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Sammanfattning l Abstract 

This thesis examines which function the information technology may have in the 
children's library, with the example from two library computer programes. One is an 
expert system, Hedvig, which will help children to choose and to find books, and the 
other is a computer game, The mysterious signs, that will teach children library user- 
education. 

The main question is: What conceptions do the project-leaders, the children's 
librarians and the children have concerning the function of these two programmes in the 
children's library? 

The study is based upon qualitative interviews with two projects-leaders, four 
librarians, three computer programmers and twenty-eight children. 

~ h e  theoretical material consists of examples on other library computer programmes 
for children developed in Denmark and USA, some American studies in children's 
abilities to use computerized information retrieval systems, and studies concerning 
children's relations to computers. 

The adult's conceptions of the computer programmes are divided into categories as 
follows: Democracy, aspect of sex, complement, marketing, reading promotion, 
development of competence, information technology development, pedagogics, adult 
educational activities, compensation and arnusement, pedagogics, usefulness, 
effectiveness and information. These categories shall be seen as the conclusions of the 
thesis. 
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Jag vill tacka min handledare StafFan Lööf för dennes stöd och uppmuntran under arbetet med 
uppsatsen. Jag vill också rikta ett stort tack till personalen på Ronneby stadsbibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek som gjort det möjiigt för mig att studera dataprogrammen, och till alla de som ställt upp 
p& intervjuer. 

1. Inledning 

Informationsteknologi är ett begrepp som ofla använts i olika sammanhang den senaste 
tiden. Men vad menas med informationsteknologi egentligen? 

I IT-kommissionens rapport konstateras "att termen informationsteknologi - eller den 
vanliga förkortningen IT - har svagheter som benämning på hela det omfattande område 
som vi behandlar". Man har ändå valt att amranda termen och "låter den syfia på ett brett 
spektrum av möjligheter och metoder att utveckla och förmedla kunskap". Det - 
poängteras också att teknologin endast är "ett redskap, ett medel" (Vingar.. .1994,s. 5). 

En något mer konkret definition är "Informationsteknologi kan i sin mest avgränsade 
betydelse vara synonymt med datorer. Ur ett vidare perspektiv kan det innefatta 
'teknologi fös information', att man använder mikroelektroniken for att överföra 
information med text, tal, musik eller bild, och dessutom kombinerar datorteknik, 
kornrnunikationsteknik och TV-teknip' (Isaksson 1992, s. 12f). 

I IT-kommissionens rapport säger man.vidare om,IT att "Den.skall.kunna utnyttjas 
överallt och av alla, inte bara de särskilt kunniga" (Vingar ... 1994,s.7). Som blivande 
bibliotekarie anser man då att just biblioteken skulle kunna vara en plats där "allayy skulle 
kunna få tillgång till IT. Om detta sägs det i rapporten följande: "De offentliga 
biblioteken skall utnyttjas for att information om samhällsfrågor, men också om t ex 
litteratur, konst och musik, elektroniskt skall kunna nå allayy(ibid,s. 14). 

~a tonser in~en  av folkbiblioteken påbö jades i mitten av 80-talet. Bibliotekstjänst 
introducerade sitt BUMS-system (Bibliotekens utlånings- och kontrollsystem) 1974, och 
ett antal lokala biblioteksdatasystem har utvecklats. Idag är majoriteten av landets 
folkbibliotek datoriserade. I första hand är det bibliotekens mediebestånd som överförts 
från kortkatalog till datoriserad katalog, med rutiner för utlån, låntagarregistrering osv. 
Det börjar bli allt vanligare att man också har tillgång till externa bibliotekskataloger, 
olika databaser, uppslagsverk på CD-ROM osv. Några bibliotek är anslutna till ett lokalt 
nätverk, och ett fåtal har tillgång till Internet. 

Datoriseringen har dock främst skett på vuxenavdelningarna med några få undantag. "I 
denna utveckling har barn- och ungdomsavdelningarna inte deltagit och 
barnbibliotekarierna har inte engagerats i någon större utsträckning'' (Lundgren 
1995,s.3). "Inte ens i samband med biblioteksdatoriseringen har alla barnavdelningar fått 
egna terminaler eller datorer" (ibid,s.gf). 
Det är forst i bö jan av 90-talet som datorerna också kommit in på barnavdelningarna. 

Statistikundersökningar betraffande barns utnyttjande av datorer visar att barn och 
ungdomar i hög grad är intresserade av och använder datorer. 



"Datorerna kommer in alltmer i barnens vardag, för de allra yngsta nästan uteslutande i 
form av dator- eller TV-spel, for de äldre aven med annan användning. En tredjedel av 3- 
8-åringar spelar datorspel minst en gång i veckan; av pojkarna och de äldre i gruppen 
betydligt oftare. I 9-14-årsåldern spelar två tredjedelar av barnen regelbundet datorspel, 
av pojkarna 8 av 10. Också ungdomar i övre tonåren spelar gama datorspel men 
använder mer och mer datorn på annat satt" (Filipson 1994,s. 1). 

"1 barnens värld spelar datorn en viktig roll, och biblioteken måste möta barnen i den 
förestäliningsvärld de finns om de ska känna att biblioteken är deras", säger Uno Nilsson 
i "Barnspåret" (1994,s.89). Han säger där vidare att datorernas användning på 
barnbibliotek handlar i första hand om att förbättra tillgängligheten till bibliotekens alla 
medier, och att öka barnens möjligheter att söka information i uppslagsverk och 
databaser (ibid, s. 8 8). 

I " Barnspåret" ges en redovisning for vad som kan finnas eller som ar under utveckling 
inom IT på barnavdelningarna idag: 
* Dataspel och uppslagsverk på CD-ROM . Många av dessa program är interaktiva, 
vilket innebär att man kan välja direkt i meny eller bild i dialog med programmet. Den 
senaste utvecklingen av interaktiva medier ar eductainment, dvs en blandning av spel och 
kunskapsprogram. 
* Multimedia. Program där rörlig bild kombineras med ljud och text, t ex utbildnings- 
och simuleringsprogram. En avancerad variant av multimedia kallas virtual reality, och då 
handlar det om tredimensionella världar där man med hjälp av handske och bildskärm kan 
gå in och agera i en låtsasvärld. 
* Interaktiva böcker. Bilderböcker dar texten läses högt och personerna är rörliga, och 
användaren kan gå in i bilden och undersöka rum osv. 
* Kataloger och visningsprogram. Exempel på program som namns här är Boghuset, 
Basille, Hedvig och Olga, som alla kommer att beskrivas närmare under "Andra IT- 
projekt". 
* Nätverk. Flera terminaler eller skärmar kopplas till en dator så att t ex flera kan söka i 
samma CD-ROM-skiva. Det kan också som i Ronneby innebära att ett elektroniskt 
natverk byggs inom kommunen där biblioteket också ingår. Internet är det internationella 
nätverk där olika natverk över hela världen kopplas samman (ibid,s.86f). 

Det ar också ett känt faktum att det är pojkarna som ar i majoritet framför datorerna. 
"Liksom tidigare har pojkar tillgång till både datorer och datorspel i större utsträckning 
än flickor och de använder också datorspel och datorer betydligt oftare än flickor" 
(Filipson 1994,s.23). 
I IT-kommissionens rapport säger man också att "Flickors intresse för a n v ä n d ~ g  av IT 
skall särskilt stimuleras och utvecklas" (Vingar.. .1994,s.9). 

Följande frageställningar ställdes M r  sydlänskonferensen "Barn & ~ata-Äventyret" som 
hölls i Ronneby i januari-1 994. "Vilka samhälleliga förändringar, vilka 
mediaforändringar, vilka organisationsforändringar, vilka personella förändringar kan 
datautveckiingen komma att få i förhållande till barnbiblioteksverksamhet?" (1994,s. 10). 

Jag ska inte försöka besvara dessa fiagor här, men jag menar att i detta sammanhang kan 
det vara intressant att få en inblick i vad som gjorts och finns på IT-området på 
bibliotekens barnavdelningar idag. Det kan även finnas skal for att ta del av forskning 
vad galler barns förhållande till datorer i allmänhet, och om barns förmåga att använda 
datoriserade bibliotekssystem i synnerhet. 



