De tyckte också att man ska fråga 

barnen om det negativa före det positiva med sidan eftersom barnen då med större sannolikhet 

kommer ihåg det positiva med sidan. Allt detta tog vi till oss och förde in i intervjuguiden (se 

Bilaga 1), vilken vi sedan prövade på en testperson.  Eftersom denna person inte hade någon 

kritik mot intervjufrågorna så bestämde vi slutligen att dessa var de frågor som vi skulle 

använda oss av. 

 

3.2.3 Intervjuerna 

 

Som planerat utförde vi intervjuerna under loppet av två dagar. Första dagen så intervjuade vi 

sex barn från årskurs 3. Av dessa så var tre flickor och tre pojkar. Alla barnen var 9 år gamla. 

Andra dagen intervjuade vi sex barn från årskurs 6, varav två var flickor och fyra var pojkar. 

Samtliga barn bodde i Vindeln. 
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Samtliga intervjuer skedde i ett litet grupprum i anslutning till barnens klassrum. Först 

hälsade vi på läraren och lät denne skicka ut frivilliga barn (en och en) till oss. Barnet som 

intervjuades fick sätta sig i en stol framför datorn varpå vi satte igång med intervjufrågorna. 

Vi märkte ganska fort att vissa barn blev rastlösa när de först fick titta på webbplatsen och 

sedan börja svara på frågorna. Detta fick oss att ändra upplägget litet grann, så att vi istället 

började inleda intervjun med några personliga frågor (såsom namn, bostadsort ålder med 

mera) innan vi sedan lät barnet vända sig mot datorn och börja titta på webbplatsens barnsida. 

Så fort vi hade kommit in på barnsidan ställde vi våra frågor om design såsom färg, text och 

bilder. Efter detta inledde vi en liten visning av webbplatsen där vi gick igenom de olika 

delarna av barnsidan. Delarna som visades var följande: 

 

 Nyheter/artiklar 

 Generella tips: böcker, film och musik 

 Boktips/”vänsterspalten” 

 Sökrutan 

 Login 

 Ditt tips (böcker och artiklar med mera) 

 Arrangemang 

 Dina texter och bilder (finns i ”vänsterspalten”) 

 

Efter visningen så fortsatte vi med frågor om navigation samt funktioner/tjänster. Vi 

avrundade intervjuerna med några övergripande frågor angående vad barnen tyckte var sämst 

med sidan respektive bäst. Först frågade vi vad barnen tyckte var sämst och om de inte hade 

några förslag så frågade vi istället vad de tyckte var dåligt med sidan. Samma sak gjorde vi 

med frågorna om vad som var bra/bäst. Allra sist ställde vi en visionsfråga om hur barnen 

själva skulle vilja att webbplatsen skulle se ut. Under 6:ornas rast i slutet av intervjuerna så 

var två av pojkarna väldigt pratglada.  Vi drogs in i en liten gruppdiskussion även där. Under 

vissa av intervjuerna blev det dessutom inslag av observationer eftersom vi under visningarna 

upptäckte vissa saker som framkom utan att barnen själva nämnde dessa. Mer om detta finns 

att läsa under 4.7 Observationer. 
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3.2.4 Efter intervjuerna 

 

Vi sammanställde intervjuernas resultat så fort de var färdiga (se Bilaga 2). För att kunna ta 

fram likheter och skillnader delade vi in svaren i fyra olika kategorier. Dessa var: flickor (från 

årskurs 3), pojkar (från årskurs 3), flickor (från årskurs 6) samt pojkar (från årskurs 6). 

 

Då sammanställningen var klar kontaktade vi vår kontaktperson för att senare träffa henne på 

stadsbiblioteket och meddela henne våra resultat. Under utvärderingens gång hade vi även 

kontakt med vår handledare ett par gånger och han gav oss tips och synpunkter på hur vi 

skulle lägga upp det fortsatta arbetet. 
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4. Resultat och analys 

 

4.1 Allmänt om barnen 

 

4.1.1 9-åringarna 

 

Under intervjuerna med barn från klass 3 medverkade tre flickor. De var alla 9 år gamla och 

de bodde dessutom alla i Vindeln. Till deras intressen hörde ridning, innebandy, springa, 

klättra samt fotboll. Alla tre flickor sade att de läser böcker på fritiden, varav en ofta och den 

andra ganska ofta. En flicka tyckte om att läsa Kalle Anka och de tyckte alla tre att det är 

roligt att läsa spännande böcker (mysterier/deckare). Två av tre flickor sade att de går till 

biblioteket, varav en ibland och den andra ganska regelbundet. 

 

Det var också tre 9-åriga pojkar som medverkade från klass tre och av dessa bodde alla i 

Vindeln. Till deras intressen hörde TV-spel, fotboll, innebandy, slalom och att cykla. Av 

dessa pojkar var det två stycken som inte läser böcker särskilt ofta och den tredje gör det i 

princip aldrig på fritiden. De som läste på fritiden gillade Kalle Anka och spännande böcker. 

Den pojke som sade att han aldrig läser på fritiden sade att han enbart läser böcker genom 

skolan (alltså för skolarbete). En av pojkarna besökte aldrig det fysiska biblioteket, en annan 

gjorde det endast genom skolan och den tredje gjorde det ibland. 