1.1. Bakgrund 

Det finns flera orsaker bakom mitt val av uppsatsämne. 
Den första är att jag har ett stort intresse för barnbiblioteksverksamhet, och att jag gärna 
skulle vilja arbeta inom detta område i framtiden. 

Den andra är att mina kunskaper om datorer var i stort sett lika med noll när jag började 
på Bibliotekshögskolan, och jag tänkte att jag inom ramen fös magisteruppsatsen skulle 
försöka lära mig mer. 

En annan orsak ar att jag anser att biblioteket, vid sidan om skolan, är den institution där 
barnen ska kunna få tillgång till informationsteknologins möjligheter. Jag tycker att det är 
oerhört viktigt att biblioteken satsar på barnen nar det gäller detta for att det inte ska 
uppstå ett A- och B-lag i framtidens "infornationssamhalle". 

För min uppsats har jag studerat två biblioteksdataprogram som är riktade speciellt till 
barn. Det ena programmet är ett expertsystem som ska hjälpa barn att välja och hitta 
böcker, och som går under namnet Hedvig. Det andra är ett datorspel, De mystiska 
tecknen, som ska lära ut bibliotekskunskap till barn. Jag har valt dessa två program 
eftersom de är svenska pionjärarbeten på området. Min avsikt har dock inte varit att 
jamföra eller göra en utvärdering av programmen. 

Ytterligare en orsak är av rent praktisk art; jag tillbringade min FSA (faltanknutet 
självständigt arbete) på Ronneby stadsbibliotek där man har Hedvig , och jag har gjort 
undersökningen kring $De mystiskaltecknerr p6 Stockholms stadsbibliotek när8 min 
hemort. 

Jag kommer i min uppsats att nämna men inte gå närmare in på andra former av 
informationsteknologi som finns på biblioteken, som t ex uppslagsverk på CD-ROM och 
andra datorspel. 

1.2. Problemställning 

Min problemställning ar: Vilka föreställningar finns om Hedvigs och De mystiska 
tecknens funktion i barnbiblioteksverksamheten, utifran intervjuer med projektansvariga, 
barnbibliotekarier och barn? 

Delfiagor: Vad ar syftet med att använda informationsteknologi i barnbiblioteket? 
Hur kan man använda dessa program i verksamheten? 
Hur förhåller sig barnbibliotekarier till informationsteknologin, och speciellt till dessa 
program? 
Vad tycker barnen om programmen? 
Hur är barns förhållande till datorer? 
Är det någon skillnad mellan fickors och pojkars förhållningssätt? 
Hur skiljer sig barns uppfattningar åt beroende på barnens ålder? 



1.3. Metod 

Jag har använt kvalitativa intervjuer som metod för min undersökning. Jag har haft en 
intervjumall med fiagor som jag i stort sett har följt, men tagit upp sidospår i de fall de 
uppkommit. Intervjuerna med barn är till viss del kvantitativa. 

Jag hade från början tänkt komplettera intervjuerna med observationer, men eftersom det 
inte var så många barn i biblioteket så föll det bort. Men man kan ändå saga att 
observationer har ingått till viss del när jag suttit bredvid barnen när de använt 
programmen. Det har dock inte varit någon systematisk observation, utan jag har helt 
enkelt iakttagit barnens tillvagagångsatt. 

Jag har gjort itta intervjuer med vuxna. I Ronneby intervjuade jag en projektansvarig 
från biblioteket (som är barnbibliotekarie men som jag benämner projektledare i 
uppsatsen), en programvaruutvecklare fiån dataforetaget, en kvinnlig och en manlig 
barnbibliotekarie. I Stockholm intervjuade jag projektledaren (som är 
barnbibliotekskonsulent), två programutvecklare vid Naturens Hus och två kvinnliga 
barnbibliotekarier. Vuxenintervjuerna skedde i biblioteket i avskilt rum, förutom 

u intervjuerna med programutvecklare som utfördes på respektive foretag. Intervjuerna tog 
mellan 112-1 timme. 

I Ronneby har jag intervjuat tio barn i åldrarna 7, 8, 10, 12 och 13, med en flicka och en 
pojke i varje åldersgrupp. I Stockholm har jag intervjuat sammanlagt arton barn mellan 
7-14 år, med en något sned könsfördelning, elva flickor och sju pojkar. Barnintervjuerna 
ägde rum i biblioteket och tog ca 15 minuter. Jag har använt mig av bandspelare vid d a  
intenjutillfallen. Jag har skrivit ut intervjuerna i sin helhet, och har sedan plockat ut det 
som jag ansett är intressant for uppsatsen. Jag har inte gjort några stora redigeringar i de 
intervjucitat som finns, förutom interpunktion och utelämning av icke-betydelsebärande 
ord for större läsbarhet. 

Jag har valt ut barn slumpvis, dvs i stort sett de barn som besökte biblioteket och som jag 
uppskattade var i lämplig ålder. Om detta säger Holme & Solvang (199lYs.186):"Att 
välja de enheter som är lättast att få tag i kallas tillfallighetsurval eller subjektiva urval 
och de är oftast inte representativa7'.Jag vill försvara min urvalsmetod med att jag hade 
en begränsad tid for undersökningen. och att det inte var så många barn som besökte 
biblioteket under den tiden. Någon intervju skedde i samband med klassbesök. Det var 
då läraren som valde ut barn åt mig. Bara några fa av barnen hade prövat Hedvig 
tidigare, så jag började med att visa hur Hedvig fungerade, och de fick prova själva innan 
jag inledde intervjuerna. Samma tillvägagångsätt gällde for De mystiska tecknen, där 
ingen av barnen hade sett programmet tidigare. 

Hedvig hade just introducerats pil barnavdelningen. Jag kunde dasför inte få intervjuer 
med barn som använt Hedvig under en längre tid, for vilket mina frågor egentligen var 
avsedda for. Det måste också påpekas att Hedvig vid undersökningstillfallet inte var helt 
klar. Det fanns inga bokomslag inscannade, inga annotationer inlagda och bara tre 
bokförslag i varje kategori. Förutsättningarna for De mystiska tecknen var att spelet 
hade visats och provats på ett antal ställen, men inte hade någon fast placering. Det 
arrangerades s& att spelet ställdes upp på stadsbibliotekets barnavdelning under en vecka. 
Spelet var bara igång den tid jag var närvarande. 



Bagge programmen är pionjärarbeten och ingick inte i den permanenta 
biblioteksverksamheten vid tidpunkten for mina intervjuer, eller hade precis 
introducerats. Förutsättningarna för min undersökning har alltså varit andra än om det 
hade gällt en etablerad verksamhet. Jag har s t a t  fragor som "tror du att...", och 
intervjupersonerna har fått redogöra for vad de tycker, tror, kan tanka sig osv. om 
programmen. Vad jag har försökt att ta fram är deras föreställningar om programmens 
fiinktion, och det menar jag kan j5unforas med vad Larsson säger om att försöka beskriva 
uppfattningar om något (1986,s. 12). 

1.4. Material 

Jag har gjort litteratursökningar i följande databaser:Artikelsök, LIBRIS, Nordiskt BDI- 
Index, LISA, ERIC och Library Literature. Jag har sökt på olika kombinationer av barn, 
barnbibliotek, informationsteknologi och datorer. Resultatet från Artikelsök visade att 
det inte har skrivits mycket om barnbibliotek och IT i svenska facktidskrifter, och BDI- 
Index gav inte heller mycket. I LIBRIS har jag hittat de monografier och avhandlingar 
som jag har med. I de amerikanska databaserna,har jag funnit.de flesta tidskrifisartikiar. 
Jag har också haft nytta av att studera referenslistor, och har aven använt mig av 
"browsing" av hyllor. Eftersom utvecklingen inom IT går mycket snabbt har jag främst 
ansett material från 90-talet intressant, men jag har med en del material fran senare 
hälften av 80-talet också. 

Litteraturgenomgången böjar med "Andra IT-projekt" dar jag först redogör för 
projektet i vilket De mystiska tecknen ingått. Eftersom Danmark kan sägas.vara ett 
föregångsland på området tar jag några exempel därifrån, Basille och Boris. Boghuset får 
ganska stort utrymme eftersom det ingår i samma projekt som De mystiska tecknen, och 
funnits tillgängligt på Bibliotekshögskolan i Borås. Jag har hittat två amerikanska 
exempel på barnvänliga bibliotekssystem som utvecklats, och om dessa skriver Busey & 
Doerr (1993) och Borgman (1990,1991). Materialet under denna rubrik ar fiämst hämtat 
fran tidskriftsartiklar och egen observation av dataprogram. 