 

Bland 9-åringarna läser flickorna mer än pojkarna, men det är å andra sidan kanske ingen 

nyhet eftersom det är allmänt känt. Pojkar är sällan lika intresserade av att läsa och ägnar sig 

hellre åt andra fritidsintressen såsom TV-spel och olika sporter. Samma sak gäller 

biblioteksbesök, det vill säga att flickor besöker bibliotek oftare än pojkar. Både pojkarna och 

flickorna tycker om samma sorters böcker, till exempel Kalle Anka och sådant som är 

spännande (mysterier, deckare och så vidare).  

 

4.1.2 12-åringarna 

 

Från klass sex intervjuade vi två flickor. Båda två var tolv år och de bodde också i Vindeln. 

Till deras intressen hörde att sjunga och hålla på med fotografering. Båda två sade att de 
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ibland läser böcker på fritiden och de tyckte mest om ungdomsböcker. Båda flickorna besökte 

ibland det fysiska biblioteket. 

 

Det var fyra pojkar som var med på intervjuerna och av dem så var det tre stycken 12-åringar. 

Den fjärde pojken skulle snart fylla 12. Alla fyra pojkarna bodde i Vindeln. Pojkarnas 

intressen var bland annat ishockey, cykling, skytte, att vara med i scouterna, innebandy, läsa 

böcker samt fotboll. Alla fyra pojkarna läste på fritiden, men det var olika ofta. En av dem 

läste väldigt ofta, en annan ganska litet, en tredje ibland och den fjärde sade kort och gott att 

han läser på fritiden. Till genrerna hörde deckare, fantasy, verklighetsbaserade böcker, Sune 

och andra roliga böcker. Då det gällde biblioteksbesök sade en pojke att han inte går dit, men 

att han ändå får hem de böcker han vill läsa eftersom hans mamma jobbar på ett bibliotek och 

därmed tar hem böcker åt honom. De övriga tre pojkarna sa att de besöker biblioteket, varav 

en väldigt ofta. 

 

Det finns ingen större skillnad på läsvanorna bland de pojkar och flickor som vi intervjuade. 

Alla läser mer eller mindre på fritiden. Både pojkarna och flickorna gillar samma typ 

(ungdomsböcker) av böcker. Däremot så var pojkarna mer specifika då de förklarade vilka 

genrer de tycker om (till exempel deckare och fantasy). Ingen större skillnad finns då det 

gäller biblioteksbesök; i stort sett alla pojkar och flickor besöker bibliotek. 

 

4.2 Kännedom 

 

4.2.1 9-åringarna 

 

Bland 9-åringarna var det ingen av pojkarna eller flickorna som tidigare hade besökt 

barnsidan på Minabibliotek.se. Det var heller ingen av dem som ens kände till webbplatsen. 

Visningen under intervjun var då första gången som de överhuvudtaget gick in på sidan.  

 

Två av flickorna brukade dock använda sig av andra Internetsidor och av pojkarna var det 

också där två av tre som besökte andra webbplatser än Minabibliotek.se. De sidor som 

nämndes var bland annat YouTube samt olika onlinedataspelssidor. Vi valde att nämna dessa 

två eftersom Blowers och Bryan tar upp att barn är intresserade av underhållning då de surfar 

på webben. YouTube och onlinedataspelssidor är tydliga exempel på underhållningssidor. 
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Varken pojkarna eller flickorna känner till webbplatsen Minabibliotek.se. Det beror sannolikt 

på att det inte är någon som har visat webbsidan för barnen och att barnen nöjer sig med att 

besöka det fysiska biblioteket istället. Dock brukar de besöka andra sorters webbsidor på 

fritiden (till exempel YouTube), vilket tyder på att de i alla fall kan använda sig av webben. 

 

4.2.2 12-åringarna 

 

Av de två flickorna som deltog så var det en som kände till webbplatsen Minabibliotek.se och 

hon besöker även sidan ganska regelbundet (”ibland”). Den andra flickan – som inte kände till 

Minabibliotek.se – använde sig av andra webbplatser och YouTube var ett exempel. 

 

Tre av fyra pojkar kände redan sedan tidigare till barnsidan och alla använder sig också mer 

eller mindre av den. En pojke gör det ytterst sällan, den andra brukade besöka webbplatsen 

och den tredje gjorde det väldigt ofta. Alla pojkarna sa att de brukar använda andra 

webbplatser och de exemplen som kom fram var Bokias hemsida, pojkarnas e-mail samt 

YouTube. 

 

Större delen av barnen känner till webbplatsen Minabibliotek.se oavsett kön. Orsaken till att 

12-åringarna känner till sidan mer än 9-åringarna beror sannolikt på att de är äldre och därmed 

har mer läsvana men också mer Internetvana. Andra webbsidor, vilka är vanliga att besöka, är 

e-mailsidor och YouTube. Pojken som gillar fantasy besöker även andra sorters boksidor till 

exempel Bokia och vi tror att om barnen läser böcker så ökar även chansen till att de letar sig 

fram till andra boksidor. Anledningen är förmodligen att barnen vill få mer boktips och 

kanske köpa böcker. 