I "Barn, bibliotek och datorer" försöker jag spegla de åsikter som uttryckts i litteraturen. 
Det har i USA gjorts några undersökningar om barns förmåga att använda datoriserade 
bibliotekssystem, och Fasick (1992) ger en översikt över vilken forskning som bedrivits. 
Jag tar sedan upp studier av Hooten (1989), Solomon (1993), Edmonds (1990) och 
Marchionini (1989). 

För att läsaren ska få en forförståelse for diskussionen kring barn och datorer har jag ett 
kort avsnitt om Piaget's teorier om barns utvecklingsstadier (Tarnrn,1979). 



Under rubriken "Barn och datorer" redovisas några forskares resonemang kring barns 
förhållande till datorer. Forskningen på detta område har till största delen rört barns 
datoranvändning i skolan, dvs vilka pedagogiska vinster som kan göras med datorstöd i 
undervisningen. Eftersom jag inte inriktat mig på rent skolpedagogiska program eller 
skolbibliotek har jag inte ansett det vara så relevant för min undersökning. 
"Människans förhållande till datatekniken har ägnats många forskningsrapporter, de allra 
flesta har gällt förhållanden i arbetslivet och i undervisning. Mötet mellan en enskild 
individ och datorn samt ungdomars spontana dataanvändning har lockat förvhansvärt fa 
forskare" (Nissen 1993, s.59). Sheny Turkle är emellertid en forskare som studerat barns 
uppfattningar om datorer. Hennes bok "The second self' kom visserligen ut redan 1984 
(1987 på svenska), men eftersom det inte har giorts så många andra omfattande 
undersökningar senare, så tycker jag att hennes tankegångar fortfarande är intressanta. 
Dessutom kan man väl säga att Sverige ligger några år efter USA vad galler användning 
av datorer, och både Erson, Nissen, Qvarsell m.fl. refererar i sina böcker till Turkle. 
Aven Paperts och Brods verk har några år på nacken (1980 respektive 1984), men jag 
tycker inte att jag kan förbigå dem heller. Förutom de här nämnda har jag framst tittat på 
svenska undersökningar som gjorts. Det är då Ersons avhandling (1992), Qvarsell 
(1988), Isaksson (19921, Calander (1993) och Nissen (1993). 

Eftersom tanken bakom De mystiska tecknen är att lära ut bibliotekskunskap till barn på 
ett nytt sätt redogör jag kort för vad traditionell biblioteksundervisning innebär. Jag tar 
också upp en annan metod for bibliotekskunskap för barn, Anne Ljungdahls "Boklek" 
(1 99 1). 

En stor del av uppsatsens material består förstås av intervjuresultaten. 

1.5. Uppsatsens uppläggning 

I kapitel 1 börjar jag med ett litet inledande resonemang kring IT och barnbibliotek, och 
redogör därefter för bakgrunden till uppsatsämnet och min problemställning. I 
metodavsnittet förklarar jag hur jag har gått tillväga vid mina intervjuundersökningar, 
och under material är det främst litteraturen jag använt som jag presenterar. 
Litteraturgenomgången görs i kapitel 2 som har fem underrubriker. Först ges några 
exempel på andra IT-projekt, och åsikter om barn, bibliotek och datorer som förekommit 
i litteraturen. I "Barns utvecklingsstadier" är det Piaget's stadier som åsyftas, och under 
rubriken "Barn och datorer" redogör jag för forskning som inte har någon direkt 
anknytning till bibliotek, men som ändå kan vara intressant i sammanhanget. Sist kommer 
ett kort avsnitt om bibliotekskunskap. Kapitel 3 består av undersökningen kring Hedvig 
som jag kallar för studie 1. Det är uppdelat i ett antal avsnitt efter de fiågor jag ställt. 
Detsamma gäller for kapitel 4, där det ar undersökningen kring De Mystiska tecknen 
som presenteras och som alltså är studie 2. Kapitel 5 är diskussionsavsnittet, och det är 
uppdelat i två avdelningar. Först för jag en diskussion utifrån intervjuer med 
projektansvariga och bibliotekarier, till vilket jag försöker koppla den litteratur jag 
studerat. Därefter blir det en diskussion utifiån barnintervjuerna. I kapitel 6 gör jag en 
resultatsummering, och ger några förslag på vidare forskning. Slutligen kommer en 
sammanfattning av hela uppsatsen. 



2. Litteraturgenomgång 

2.1. Andra IT-projekt 

Hedvig och De mystiska tecknen är de första svenska biblioteksdataprogram som 
utvecklats for barn. Jag har tittat på vad som gjorts på området utanför Sverige, och 
beskriver här några biblioteksdataprogram som utvecklats i Daninark och USA, och som 
är mer eller mindre riktade till barn. Jag böjar emellertid med projektet i viket De 
mystiska tecknen har ingått. 

Sverige 

"Informationsteknologi p8 folkbibliotekens barnavdelningar" ar ett projekt som 
under 199 1-94 har bedrivits på bibliotek i Stockholms län, med medel fian Kulturrådet, 
NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket) och Länsbiblioteket i Stockholm. 
Barnbibliotekskonsulent Lena Lundgren har stått som projektledare och samordnare. 
Utgångspunkter for projektet har varit dessa: . 
* Alla som idag ar barn kommer att använda datorer som vuxna 
* Flickor ska kunna hitta meningsfull användning av datorer på biblioteket 
* Information till barn ar lika viktigt som till vuxna 
* En folkbildningsuppgift for biblioteken ar att ge alla människor tillgång till datorer 
* Barnbibliotekarier måste bredda sina datakunskaper 

Projektet har innefattat åtta olika delprojekt: Ordbehandlingsprogram och pedagogiska, 
program som Vikingabyn, Boktips på dator m-fl. i Huddinge, uppslagsverk på CD-ROM 
som Stora Focus, ArtikesöWSkolsök och Mamrnals i Upplands -Bro, uppslagsverk som 
Stora Focus, Artikelsök, Elektronisk ordbok och Mc-Craw-Hill Science and Technical 
Set i Nacka, datorverkstad med pedagogiska program och uppslagsverk i Kista, och 
datorverkstad med handledare och en dag i veckan bara for flickor i Hallonbergen. Ett 
datorspel for biblioteksundervisning har utvecklats i samarbete med Naturens Hus, ett 
~esordsreg is te r  for barn, "Kompass i bokskogen" har utarbetats, och Översättning av 
Boghuset till svenska har förberetts. Inom projektets ram har också fortbildning for 
barnbibliotekarier genomforts om datorspel, sko1bibliotekssyste1n och datatidskrifter, och 
en 5-poängskurs, "Folkbibliotek och IT" i samarbete med Bibliotekshögskolan (SSB- 
tryck, 1995). 

I Kungsbacka bibliotek finns ett dataprogram, Olga, med en karta över biblioteket som 
ar kopplad till katalogposten. Där kan man se var böckerna står med hjäip av små figurer 
som går till ratt hylla. Olga ar inte ett sökprogram enbart för barn, men km vara en hjälp 
att hitta i biblioteket aven for dem. 

Danmark 

I Hilleröds bibliotek utanför Köpenhamn finns multimediaguiden Boris. Det är ett 
interaktivt söksystem med pekterminal. Idén är att låntagaren med enkla frågor ska få 
information om hur biblioteket är organiserat och vad det har att erbjuda. Boris består av 
en fast, allmän del och en lokal del nied utrymme for bibliotekets öppettider, 
arrangemang osv. En undervisningsdel i form av ett datorspel ingår, och ett särskilt 
program som visar vad som finns for barnen (Nyeng 1993,s.402). 



På Sikeborgs bibliotek på Jylland har man utvecklat ett sökprogram med ett 
användanianligt gränssnitt som man kallat Basille. Det är inte heller direkt for barn, men 
p g a dess användarvänlighet kan det ses som ett försök att göra det lättare också for 
barn att använda datorkatalogen. (min anm.) 