 

4.3 Färg och design 

 

4.3.1 9-åringarna 

 

Bland flickorna var det bara en som fick någon slags reaktion då hon tittade på barnsidans 

framsida. Det hon lade märke till var att man kan logga in, det vill säga inloggningsrutan. De 

andra två hade ingenting att säga. När det gällde webbsidans text ansåg alla tre flickor att den 
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var lagom. Det vill säga att den hade rätt storlek, att den var rätt placerad och de tyckte också 

att det var tillräckligt mycket text. Färgerna på sidan var uppskattade och en flicka tyckte 

särskilt om att man såg mycket av färgerna blått, grönt och rött (det röda gällde länkarna). De 

två andra flickorna hade inte riktigt samma åsikt som den första flickan när det gällde 

mängden färger: de var för få till antalet, och flickorna skulle även önska att det fanns några 

fler. 

 

Bland pojkarna kom det fram några fler första reaktioner. En pojke föll för bilden/fotot som 

visades på framsidan i samband med en artikel. En annan pojke tyckte att den första artikelns 

titel (dåvarande ”Barnens deckardrottning på besök”) tedde sig iögonenfallande. Den tredje 

pojken fick ingen första reaktion. Både när det gällde texten och färgerna på sidan verkade 

alla tre pojkarna vara i överlag nöjda. 

 

Det var inte så många barn (hälften) som fick någon första reaktion av barnsidan. Vi tror att 

det huvudsakligen beror på att barnen inte tidigare besökt webbplatsen. När man sedan får en 

fråga om första intryck slängd i ansiktet kan det vara svårt att direkt komma på något svar, 

eftersom man inte har någonting att direkt relatera till. Vi tror att det också kan vara så att det 

helt enkelt inte fanns någonting som verkade nog intressant för barnen för att de skulle få 

någon särskild reaktion. Om så är fallet krävs enligt oss drastiska åtgärder för att göra sidan 

”roligare”. När det gällde första reaktionen så var det ingen större skillnad mellan könen.  

 

När det gäller färgerna skiljer sig åsikterna en aning. Medan pojkarna är nöjda vill flickorna 

ha fler färger. Orsaken kan vara att flickor generellt sett är mer intresserade av färg och design 

än vad pojkar är. Kanske är också detta anledningen till att flickorna under intervjuerna 

nämnde webbplatsens färger mer än vad pojkarna gjorde. 

 

4.3.2 12-åringarna 

 

En av flickorna lade allra först märke till en titel på en artikel (”Världens bästa bok”) då hon 

först fick titta på sidan. Den andra flickan ansåg att bilden/fotot i mittenspalten tillhörande den 

dåvarande belysta artikeln gav henne sin första reaktion av sidan. Båda flickorna tyckte att 

färgerna fungerade bra, men den ena lade också till att hon tyckte att det kanske var litet för få 

färger och att hon skulle gilla om det lades till några fler. När det gällde texten på sidan så 

rådde det litet delade meningar. Den ena flickan ansåg att textens storlek, placering och 
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mängd fungerade bra. Den andra flickan hade ungefär samma kommentar, men hon ansåg att 

det var för litet text och önskade att det hade varit litet mer. 

 

Den första av fyra pojkar tyckte inte att han fick någon särskild första reaktion när han tittade 

på första sidan. Däremot använde han datormusen till att scrolla igenom hela sidan då han 

letade efter något iögonenfallande. En annan pojke tyckte att rubrikskyltens figurer (”Barn”-

rubriken i mitten av sidan) tilltalade honom mest då han först tittade på sidan. En tredje pojke 

lade märke till inloggningsrutan först av allt. Den fjärde och sista pojken pekade inte ut något 

specifikt på sidan utan han tyckte snarare att hans första reaktion var att sidan starkt 

meddelade att det handlade om barn och att sidan var riktad mot barn.  

 

Killarna hade alla samma kommentar gällande sidans textformat: den var lagom stor, var väl 

utplacerad och det var lagom mängd. Färgerna fungerade också bra tyckte de allihop, men en 

pojke kom med kommentaren att det vore trevligt om den blå färgen i bakgrunden var 

starkare. Han tyckte att det kändes lite blaskigt. En annan pojke tyckte att färgerna skar sig 

litet grann. Han skulle önska att sidan använde sig av färger som inte ”krockar” med varandra 

och kom även med förslaget att man skulle kunna använda samma färg överallt men i olika 

nyanser. 

 

Alla är nöjda med färgerna, men en av flickorna vill ha fler färger. I likhet med 3:orna är 

nästan alla 6:orna nöjda med färgerna, men flickorna i 6:an var mer designinriktade i sina svar 

än pojkarna (de ville ha fler färger). Detta tyder på att flickorna och pojkarna har olika åsikter 

när det gäller estetik. 

 

4.4 Navigation 

 

4.4.1 9-åringarna 

 

En av flickorna hade ingenting specifikt att säga om navigationen på sidan medan en annan 

tyckte att sidan var lättförstådd och enkel att ta sig fram på. Hon tyckte även att det var lätt att 

hitta dit hon ville komma (till exempel boktips i en viss genre). Den tredje flickan tyckte 

också att sidan var lättnavigerad, men hon sade också att hon tyckte det kunde kännas svårt att 

hitta någonting specifikt. 
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När det gällde pojkarna så tyckte två av tre att sidan var lätt att förstå och navigera genom, 

men den tredje hade ett litet annorlunda svar. Han tyckte att samtidigt som sidan var lätt att 

förstå så kunde det ibland kännas svårare att hitta till olika saker. Exempelvis så hade han 

svårt att hitta var betygssättningen fanns inne på boktipsen (länken var för otydlig). 

 

Det fanns ingen större skillnad mellan pojkarna och flickorna då det gäller att förstå och hitta 

på sidan. Endast en minoritet har ibland svårt att hitta någon specifik avdelning. 

 

4.4.2 12-åringarna  

 

Båda flickorna och alla fyra pojkarna tyckte att webbplatsen var lätt att förstå och de tyckte 

dessutom att det var lätt för dem att hitta till den avdelning de ville komma till. Det finns 

alltså ingen könsskillnad här. 

 

4.5 Funktioner och tjänster 

 

4.5.1 9-åringarna 

 

Eftersom det inte var något av de intervjuade barnen som hade besökt sidan tidigare så kunde 

vi heller inte få ut någon information om vilka av sidans funktioner de hade använt sig av. 

 

4.5.2 12-åringarna 

 

Den av flickorna som kände till och använde sig av webbplatsen sade att hon brukar använda 

sig av boktipsen, betygssättningssystemet (inne bland boktipsen) samt sökrutan. 

 

Av de tre pojkarna som använde sig av webbplatsen så brukar en av dem använda sig av 

boktipsen och sökfunktionen. Han brukar även om det är en särskild bok som han vill läsa, 

använda sidan för att först se om boken finns inne och i så fall på vilket bibliotek. En annan 

pojke påstod sig enbart använda sökrutan och den tredje använder även han sökfunktionen 

och boktipsen, men även inloggningsmöjligheten. 
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I stort sett använder alla 12-åringarna samma funktioner. Dessa är alltså de mest använda 

funktionerna, det vill säga boktips, sök samt login. 

 

4.6 Bra och dåligt med sidan 

 

4.6.1 9-åringarna 

 

Av flickorna så var det en som inte kunde komma på någonting som hon tyckte var specifikt 

bra med webbplatsen. De andra två sa ungefär samma sak, det vill säga de tyckte om att det 

fanns så många boktips och böcker i allmänhet. Ingen av flickorna kunde komma på något 

särskilt som de tyckte var dåligt med webbplatsen. 

 

Pojkarnas svar skiljde sig litet grann från flickornas. En pojke hade ingen specifik uppfattning 

om vad han tyckte var bra med sidan. En annan tyckte mest om att kan man skriva sina egna 

berättelser och skicka in dem för publicering på webbplatsen. Den tredje pojken gillade 

vänstermenyn mest av allt, eftersom det gav en sådan bra översikt på de olika boktipsens 

genrer. Likt flickorna så tyckte ingen av pojkarna att det fanns något särskilt som var dåligt 

med webbplatsen. 

 

Eftersom alla pojkarna och flickorna tycker olika angående sådant som är bra med sidan, går 

det inte att ta fram några särskilda könsskillnader här. Ingen av varken pojkarna eller flickorna 

har någonting att påpeka då det gäller sådant som är dåligt med sidan. 

 

4.6.2 12-åringarna 

 

Den ena flickan tyckte mycket om boktipsen men hon tyckte allra mest om att man söka efter 

böcker, alltså sökfunktionen. Den andra flickan tyckte likadant. Ingen av flickorna hade något 

särskilt negativt att säga om sidan. 

 

Pojkarnas svar skiljde sig litet grann från flickornas. Litet otippat kom en av dem med 

kommentaren att han starkt gillade det faktum att det finns öppettider på biblioteken 

tillgängliga på sidan (i en liten informationsruta nere till vänster). Han gillade också det 

faktum att man i stort sett kan hitta allt det man behöver på sidan och att man i och med det 
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slipper gå till det fysiska biblioteket (till exempel för att kunna se om en specifik bok finns 

inne). Sökrutan gillade han också starkt. En annan pojke tyckte att boktipsen och artiklarna 

var bäst. Den tredje pojken tyckte om vänstermenyn (det vill säga genrelistan) och den fjärde 

pojken gillade sökrutan samt det faktum att det för honom kändes så pass lätt att hitta till olika 

delar på sidan. Gällande det negativa med sidan så var det två av fyra pojkar som inte hade 

någonting särskilt att tillägga, men en annan pojke tyckte att det var för litet boktips. Den sista 

pojken tyckte att boktipsens bilder var för små; om de hade varit större skulle man mer tydligt 

kunna se vad som fanns på bokomslaget. 

 

Mot slutet av intervjuerna med sexornas pojkar kom det fram några ytterligare önskemål på 

förändringar när det blev en liten gruppdiskussion med två av pojkarna. De tyckte båda att det 

skulle vara bra med en ytterligare uppdelning av åldersgrupper inom boktipsen så att inte alla 

åldrar finns på samma ställe (till exempel skulle då 6-9 år finnas för sig och 10-12 år för sig). 

Större bilder inne på boktipsen var önskvärt. Likaså att man kan klicka sig vidare från den 

individuella boken till nästa, om sagda bok ingår i en serie. Det kom även fram att pojkarna 

skulle önska sig bättre kommunikation användare emellan. De föreslog att man skulle ta och 

införa ett forum, en chatt, intern e-mail (det vill säga att registrerade användare kan skicka 

meddelanden sinsemellan på webbsidan) och kanske även vänlistor, som man då skulle ha 

tillgång till från den personliga sidans ”profildel”. 

 

Här kan vi faktiskt se en viss könsskillnad. Medan flickorna är nöjda med sidan tycker 

killarna att det finns både för få boktips samt för små boktipsbilder. De är mer kritiska än 

flickorna till innehållet. Då det gäller sådant som är bra med sidan ger alla barnen olika svar 

oavsett kön. Till skillnad från 9-åringarna så har här alla barnen någonting att säga angående 

positiva aspekter med sidan. 