Basiife har sökfbnktioner for forfattarsökning, titelsökning, ämnessökning, avancerad 
sökning och introduktion. M a  knappar är forsedda med symboler, t ex kända 
f o r m a m n  och en skrivmaskin for forfattarsökning, och bokmasken Basille , som är 
systemets maskot och vilgvisare, for introduktion. 

När t ex författarsökning aktiveras kommer ett fönster upp med @ra olika funktioner att 
vatja emellan; starta sökning, rensa skärmen, hjäip och böja om från början, samtidigt 
som de tidigare finktionenia fortfarande är synliga. Här går det att skriva in sin sökning, 
hela f"0rfattarnamnet i ett falt eller bara del av namn i ett annat. Ett register rullar fiam 
dar man kan kontrollera stavning, och som stoppar när man kommit ratt. 

Hela tiden får man respons som t ex "Ett ögonblick!Jag söker", och for att det inte ska 
kännas långtråkigt att vänta blir man underhållen av en mus som springer omkring och 
öppnar lådor i en kortkatalog. 

När den sökta titeln har hittats visas på den översta skarmhalvan titlarna, och på den 
nedre den fullständiga posten. All ovidkommande information har tagits bort. Kvar är 
bara det väsentliga för användaren som t ex var boken är placerad i biblioteket. Titel- och 
ämnessökningen ar uppbyggda på samma sätt (Hofinan 1993,s.3 92f). 

Boghuset är ett söksystem med syfte att hjälpa biblioteksanvändare - både barn och 
vuxna - att hitta skönlitteratur. En kognitiv analys ligger till grund for konstruktionen av 
systemet, och det bygger på empiriska analyser av användarfrågor i bibliotek. 

En multidimensionell klassificering av skönlitteratur har utvecklats, där hänsyn tas tiil 
$val bokens typografi som dess känslomässiga upplevelse. 

AIVIP (Analysis of Mediation of Publication) har använts i systeinets uppbyggnad, vilket 
innefattar fira dimensioner; subject matter (ämne), frame(struktur), author's intention 
(@ejx och accessibility(tillgäng1ighet). 

Det viktigaste for användarnas förståelse är användandet av ikoner eller biider. Boghuset 
kan betraktas som ett hus av böcker, där datasystemet symboliseras av huset. Bilderna 
ska ses som symboler for olika strategier under sökning, och f5r bokens imehi%/drag, 
dvs bokens olika dimensioner (The Book house, 1989) 

Boghuset har utvecklats av Annelise Mark Pejtersen i samarbete med Ris0 
forskningscenter, Konstakademin och Hjortespring bibliotek i Herlev, under åren 1986- 
90. Boghuset har under de senaste åren vidareutvecklats och delvis anpassats tiii 
skolbibliotekens användning. Störst intresse for Boghuset har visats fran skolbiblioteken, 
och dWor har Dansk Bibliotekscenter erbjudit dessa en årlig leverans till Boghuset på ca 
750 skönlitterära boktitlar. 



Boghuset finns i två versioner. En databas med fack- och skönlitteratur for barn med ca . 
1200 titlar, och en databas med skönlitteratur for både barn och vuxna med ca 3000 
titlar. Programmet består av Boghuset S0G där man kan söka efter böcker, och 
Boghuset SKRIV där man själv kan lagga in nya böcker eller korrigera de som redan 
finns. 

Provanvändningen av Boghuset på Hjortespring bibliotek har rönt stort intresse fiån 
användare, och resulterat i ökat intresse för skönlitteratur. Detta har lett till en betydligt 
ökad cirkulation av bokbeståndet, och att mindre kända författare och titlar blivit 
utlånade W l l e r  1994,s. 1 12). 

Barnavdelningen i Boghuset är uppdelad i e r a  olika sektioner som symboliserar olika 
sökstrategier, vilka illustreras av t ex en flicka som bladdrar i en bok: 
* Söka efter liknande böcker - har går det att söka på antingen författare eller titel 
genom att bladdra i en lista med sökord 
* Söka efter böcker med hjalp av bilder som symboliserar olika ämnen. Det h s  18 olika 
bilder, och varje bild kan tacka flera aspekter på ett amne 
* Saka efter böcker genom attabläddra igenom bokbeskrivningar (poster) 
* Söka på amne, författare och titel, med 12 möj1igheter:bokens handling, namn på 
huvudpersoner, miljö, tid, författarens synvinkel på ämnet, författarnamn- och 
titeluppstallning, läsbarhet (ålder for egen läsning och uppläsning, typografi, illustration), 
genrer, plats, lasupplevelse, omslagets farg och bild. 

Sökorden kombineras automatiskt med den booleska operatorn och, och man kan ta bort 
eller lagga. till ord under, sökningen, I. varje sökmodul finns ett alfabet där det.går att se 
vilka sökord som börjar på en speciell bokstav. I en ruta nederst på skärmen visas antalet 
funna böcker. Det finns också funktioner for utskrift, reservatioii och hjälp. 

En post på en funnen bok innehåller 14 fdt:Författare, titei, lasålder, genre, handling, 
budskap, tid, plats, miljö, personer, läsbarhet, utgåva, framsidans fltrg'och fiamsidans 
bild. 

Typografins nivaer är tre;liten, normal och stor, liksom läsbarhetens lätt, medel och svår. 
Lasåldem ar mellan 6-16 år, och for uppläsning 4-1 1 år. 
Det finns 42 olika genrer att valja emellan; t ex historisk roman och allegori . 
Läsupplevelsen kan vara antingen erotisk, romantisk, satirisk, spännande, sorglig, 
underhållande, trevlig, rolig eller skräck. (egen observation av Boghuset) 

USA 

En barnvänlig, datoriserad bibliotekskatalog, "The Kid's Catalog", har utvecklats vid 
Denver Public Library i samarbete med bibliotekskola och mjukvanidesigner, mellan åren 
1990-93. Den sägs representera en ny paradigm i katalogdesign som överbrygger klyftan 
mellan en traditionellt strukturerad katalog och naturligt sökbeteende. 

Den ar baserad på bams informationssökningsbeteende, och bygger på tidigare forskning 
som visat på bams problem med både kortkatalog och datoriserad katalog. Problemen 
rör stavning, skrivning, interpunktion, rumsuppfattning, söksyntax, ämnesrubriker, 
sökstrategi, klassificering och hylluppställning (Busey & Doerr 1993,~.77f). 



Projektets mål var att utveckla ett användargränssnitt som eliminerade de hinder som 
påvisats i forskningslitteraturen, att katalogen skulle vara rolig, interaktiv och respektera 
barns intelligens och kreativitet, att katalogen skulle ha ett positivt inflytande på 
läskunnighet genom att motivera barnen med ett stort antal ämnen och sökresultat, och 
att katalogen också skulle förse bibliotekarier med redskap för att på lokal nivå kunna 
håila katalogen aktuell och relevant for barns behov. 

Stor vikt har lagts vid det grafiska gränssnittet, med farg, ikoner och symboler. P g a 
barnens olika utvecklings- och kunnighetsnivåer och preferenser kravs det olika 
sökmetoder, och därför kan både tangentbord, pekskärm och mus använda (ibid,s.79). 

s 
Sektionen "Explore" har sina rötter i Borgrnan's Science Library Catalog, genom viken 
det konstaterats att ämneshierarkier kan ge barnen ett meningsfiillt sammanhang och 
större förståelse. Dewey's 10 huvudklasser har utvecklats till 15, och visualiserats med 
ikoner (ibid,s.79). Ämnen är skrivna i fulltext, och vissa favoritämnen har utbrutits somt 
ex "Idrott & L e k .  Man säger att det kan ge två resultat; dels att bibliotekets hela 
bestånd marknadsförs, och dels att barn kan hitta böcker i ämnen som de inte annars 
vågar fiåga om, som t ex under rubriken "Barns problem" innehållande alkoholism, 
misshandel osv. (ibid,~. 8 1). 

"Find it" är en alfabetisk lista med efierfi-ågade författare och ämnen, och bygger på 
barns kognitiva förmåga att känna igen ord som de inte kan stava till. En poäng är att 
eftersom barnen inte blir bestraffade for dålig stavning eller tangentkunnighet så far de 
resultat vid ett klick med musen (ibid,s.8lf). 