 

4.7 Observationer 

 

Genom observationer upptäckte vi att barnen ofta försöka navigera sig framåt genom att 

klicka på bilder och rubriker istället för de avsedda länkarna. Pojken som scrollade ner på 

sidan var den enda av alla barnen (både 9- och 12-åringar) som gjorde det. Alla de andra 

barnen använde sig av scrollern endast då vi instruerade dem till att göra det. Ungefär en 
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tredjedel av alla barnen hade problem med att hitta var de själva kan betygssätta inne på 

boktipsen. Vi fick därför ofta visa dem hur man ska göra. 

 

Vi märkte också att 12-åringarna visade större intresse för både intervjun och webbsidan än 

vad 9-åringarna gjorde. Detta beror troligen på att större delen av 12-åringarna redan var 

bekanta med webbplatsen och därmed hade lättare att ta till sig intervjufrågorna. De hade mer 

att relatera till än 9-åringarna. 12-åringarna var dessutom mer pratglada än 9-åringarna. Det 

kan dels bero på att de redan var bekanta med webboplatsen, men det kan också ha att göra 

med kunskapsklyftan årskurserna emellan. 

 

En liten könsskillnad som vi upptäckte var att flickorna tenderade till att vara mer 

tillbakadragna än pojkarna, särskilt bland 9-åringarna. Pojkarna hade i stort sett lika litet att 

säga, men de var mer framåt i sina svar. Det kändes nästan som om vi fick dra ut svaren ur 

flickorna medan pojkarnas svar kom mer av sig själva. 

 

4.8 Kontaktpersonens feedback 

 

Barnbibliotekarien (vår kontaktperson Åsa Zetterström) var positiv till våra resultat då vi 

träffade henne efter sammanställningen av intervjusvaren. Hon fick några ”Aha!”-upplevelser 

och tyckte att det vi sa var intressant, särskilt då vi berättde att ett par av barnen hade kommit 

med önskemål om bättre kommunikationsmöjligheter på webbsidan. Hon antecknade även ner 

de förändringar som hade kommit fram genom barnens önskemål. En del av dessa önskemål 

skulle inte enligt henne gå att tillfredsställa på grund av tekniska begränsningar och detta har 

vi förståelse för. Alla program har inte lika stora modifikationsmöjligheter för att kunna göra 

alla de ändringar som togs upp under intervjuerna. Som vi förstod det så verkar inte 

webbsidans design kunna modifieras särskilt mycket. 

 

Barnbibliotekarien nämnde också under vårt feedbackmöte att i och med den senaste 

uppdateringen av sidan (vilken skedde i mitten av november 2009) förändrades 

bibliotekariernas möjligheter att välja sökord när de skapar listor och dylikt. Förut kunde man 

märka böckerna med ett eller flera nyckelord då man kategoriserade dem, men för närvarande 

kan man nu bara använda ett nyckelord per bok, vilket resulterar i att användaren kan uppfatta 

det som om det finns färre boktips än vad det gjorde tidigare. Sanningen är att böckerna 
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fortfarande finns kvar, men de kan vara svårare att hitta igen i och med de begränsade 

nyckelorden. Barnbibliotekarien nämnde dock att det här ska rättas till inför nästa version av 

webbplatsen. 

 

En annan sak som vår kontaktperson tog upp var att webbplatsen tidigare hade större 

kommunikationsmöjligheter. Förut hade webbplatsen både forum och chat. Dessa togs bort på 

grund av för litet intresse bland användarna.  
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5. Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Slutsatser 

 

Litet mindre än hälften av alla barn känner till och har besökt barnsidan på Minabibliotek.se 

tidigare. Ingen av barnen i klass 3 känner till webbplatsen överhuvudtaget. Detta ser vi som 

ett stort problem, vilket enligt vår mening bör åtgärdas omgående. Ändras design och 

funktioner på sidan spelar det ingen roll om barnen ändå inte känner till sidan. Även om 

kännedomen av webbplatsen ter sig vara relativt låg (speciellt i de yngre åldrarna) så verkar 

det som om majoriteten av alla barn faktiskt använder sig av Internet. Detta kan man också se 

i Medierådets undersökningar från 2006 och 2008.  

 

Enligt Medierådets undersökning från 2008 använder 21 % av barn Internet till att göra läxor 

och skolarbete. Det här kan delvis kopplas till Blowers och Bryans information om vilka 

medier barn använder för att söka upp information. Enligt Blowers och Bryan använder sig 

1/3 av barn Internet i första hand som informationskälla. Här kommer biblioteket in och har 

en stor roll då det gäller information. Det är med andra ord väldigt viktigt att biblioteket 

lyckas nå ut till barn i alla åldrar. Detta försvåras enormt när barnen inte har någon kännedom 

om bibliotekets webbplats. 

 

I vår undersökning har vi upptäckt att barnen i överlag är nöjda med webbsidans färger. 

Däremot skulle flickorna gärna vilja ha fler. Att barnen visar estetiskt intresse kan man koppla 

till Large, Beheshti samt Rahmans artikel om barns uppfattningar av webbportaler från 2002. 

Där påvisades det att barn är väldigt intresserade av starka färger och iögonenfallande design. 

 

Barnen i vår studie tycker i överlag att webbsidan är lätt att förstå och de har lätt att navigera 

sig fram på sidan. Blowers och Bryan menar att just navigationsdelen är viktig då man skapar 

webbsidor riktade till barn. De ska vara lättförståeliga och enkelt uppbyggda för att barn ska 

kunna utnyttja sidan på bästa möjliga sätt. Personligen anser vi att detta ska vara en 

självklarhet om sidan ska kunna fungera som den är avsedd till. 

 

De mest använda funktionerna på barnsidan verkar vara boktipsen, sökrutan och 

inloggningen. Boktips och sökmöjligheten utgör också enligt oss kärnan för bibliotekets 
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verksamhet. Ett barn i vår undersökning tycker att det finns litet för få boktips på webbsidan. 

Det faktum att antalet boktips utifrån sett verkar ha reducerats beror på den uppdatering av 

webbplatsen som vi tidigare nämnt. Vi tror att de flesta av boktipsen kommer att ”komma 

tillbaka”, men det kommer troligen att ta ganska lång tid. Förhoppningsvis kommer den ovan 

nämna planerade förändringen implementeras i nästa version av webbplatsen. 

 

En del intressanta förslag kom fram under sexornas förmiddagsrast, då två pojkar kom fram 

och ville diskutera mer om förändringar på webbplatsen. Det kom fram ytterligare 

information som inte hade kommit fram under deras tidigare intervjuer. Pojkarna tyckte att 

det behövs ytterligare uppdelning av åldersgrupper inom barnavdelning (i synnerhet under 

boktipsen). Det skulle kunna vara till exempel åldrarna 6-9 och 10-12. Detta skulle enligt 

pojkarna göra det lättare för barn att hitta sådant som tillhör just deras åldersgrupp. Enligt 

Blowers och Bryan skulle det här vara passande att dela in åldersgrupperna i åldrarna 5-8 

samt 9-12 för att det ska anpassas efter kunskapsnivån på ett rimligt sätt. Dessa åldersgrupper 

innefattar de som nyss har börjat läsa eller ska börja läsa (5-8) och de som kan läsa (9-12). 

 

Pojkarna tyckte också att det skulle behövas större bilder inne på boktipsen, vilket skulle 

framhäva bokens yttre på ett tydligare sätt. Barn, men också vuxna, väljer ofta böcker efter 

omslaget. Människor dras till sådant som är estetiskt tilltalande. 

 

Ett annat förslag som pojkarna hade angående boktipsen var att om boken man tittar på ingår i 

en serie, skulle det vara bra om även nästa bok i serien visas, så att det blir lätt att klicka sig 

vidare till den. Detta tror vi kan vara svårt att göra i praktiken eftersom bokserier då skulle 

behöva boktips på samtliga böcker. 

 

En annan grej som pojkarna ville ha på sidan var bättre kommunikation användare emellan. 

Framförallt ville de ha vänlistor men gav även exempel på annat som skulle kunna underlätta 

kommunikationen, till exempel ett forum, möjligheten att kunna skicka meddelanden vänner 

emellan och kanske dessutom en chatt. 

 

Det faktum att en av pojkarna i klass 6 tyckte att det är bra med en bibliotekswebbplats då 

man ”slipper” gå till det fysiska biblioteket kan man koppla till Sara Janzens uppsats, där hon 

påpekar att allt färre människor går till biblioteken eftersom större delen av de tjänster de 
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behöver använda sig av nu finns att tillgå på webben. Att kunna utföra dessa tjänster redan i 

sitt eget hem underlättar förstås väldigt mycket. 

 

Om vi skulle ta och göra en ny undersökning för att ta reda på barns uppfattning av 

webbplatsen eller andra Internetsidor skulle vi istället ta de två och två (det vill säga 

fokusgrupper). Vi tror att det skulle bli mer uttömmande svar och diskussioner på det viset. På 

det sättet som vi gjorde nu så kändes det ofta som om man fick dra svaren ur barnen. Har de 

en kompis med sig så blir det nog lättare för dem att våga föra fram sina åsikter och tankar. 

Under en annan undersökning skulle vi också ha använt oss av mer direkta frågor om vad 

barnen tycker om webbplatsen än de frågor som vi använde oss av den här gången. Exempel 

på en fråga skulle kunna vara ”Är webbsidan bra/dålig/intressant/ointressant samt varför?”. Vi 

skulle då få mer raka svar vilka vi skulle slippa tolka och gissa på underliggande meningar. 

 

Vi upptäckte också under intervjuerna att barnen gav bättre svar när vi frågade om vad som är 

bra med sidan än när vi frågade vad som är bäst med sidan. Det som barnen tyckte var dåligt 

med sidan kom fram först när vi diskuterade vilka ändringar de ville ha på sidan, inte då vi 

frågade vad de tyckte var sämre med sidan. Vill man fråga vad som är dåligt med sidan så ska 

man göra om frågan till förslagsvis ”Om du jämför den här webbsidan med andra sidor som 

du har besökt, är det då något du saknar eller tycker är dåligt med denna sida?”. Jämförelser 

kan på så sätt locka fram åsikter som barnen inte annars skulle ha tänkt på. 

 

I stort sett är barnavdelningen inom webbplatsen Minabibliotek.se bra. Barnen är nöjda med 

design, navigation, funktioner med mera. På grund av att vi utgår ifrån barnens perspektiv är 

webbsidan godkänd eftersom barnen i överlag är nöjda med den. Hade vi istället använt oss 

av Blowers och Bryans kriterier hade webbplatsen däremot inte varit godkänd eftersom den 

endast uppfyller kravet om kontroll (se stycke 1.6 Bedömningskriterier).  