"Best stories" är en bibliografi över favoritböcker valda av både barn och experter. 
Barnbibliotekarier blir ofta tillfiågade att rekommendera bra böcker inom speciella 
kategorier, och här går det att välja mellan bilder-, kapitel- och ungdomsböcker. När 
barnen far upp en post markeras den information som ar viktig, t ex hylistatus. Posten är 
länkad till en karta som visar på hyllan där den valda boken står (ibid,s.8lf). 

Bakom "Kid's Catalog" ligger en omfattande forskning och tester på barn. B1 a har Paul 
Solomon's forskningsmetod bestående av strukturerade observationer, intervjuer och 
"tänka högt-samtal" använts, för att få förståelse for hur barn använder en datorkatalog, 
vilken terminologi de använder och hur skolscheman påverkar deras informationsbehov. 
Man menar att allteftersom teknologin utvecklas möjliggör den för biblioteken att 
designa informationssystem för sina användares behov, och att Kid's Catalog är ett steg i 
den riktningen (ibid,~. 820. 

Vid California Institute of Technology och UCLA har ett gränssnitt som bygger på 
"browsing" utvecklats for en datoriserad katalog for barnbibliotek. Det är baserat på 
Dewey's decimalsystem, och prototypen kallas för Science Library Catalag (Borgman 
et.al., 1991,s. 159). 

I en databas har ett antal poster lagts in bestående av vetenskapligt material på de 
skolbibliotek som utsetts till testbibliotek. Gränssnittet är baserat på en metafor som 
förmedlar Dewey's ämneshierarkibegrepp på ett satt som barn kan forst& i form av en 
bokhylla. Mus används så ingen skriv- eller stavningskunnighet krävs. Genom att klicka 
på en hylla för t ex djur förflyttas man till mindre hyllor som representerar mer specifika 
ämnen under den huvudrubriken. Klassifikationssystemet har till viss del modifierats for 
barns behov. En karta som visar var boken står finns också.(ibid,s. 160) 



Systemets testresultat har visat att barn kan använda ett enkelt informationssystem med 
bra resultat. Systemet har placerats i både skol- och folkbibliotek i syfle att undersöka 
hur det fungerar i olika miljöer (ibid,~. 165). 

Barnens positiva utvärdering av systemet menar man är en av de fördelar med att 
använda datorer - att barn "find the activity intrinsicdy motivating", och att "Children 
find computers inherently simple and fun to use. By buildiig on this interest, we may find 
that children learn valuable information-seeking skills that will serve them for many years 
to come7'(Borgman et.al.1990,~. 1 1 1). 



2.2. Barn, bibliotek och datorer 

I-Ur tar jag upp resonemang kring datorns roll i barnbibliotek som jag stött på i 
litteraturen. Resultat och slutsatser fian några amerikanska studier som berör barns 
möjligheter att förstå och använda datoriserade bibliotekssystem redovisas också. 

I en artikel i Biblioteksbladet av Therese Nyström efterlyses kunskap och information om 
datorstöd i barnbiblioteksverksamhet. Hon menar att man har främst satsat på 
vuxenavdelningarna, och att barnbiblioteken har åsidosatts (Nyström 1991,s. 140). 

Lena Lundgren delar Nyströms uppfattning om att barnbiblioteken har förbisetts vad 
gäller datoranvandning, men hon anser att det delvis beror på inställningen hos 
barnbibliotekarierna; att man inte har sett datorn som ett hjälpmedel i det uppsökande 
arbetet, att informationsarbetet har varit av annan karaktär än vuxenavdelningens, att det 
är fiamst det egna bibliotekets material som använts, och att "I.. ./barnbibliotekarierna 
oftast är kvinnor, som varken har haft tekniskt intresse eller kunnande på området". 
Lundgren anger tre utgångspunkter för införande av datorer på barn- och 
ungdomsavdelningar: 
1. Att personalen ska hjälpa barnen till kunnande, upplevelser och förströelse, och där 
spelar mediets form mindre roll. 
2. Att låntagarperspektivet ska användas konsekvent. 
3. Att biblioteken är en av de viktigaste länkarna i folkbildningskedjan - vilket innebär att 
den nya tekniken ska göras tillgänglig för alla bam, och att hitta användningsområden för 
flickor. 
Lundgren menar att "I.. .l barnbibliotekariema inte bara är åsidosatta, utan också 
sia bli åsidosatta vid bibliotekens datorisering" (Lundgren 1991,s.270). 

I Barn & Kultur konstaterar Lundgren att påståenden som "Alla barn kan använda 
datorer" och "Varenda skola har datorer nu förtiden" inte överensstämmer med 
verkligheten. Hon refererar till Sveriges Radios PUB-undersökning där det visade sig att 
42 % av barn i åldern 9-17 hade tillgång till dator, och att det var stor skillnad meiian 
flickor (28 %) och pojkar (56 %). När det gäller skolor så finns det stora skillnader 
mellan olika skolor och olika kommuner, och att det ar beroende av intresset fiån lärare 
och politiker. Lundgren påpekar att risken finns att framtidens klasskillnader kommer att 
vara av både ekonomisk och teknisk art, och betonar också att flickor måste få möjiighet 
tili meningsfull datoranvändning (Lundgren 1993,s.7). 

Lundgren säger vidare i artikeln att "Datoranvändning är ett område där biblioteken 
verkligen har en folkbildningsuppgift och där ett samarbete med skolan är naturligt och 
nödvändigt". Men att "barnbibliotekarierna har ofta haft svårt att se hur datorer skuiie 
kunna användas i förmedlingsarbetet till just barn". Hon menar att "Det viktiga när det 
gäller datoranvandning på biblioteken är att konstatera att det inte finns &t 
anviindningsområde som löser alla problem" (ibid,~. lo). 



I DIK-Forum berättar Lundgren om hur man försökt hitta ett sätt att göra 
bibliotekskunskap for barn bättre och roligare. Hon säger där oin De mystiska tecknen 
att det inte är någon ersättning for den traditionella biblioteksundervisningen, utan ett 
komplement. Hon menar att det också kan f"a flickor att tycka det är meningsfullt att 
arbeta med datorer, for "1.. ./ pojkar är mer intresserade av tekniken som sådan medan 
flickor oftare engagerar sig i ett innehåll" (Almegård 1993,s. 13). 

I "Barnspåret" (1994,~.82f) stäiler Kerstin Rydsjö frågan hur ett "barnvanligt" 
datorbaserat söksystem ser ut. Hon ger förslag på vad som skulle underlätta b m s  
sökningar; rullande listor for stavning, ikoner där t ex genrer symboliseras med bilder, 
och pekskärmar så att barnen inte behöver skriva. Hon anger Boghuset som exempel på 
ett söksystem som kanske har lösningen for frågor som bygger på synintryck. 

Uno Nilsson menar att datoriseringen innebar att man måste ta ställning till vad som är 
ett biblioteksmedium, och att de nya medierna måste granskas utifrån kvalitets- och 
andra aspekter. Han anser att datoriseringen kan vara ett sätt for biblioteken att 
marknadsföra sig, men att målet med verksamheten måste vara klart(ibid,s.89). Vidare 
ställs fiågan om vad som händer med .barn som ersätter verkligheten med,en låtqasvärld, 
och vilket ansvar biblioteken har for barn som inte på annat sätt kan komma i kontakt 
med den nya tekniken. Nilsson säger att "Ytterst handlar det om bibliotekens roll som 
folkbildare och orienteringspunkt i ett samhälle som förändras snabbtW(ibid,s.9Q). 

I rapporten "Barn, bibliotek, datorer" (1995) ger Lena Lundgren en redovisning av 
projektet "Informationsteknologi ..." och dess bakgmnd. De olika delprojektledarna 
redovisar verksainhetsresultaten från respektive bibliotek. Lundgren gor i slutet en 
sammanfattande utvärdering av projektet. I projektansökan till Kulturrådet angavs 
följande mål: 
* Utveckla användningen av informationsteknologi på folkbibliotekens barn- och 
ungdomsavdelningar 
* Se informationssökningen ur ett l%ntagarperspektiv och utarbeta låntagarvänliga system 
* Göra datorer och program tillgängliga for alla barn och dämid särskilt satsa p& 
flickorna 
* Bredda IT-kompetensen hos bibliotekspersonalen i samarbete med Bibliotekshögskolan 
(ibid,s.84). 