 

Däremot finns det några saker med webbplatsen vilka barnen har tagit upp och som de tycker 

kan förändras.  Dessutom finns det många förslag i den litteratur som vi har använt oss av, 

vilka ger ytterligare förslag till förbättringar. 
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5.2 Rekommendationer 

 

Vi har kommit fram till en del förändringar man skulle kunna göra på webbplatsen, baserat på 

de svar som vi har fått fram under intervjuerna. Webbsidan behöver fler färger. Vi tycker att 

Blowers och Bryan har ett bra förslag på hur detta ska kunna åstadkommas. Det är att man 

använder sig av olika färger på olika sidor beroende på var man är inne på barnavdelningen. 

Vi tycker också att vänstermenyn bör byta färg så att den framhävs ytterligare (grå-beige 

känns ganska trist). Alternativt skulle man kunna ge användarna en möjlighet att ändra sidans 

färger via ”Mina sidor”. Där skulle man kunna välja så kallade ”skins”, det vill säga olika 

färgteman som biblioteket har bestämt i förväg. Man skulle också kunna låta användarna 

själva kunna bestämma vilka färger som ska vara var på sidan. Det skulle tillåta dem att ändra 

precis hur mycket de vill. 

 

En annan sak som vi också tycker är en bra idé av Blowers och Bryan är att sätta in olika 

figurer vilka är representativa för olika avdelningar. Detta kan till exempel vara en drake för 

fantasy, ett spöke för skräck, ett papper och en penna för ”Dina texter och bilder” och så 

vidare. 

 

När det gäller navigationen på sidan så är det egentligen ingenting som vi tycker behöver 

ändras på, förutom att betygssättningslänkarna skulle kunna göras tydligare. Möjligen genom 

en textlänk förutom de små bokikonerna. 

 

En vänlista vore bra, likaså möjligheten att kunna skicka meddelanden användare emellan. Vi 

är litet osäkra angående forumet och chatten, men vi tycker ändå att det skulle vara värt att 

återinföra dessa eftersom det är nya tider nu och intresset hos användarna kan ha ökat. 

 

Alla dessa småjusteringar åsido, anser vi att det är kännedomen om webbplatsen som är det 

stora problemet. Även om design, funktioner och annat ändras så spelar det ingen roll om inte 

barnen känner till och besöker sidan över huvud taget. Vårt förslag är att biblioteket på ett 

eller annat sätt samarbetar med skolan så att barnen på så sätt kommer i kontakt med 

webbplatsen via sin utbildning. Det är bra om detta samarbete införs ganska tidigt i barnens 

skolgång. På detta sätt får barnen tidigt kontakt med biblioteket och dess tjänster, för att sedan 

kunna vända sig till biblioteket under resten av sin skolgång.  
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Dessutom vill vi rekommendera bibliotekarier samt övriga inblandade att läsa igenom 

Blowers och Bryans bok Weaving a Library Web: A Guide to Developing Children’s 

Websites, eftersom den tar upp så pass många lösningsmöjligheter vilka har använts på andra 

bibliotekswebbsidor världen över. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för barnt 
 

 

Frågor innan visningen: 

 Hur gammal är du? 

 Var bor du? 

 Vad har du för intressen? 

 Läser du på din fritid? 

 Vilka böcker tycker du om? (vilken typ av böcker: djur, fantasy, sport med mera) 

 Brukar du besöka något bibliotek? 

 Känner du till barnsidan på Minabibliotek.se? Hur fick du reda på att den finns? 

 Har du besökt webbsidan tidigare? Hur ofta gör du det? 

 Brukar du besöka några andra webbsidor? 

 

Färg, bild & design: 

 Vad är det första du lägger märke till på sidan (startsidan)? 

 Vad tycker du om texten på sidan? (storlek, mängd, placering) 

 Vad tycker du om färgerna på sidan? 

 

Navigation: 

 Är det lätt att förstå hur man ska ta sig fram på sidan? (Är sidan begriplig?) 

 Hittar du lätt till den avdelning du vill komma? 

 Är saker och ting på rätt plats på webbsidan (meny, sök, ditt tips med mera …)? 

 Vill du ändra på något? 

 

Funktioner/tjänster: 

 Vilka av följande har du använt? 

- Barnens/bibliotekariernas boktips 

- Betyg 

- Sök 

- Nyheter/aktiviteter 

- Egna berättelser 

- Någonting som vi inte har nämnt 

 Vad tycker du är bäst av följande? 

- Barnens/bibliotekariernas boktips 

- Betyg 

- Sök 

- Nyheter/aktiviteter 

- Egna berättelser 

- Någonting som vi inte har nämnt 

 Är det något du saknar på sidan? 

 

Övergripande slutfrågor efter visningen: 

 Vad är det sämsta med sidan? 

 Vad är det bästa med sidan? 

 Är det någonting du tycker att vi har glömt att ta upp? 

 Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att webbplatsen/sidan såg ut? (Färger, 

bilder, texter, saker att göra med mera.) 
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Bilaga 2: Sammanställning av barnintervjuer 24-25/11 2009 

 

Flickor 9 år 

 

 3 stycken flickor, alla bor i Vindeln. 