Delprojekten på de fem biblioteken har genomförts enligt intentionerna, och detta menar 
Lundgren tyder på att relevansen i delprojekten har varit god. Erfarenheten visar dock på 
att det var svårt och tog längre tid än beräknat for biblioteken att komma igång. Idén var 
att ingen experthjälp skulle erbjudas från länsavdelningen ifraga om det tekniska! och 
eftersom de projektansvariga inte hade tillräckliga datakunskaper blev det problem. 
Utbildningen i samarbete med Bibliotekshögskolan gavs inte förrän i slutet av 
projekttiden. Lundgren säger att en annan bidragande orsak var att det i inledningsstadiet 
visats ett svalt intresse från den övriga personalen, och bristande respons fiån lärare. 
Lundgren säger att det inte har fiingerat att använda lärare som mellanhänder fok att 
informera eleverna (ibid,s.85). 

Lundgren anser att projektet har utvecklat datoranvändningen på barnavdelningarna. 
Stort intresse har visats for projektet, och de inblandade har delat med sig av sina 
erfarenheter genom studiebesök och konferenser, och en diskussion har kommit igång 
(ibid,~. 86). 



Lundgren säger vidare att projektet har mycket marginellt påverkat anvandarvanligheten 
i bibliotekssystem. Bibliotekstjänst har börjat lagga in ämnesord från ämnesordsregistret i 
BURK-sök (Bibliotekens universella registrering för katalogposter), men någon konkret 
effekt av det kan inte utläsas ännu. 

Vad galler datorspelet menar Lundgren att frågan om det verkligen kan tillföra 
biblioteksundervisningen något inte kan besvaras. Man har tillsammans med 
lärarhögskolan ansökt om anslag från Forskningsrådsnämnden for att göra en jamfórande 
studie, som dock inte beviljades. De erfarenheter som gjorts på de bibliotek där spelet 
har använts har visat på positiva effekter av arbetet med utvecklandet av spelet, och att 
det fungerar bäst inte som introduktion utan som uppföljning av biblioteksundervisning. 
Barn och ungdomar har visat sig mycket positiva till spelet. Eftersom Boghuset ännu inte 
ar översatt kan man inte säga något om dess effekter heller (ibid,s.87f). 

Lundgren menar att datorer på biblioteken gör tekniken tillgänglig for alla. Skolan har 
den viktigaste uppgiften fór att utjämna skillnader, men biblioteken kan bidra väsentligt. I 
delprojekten har man på olika satt satsat på flickorna, de har fatt särskilda visningar och 
tider, kvinnliga handledare och andra program. Projektet har visat att såna satsningar ar 
nödvändiga för att nå flickorna (ibid,s.S8ff). 

Lundgren anser inte att man kan saga att den formella kompetensen hos bibliotekarier 
har breddats, aven om projektansvariga och övrig personal tvingats lära mer om datorer. 
Intervjuundersökningar har visat att de som aktivt arbetat med projektet utvecklat sin 
kompetens och har en positiv inställning, men att det inte kan sagas galla övrig personal. 
Lundgren menar ändå att uppmärksamheten kring projektet har bidragit till den allmänna 
debatten i bibliotekstidskrifter, vilket i sin tur har ökat intresset och kunskaperna om IT 
(ibid,s.9 1). 

Lundgren ger exempel på användningsområden för datorer på barnavdelningar: 
* heska ta loger  
* Uppslagsverk och lexikon 
* Spel och "levande böcker" 
* Pedagogiska program 
* Ordbehandlingsprogram och ritprogram 
* Information om biblioteket 
* Boktips 
* Kopiering av fria program 
* Teknik och program for handikappade 
* Kommunikation 
* Handböcker, tidskrifter, konsumentupplysning (ibid,s.92). 

Constance A. Mellan delger sina reflektioner över teknologi, böcker och bazn, och säger 
att "When the task are washing, balancing check books, and writing manuscripts by 
hand, I strongly support technology. But when the task is introducing children to 
literature, a machine is a poor substitute for a person7' (Mellon 1994,s.209). Hon menar 
att det kan diskuteras hur, när och varför teknologin ska introduceras for barn. Mellon är 
av den uppfattningen att teknologin kan öppna nya dimensioner av kunskap for barn, 
men att det inte bör ersatta riktiga manniskor och riktiga ting (ibid,s.210). 



Virginia A. Walter (1994,s.283) anser att barnbibliotekarier skulle kunna använda ideer 
inom marknadsföring för att nå ut till barn. Hon säger att bibliotekets service borde vara 
baserat på barns utvecklingsbehov, och vad gäller datorisering att "Online public catalogs 
would reflect an awareness of chiidren's information-seeking behaviour".Walter tar som 
exempel "The pioneering work done at the Graduate School of Library and Information 
Science at the University of California at Los Angeles with the Science Library Catalog 
provides some clues about how these catalogs might function. CARL'S new Kid's 
Catalog is the first commercial product to build on those and other relevant research 
findiigs" (ibid, s.287). 

Adele M. Fasick (1992) stidler frågan om barn verkligen kan utnyttja datoriserade 
bibliotekskataloger och andra elektroniska informationskällor. Hon har tittat på några 
studier som gjorts om hur teknologibaserad informationsmedia har påverkat 
undervisningsprogram på 1990-talet. Hansyn har tagits till två aspekter på 
informationsmedia; tillgång till information genom kataloger och databaser, och direkt 
tillgång till information eller material i elektronisk form. 

Hon redogör for och refererar till. olika.forskares studier, t ex en Lewis som beskriver 
hur barn går f i n  att välja böcker slumpvis i hyllorna, till att förstå att böcker i ett 
speciellt ämne står tillsammans, och till att slutligen upptäcka att katalogen är ett 
hjälpmedel for att hitta böcker (ibid,s.5 1). 

En annan forskare, Hooten, pekar på barns svårigheter att använda både tangentbord och 
pekskarm. Skrivkunnigheten och fingeflardigheten som tangentbordet kräver ligger 
utanför de flesta små bms.kapacitet, Barn har ocks&sv&t att.peka.på den exakta 
punkten på en pekskarm for en fiinktion. (ibid, s. 52) 

I en kalifornisk undersökning använde 10- 12-åringar framgångsrikt en datoriserad 
katalog for ämnessökningar. I en annan undersökning jamfördes pekskärmskatalog med 
kortkatalog, och där blev barnens resultat bättre med kortkatalogen. Man konstaterade 
att införandet av datoriserade kataloger gjort det svårare för barn att söka (ibid,s.52). 

Olikheterna kan delvis bero på att i den första studien skulle barnen leta efter specifika 
titlar vilket kräver exaktare stavning, medan i den senare studien skulle barnen leta efter 
en bok i ett speciellt ämne (ibid,s.52). 

Fasick säger att eftersom det ar allmänt känt att barn är intresserade av datorer, 
förutsätter bibliotekarier att datoriserade kataloger föredras framfor kortkataloger. I en 
studie föredrog barnen kortkatalog, men i andra föredrogs den datoriserade. ; 
Det har aven gjorts en undersökning om hur barn kan använda sig av ett uppslagsverk i 
elektronisk form. Den uppenbara slutsatsen av den var att barn behöver mer övning och 
mer hjälp on-line(ibid,s. 52). 

Studier har visat att ålder, men aven könstillhörighet och socioekonomisk bakgrund 
påverkar barns kunnighet i datoranvändning. Kunnighet i biblioteksanvändning hör också 
samman med kommunikation, förståelse och ordförråd. 

Flera studier visar att pojkar har mer dataerfarenhet än flickor, har oftare egen dator 
osv., och att olikheterna utvecklas redan vid låg ålder. Vid något äldre ålder har barn, 
och särskilt pojkar, anammat en föreställning om att datorer ar pojkarnas område. 



Effekter av fördomsfull mjukvara vad gäller kön har undersökts. När könsneutrala 
program har använts har pojkar visat större kunnighet i början, men eRer att ha använt 
spelet en tid lärde sig flickorna det också och uppskattade det. Det föreslås att mer 
könsneutral programvara måste utvecklas som ska innehålla karaktärer som båda könen 
kan identifiera sig med, och med minskad betoning på våld, höga ljud och starka 
tavbgsmoment. 

Baserat på sin genomgång av studier ger Fasick följande förslag: 
* Utveckla effektivare hård- och mjukvara, t ex pekskärm med lättförståeliga ikoner, ' 

nyckelordsinghg med stavningskontroll, övning i utformning och analyserande av frågor 
* Garantera jämlik tillgång till datorer, t ex genom att använda dator i alla ämnen (i 
skolan), grupper med bara flickor, eller med barn med esiskt eller mentalt hinder 
* Utveckla mjukvara som uppmuntrar samarbete och problemlösning i grupp, och 
undvika fördomsfulla, vastinriktade program, 
Fasick menar att teknologin rymmer möjligheter för att berika barns och ungdomars liv, 
men att det är upp till de vuxna att se till att det får ett värde för alla barn, och inte bara 
för en lycklig elit (ibid,s.53). 

Hooten (1989) redogör för de skillnader i intellektuell och Qsisk förmåga som kravs för 
en kortkatalog jamfört med en datorkatalog. För en kortkatalog kravs det att en 
alfabetisk ordning följs, att man känner till regler for hur posten registrerats, att 
bestämma när en term kommer mellan två termer , att identifiera individuella element på 
ett kort och att en viss ordning i sökprocessen måste följas. För datorkatalog beror det 
på vilken hård- och mjukvara som används. Hooten menar att pekskärmar kräver 
liknande fardigheter som för en kortkatalog, dvs man måste kunna alfabetet, termers 
position och sökningens ordningsföljd. Hon säger också att pekskärm kan vara svårare 
for barn eftersom de är mindre konkreta, och for att föregående steg forsvinner från 
skärmen (ibid,s.269), 
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Tangentbord kräver exakthet vad galler stavning, mellansteg, interpunktion och 
användaren måste också bestämma i vilka falt han ska söka i. Hooten ger förslag på vad 
biblioteken skulle kunna göra för att underlätta barns användning av 
datorkataloger:skriva ut hela faltbeteckningen i posten, ta bort trunkeringsfunktionen i 
barnterminaler, skärmbilder med låg informationstäthet, särskilda hjälpanvisningar för 
barn, stavningskontroll, samarbete mellan folk- och skolbibliotekarier, och använda 
samma system i folk- och skolbibliotek (ibid,s.270). 

Paul Solomon (1993) gjorde 1989-90 en undersökning av barns 
informationssökningsbeteende när de använde en datoriserad katalog i ett skolbibliotek. 
Han studerade deras sökstrategier och söktermer, och vad det beror på att en del lyckas 
och andra misslyckas. Han observerade under ett år ca 900 katalogtransaktioner av ca 
500 barn. 

66 % av sökningama var lyckade, och detta beror enligt Solomon på barnens 
ansträngningar att söka hjälp, att använda sig av systemets kontrollstrategier och av 
enkla, konkreta söktermer. Solomon säger att för att kunna använda en bibliotekskatalog 
krävs förståelse for systemet och las- och stavningskunnighet. Han menar att "Children 
are at a loss to even begin the information retrieval process when they cannot read, have 
no idea what tasks the OPAC (online public access catalog) is designed to help them 
perform, or cannot communicate their information needs using simple terms" 
(ibid,s.252). 



Barns syften att använda en katalog kan vara av tre s1ag;lokalisering av material, 
faktaåtervinning och utforskning. Mindre barn låtsades ofta veta vad de gjorde, och 
tryckte på tangenter för att se vad som skulle hända. Äldre barn utforskade interaktionen 
mellan teknologin och informationsstrukturen. Detta tog ofta formen av en tävling, t ex 
att få största antalet poster (ibid,s.253). 

Barnens agerande vid datorn beskriver Solomon som antingen undersökande, förvirrade 
eller rituella. Den vanligaste förekommande varianten av förvirring gällde fokusering, att 
de t ex använde ämnesfaltet for titelsökning. "The basic reason for focus confusion 
seemed to be that children were so absorbed by the task of entering their search request 
that they did not attend to the focus of their search." Om detta säger Solomon, "This 
absence of consideration of focus is an indication of a weakness in childrens 
understanding of the OPAC system and /or a cognitive overload (ibid7s.255). 

Barnen kunde också gå vilse i systemet, for de yngre barnen berodde det p& brist i deras 
läskunnighet, medan de iildre hade kunskap om systemet men blev förvirrade när de 
försökte komma ihåg vilken tangent de skulle trycka näst. Hjälpinstruktioner på skärmen 
användes säiian. ,"It.seems that instnictions become lost. on the screen"as children focus 
on the 'center ring' of the screen and not peripheral areas. It is also likely that in those 
situations where instruction is most needed, children have the least cognitive resources to 
use screen instructions" (ibid,s.258). 

Barn glömmer ofta nästa steg, t ex att trycka på Enter. Solomon menar att 
informationssystemen bör anpassas mer till barns utveckling av fardigheter. Solomon 
konstaterar att barnen inte förstår ämnesrubriker eller indexering, eller hur det är kopplat 
till litteraturen. "So, this major foundational elements of the OPAC are abstract from 
children's OPAC knowledge and skills. " Men han säger vidare att allt eftersom bamen 
f& instruktioner och hjälp uppnår de en viss nivå av kompetens, dvs de vet hur de ska 
hitta det material som de oftast söker efter. Grundat på siina resultat föreslår Solomon att 
ett informationssystem bör ha följande möj1igheter:specifika användarverktyg for t ex 
överblick över amnesmbriker och deras relaterade ämnen, navigeringsverktyg for att 
undersöka ämnesområden, manöververktyg dvs interaktiva program för att t ex ta firn 
skärmbilder (ibid,s.263). 

Edmonds et.al. säger att det kan antas att yngre biblioteksanvandare lättare accepterar 
datateknologin eftersom de får lära sig att använda datorer i skolan. Man de menar att 
den viktiga frågan är huruvida barnen verkligen kan använda dataprogram för att finna 
material, och att det bör tas särskild hänsyn till vilka fardigheter som krävs av den 
interaktiva programvaran. De ställer följande fragor:Kan barn förstå information på 
skärmen? Kan de förstå vilka sökmetoder som ska användas? Vilka fordelarlnackdelar 
finns med datorkatalog jämfört med kortkatalog? (Edmonds 1990,s.ZS). 

Edmonds har gjort en järnforande studie av barns bruk av datorkatalog och kortkatalog, 
och utförde även en test för att faststidla barnens utvecklingsnivåer. Barnen var mellan 9- 
14 år (ibid,s.29). Studien visade att barnen inte kunde använda datorkatalogen lika 
effektivt som kortkatalogen, 10 % lyckade traffar mot 65 %. Dock hade de problem med 
bägge typer av katalog, och det gäilde stavning, skrivregler, identifiering av titel, 
författare osv. Speciellt svårt för de yngre barnen var sökningens olika steg, och att välja 
rätt sökterm mellan flera ord och bokstäver i en alfabetisk lista. 68 % föredrog 
kortkatalogen framför 16 % av datorkatalogen, men man menar att den troliga orsaken 
till det är barnens större vana vid kortkatalog. 



Edmonds anser att barn måste få mer och effektivare instruktioner, och att enklare 
program måste utvecklas. Det skulle t ex vara f ~ e  skärmbilder per sökning och f&e 
punkter per skärmbild. Den bibliografiska posten skulle kunna förkortas, och barn skulle 
vara hjälpta av att ett naturligt språk används, att det markeras när misstag görs och 
enkla meddelanden. Man jamför Piaget's utvecklingsstadier med vad som krävs för att 

söka i en bibliotekskatalog, dvs att man måste både förstå logiken bakom 
katalogstrukturen och användandet av regler. Edmonds poängterar vikten av samarbete 
mellan skol- och folkbibliotekarier for att förbättra barns möjiigheter till information i 
bibliotekskataloger (ibid,~. 3 1). 