 Intressen: rida, spela innebandy, springa och klättra, fotboll. 

 Läsvanor: läser ibland, läser ganska mycket. 

 Genrer: en flicka tycker om Kalle Anka och alla tre gillar spännande böcker. 

 Biblioteksbesök: ibland, ganska regelbundet. 

 Ingen av flickorna känner till Minabibliotek.se. 

 Två av flickorna besöker andra webbsidor. 

 Första intrycket: att man kan logga in, två flickor hade inget första intryck. 

 Texten: alla tyckte det var lagom. 

 Färgerna: fina färger, bra färger (grön, blå, röd), bra färger. 

 Navigation: lätt att hitta men kan vara svårt att hitta något specifikt, lätt att förstå och 

hitta. 

 Sämst med sidan: vet ej, vet ej, vet ej. 

 Bäst med sidan: det finns böcker, vet ej, många boktips. 

 Ändringar på sidan: vet ej, fler färger, fler färger. 

 

Pojkar 9 år 

 

 3 stycken pojkar, alla bor i Vindeln. 

 Intressen: TV-spel, fotboll innebandy slalom, cykla. 

 Läsvanor: Läser inte så ofta, läser aldrig, läser inte så ofta. 

 Genrer: Kalle Anka, enbart facklitteratur för skolarbete, spännande böcker. 

 Biblioteksbesök: besöker aldrig biblioteket, bara om de ska läsa något genom skolan, 

besöker biblioteket ibland. 

 Ingen av pojkarna känner till Minabibliotek.se. 

 Andra webbplatser (två av pojkarna): spelsidor (onlinespel), Youtube. 

 Första intrycket: ”Barnens deckardrottning på besök” (första rubriken på barnsidan), 

inget intryck, bilden på startsidan. 
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 Texten: lagom. 

 Färgerna: ganska bra, bra. 

 Navigation: lätt att förstå och hitta, lätt att förstå och ibland svårt att hitta (hittar ej var 

man betygssätter), lätt att förstå och hitta. 

 Sämst med sidan: inget dåligt. 

 Bäst med sidan: vet ej, egna berättelser (har gjort detta på en annan sida), 

vänstermenyn. 

 Ändringar: alla pojkarna var nöjda med sidan och tyckte inte att någonting behövs 

ändras. 

 

Flickor från 6:an (12 år gamla) 

 

 2 stycken flickor och alla bor i Vindeln. 

 Intressen: sjunga, foto och sjunga. 

 Läsvanor: båda flickorna läser ibland. 

 Genrer: båda flickorna läser ungdomsböcker. 

 Biblioteksbesök: båda flickorna besöker ibland biblioteket. 

 1 flicka känner till Minabibliotek.se och besöker dessutom webbplatsen ibland. 

 Andra webbplatser: Youtube. 

 Första intryck: ”Världens bästa bok” (artikel), bilden på första sidan. 

 Texten: för lite text, bra text. 

 Färgerna: bra (kanske för få), bra. 

 Har använt: boktips betyg och sökrutan, inte använt webbsidan. 

 Navigation: båda flickorna tyckte det var lätt att förstå och hitta. 

 Sämst med sidan: inget speciellt. 

 Bäst med sidan: boktipsen (bra) och sökfunktionen (bäst), att man kan söka olika 

böcker. 

 Ändringar: vill ha fler färger, nöjd med sidan. 

 

Pojkar från 6:an (tre 12 år, en snart 12 år) 

 

 Alla bor i Vindeln 

 Intressen: hockey och cykla, skytte scouter innebandy läsa, innebandy och fotboll. 
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 Läsvanor: läser på fritiden, läser ibland, läser mycket, läser lite. 

 Genrer: deckare, fantasy, verklighetsbaserade böcker, Sune och andra roliga böcker. 

 Biblioteksbesök: besöker biblioteket, besöker inte biblioteket men får hem böcker av 

mamman som jobbar där, besöker ofta biblioteket, besöker ibland biblioteket. 

 Kännedom: 3 av pojkarna känner till webbsidan. 

 Användning av webbsidan: besöker ofta, ytterst sällan, brukar besöka. 

 Använder: boktips sök se om boken finns inne och i så fall på vilket bibliotek, enbart 

sökrutan, sök boktips och login. 

 Andra webbplatser: Bokia, mail, Youtube. 

 Första intryck: inget speciellt intryck (scrollar igenom hela sidan med början 

uppifrån), rubrikskyltens figurer, login-rutan, att det handlar om barnböcker. 

 Texten: lagom, bra, lagom, bra. 

 Färgerna: bra (det passar men starkare blå färg vore bra), bra, bra, bra. 

 Navigation: lätt att förstå och hitta. 

 Sämst med sidan: för lite boktips, för små bilder (inne på boktipsen), nöjd, nöjd 

 Bäst med sidan: att det finns öppettider, man slipper gå på biblioteket samt sökrutan 

boktips och artiklar, vänstermenyn (genrelistan), sökrutan och lätt att hitta. 

 Ändringar: ytterligare uppdelning på åldersgrupper inom boktipsen så att inte alla är 

på samma ställe t ex 6-9 och 10-12 år, större bilder på boktipsen, ta upp fortsättningen 

på böckerna inom boktipsen (om det är en serie), sidan är bra som den är, två pojkar 

tyckte att det ska vara bättre kommunikation med andra användare (vänlista, forum, 

chat, mail etc.). 

 