Marchionini (1989) studerade hur barn klarade av att söka i ett elektroniskt uppslagsverk 
på CD-ROM. Det togs hänsyn till tre aspekter; lyckosamt resultat, tiden den tog att 
genomföra en sökning och totala antalet aktioner som användes (ibid,s.57). Resultatet 
visade att i allmanhet kunde unga nybörjare använda ett elektroniskt uppslagsverk med 
minimal introduktion. De yngre klarade dock inte det lika bra och tog längre tid p5 sig än 
de äidre. Barnens strategier var heuristiska, dvs de var snarare interaktiva än planerade. 
Barnen hade problem med att formulera effektiva frågor. Marchionini menar att de 
använde systemet som en slags hybrid mellan ett tryckt uppslagsverk och ett interaktivt 
dataprogram. Han anser att en tesaurus skulle ge effektivare sökningar. Han menar att ett 
elektroniskt uppslagsverk är förenligt med nybörjares enkla, interaktiva 
informationssökningsbeteende (ibid,s.64f). 



2.3. Barns utvecklingsstadier 

Jag gör här en kort sammanfattning av Piaget's teorier om barns utvecklingsstadier. 

Piaget's teorier är främst kunskapsteoretiska, dvs hur individen skaffar sig kunskap, och 
i andra hand utvecklingspsykologiska. Enligt Piaget sker tankandets utveckling längs ett 
antal kvalitativt och hierarkiskt uppbyggda stadier. Dessa @ra huvudstadier är: 

1. Det sensomotoriska utvecklingsstadiet (0-18 mån.), där barnets "tänkande" sker med 
hjälp av mun, händer osv. Barnet lär känna sig självt och sin omgivning genom de 
handlingar det företar och de sinnesintryck som dessa framkallar. Att barnet inte kan 
skilja objekten i omvärlden fran de simesintryck de fiarnkallar när de försvinner genom 
sin syn osv. kallar Piaget for egocentrism. Mot slutet av stadiet kommer barnet tili insikt 
om att objekten har permanent existens - dvs att föremålen finns till aven om de b e h e r  
sig utom barnets syn - och hörhåll. 

2.1 det preoperationella stadiet (2-7 år) utvecklas symbolfunktionen hos barnet. Det 
innebär att barnet skapar och lär sig ett system av symboler, genom vilket det kan 
organisera sina kunskaper och erfarenheter samt beskriva sin verklighet. 

3. Under de konkreta operationernas stadium (7-1 1 år) blir barnets tänkande konkret- 
logiskt. Nu börjar det kunna operera med symboler, och därigenom förklara olika 
företeelser och dra slutsatser. Det logiska tänkandet är begränsat till konkreta problem, 
föremål och företeelser. Med hjälp av symboler kan barnet klassificera olika föremåi, 
lära sig skriva, läsa och rákna: 

4. De formella operationernas stadium börjar vid 11 år, och då fiigörs barnets tänkande 
tian den konkreta verkligheten och blir abstrakt. Barnet kan reflektera över sitt eget 
tidcande, resonera logiskt, bygga teorier, använda modeller och symbolisera aven 
symbolerna. 
Tidpunkterna för stadierna är ungefarliga, men ordningsfbljden är allmängiltig. 

Före förskoleåldern kan barnet inte skilja mellan den fysiska och psykiska världen, och 
betraktar darför mycket av det. som av vuxna anses som död materia som levande. Detta 
fenomen - barnets besjälande av omvärlden - benämner Piaget animism. Småbarn har 
alltså en föreställning om att allt är liv. Barn i lågstadieåldern anser sånt som rör sig är 
levande, och vid 9 år att sånt som rör sig av egen kraft är levande. Vid 10-1 1 år kan 
barnen skilja mellan döda ting och levande väsen. (Tamrn 1979) 



2.4. Barn och datorer 

Jag tar här upp några forskares resonemang kring barns förhållande till datorer som jag 
anser kan vara intressant i bibliotekssammanhang när det gder barns datoranvändning. 

I "Ditt andra jag" (1987) ställer Sherry Turkle utZiån ett psykologiskt 
utvecklingsperspeictiv frågan om hur datorer påverkar uppväxtprocessen. Hon menar att 
datorer påverkar barn mycket olika i olika åldrar (ibid,s.22). 

Hon säger sig ha kunnat urskilja tre stadier i barnens relationer till datorer. 
Det första är ett "meta@siskt" stadium (4-8 år) - de små barnen är intresserade av 
huruvida maskinerna kan tänka och känna och om de är levande. 

Det andra är bemästrandets eller behärskandets stadium (9-12 år). De äldre barnen är 
mindre intresserade av funderingar kring hur världen är beskaffad - de di lära sig 
bekska den. När de arbetar med datorn vill de vima. 

Det tredje (13 år och uppåt) är det identitetsskapande stadiet och innebär funderingar 
kring "jaget". "Vissa ungdomar gör datorn till sin huvudsakliga sysselsättning och ger sig 
hän åt dataprogrammering I.. .l Ett datorprogram är en avspegling av upphovsmannens 
intellekt. För den som skrev programmet kan arbetet med det innebära att han eller hon 
lärde känna sig själv på ett nytt sätt" (ibid,s.23). 

Turkle kallar de metesiska, behärskande och identitetsinformerande nivåerna for 
organiserande stadier i barns uppväxt. Dessa tre olika relationer tili datorerna applicerar 
hon också på de vuxnas datorkulturer; metesiken inom forskning kring artificiell 
intelligens, bemästrande inom "hackerkulturen", och identitet inom hemdatorernas värld. 
(ibid, s.24) 

Turkie refererar tili Piaget for barns kriterier for vad som är levande kontra icke-levande 
- dvs rörelsen. När barnen redogör för vad som skiljer datorn fiån människan använder 
de sig inte av @siska begrepp utan av psykologiska. "I den vanligaste av dessa nya 
distinktioner används begreppen känslor for att dra gränsen mellan människor och 
datorer. De yngre barnen har inte dart denna gränsdragning, utan upplever det som om 
datorerna visar känslor och använder sig av detta for att förklara dem levande och 
människolika. Äldre barn använder dock begreppet känslor for att argumentera for 
motsatsen." 
Turkie säger "Man kan saga att synen på manniskor som förnuftiga djur har fatt ge vika 
för en ny:människor som emotionella maskiner" (ibid,s.76f). 

Den grundläggande frageställningen i "Tankestormar" är hur datorerna kommer att 
påverka det sätt på vilket människor tänker och lär sig (Papert 1984). Han säger att "I 
många av dagens skolor betyder uttrycket 'datorstödd undervisning' att man låter datorn 
lära barnet. Man skulle kunna saga att datorn används for att programmera barnet" 
(ibid, s. 13). 



Papert menar att det borde vara tvärtom, och att formågan att kommunicera med d a t m  
kan förändra metoderna for annan inlärning. Han har tillsammans med andra forskare vid 
Massachussets Institute of Technology utvecklat ett programmeringsspråk for barn, 
LOGO, där man använder en sk sköldpadda for att programmera och tanka med. Han 
säger att "Och i och med att de lär datorn att tanka ger sig barnen i kast med att 
undersöka hur de själva tanker" (ibid,s.29). 

h Papert säger att "om mediet är ett interaktivt system som tar in ord och replikerar som en 
person är det lätt att få budskapet att maskiner är som människor och manniskor är som 
maskiner. Vad detta skulle kunna ha for följder på utvecklingen av värderingar och 
sjalvuppfattningar hos uppväxande barn är svårt att få någon uppfattning omY'(ibid,s.37). - Trots att han är medveten om de risker som h s  är han optimistisk vad gäller datorernas 
inverkan på oss människor och speciellt vad gäiier inlärning. 

Craig Brod lanserade uttrycket "Teknostress" i boken med samma namn (1988), och 
som han menar orsakas av att man inte klarar av den nya datatekniken. Det kan visa sig 
på två oiika sätt; i en strävan att acceptera datatekniken, och i mer speciella fall 
överidentifikation med den. Symptomen kan ta såna uttryck som ångest och motstånd 
mot att lära sig datorn eller totalt avståndstagande (ibid,s.32). 
För att motverka att även barn drabbas av denna åkomma, säger han att "DMor är det 
viktigt att finna vägar så att barn far lära sig teknologi utan att förlora 
helhetsperspektivet" (ibid,~. 1 1). 

I sin avhandling "Det är månen att nå.. ." (1992) har Eva Erson undersökt sex 
datorintresserade pojkars språk och foreställningsvärld.Hon tar sin utgångspunkt i 
Wittgeinsteins språkfilosofi, där språket ses-somnågot~djupt~ integrerat i våra handlingar, 
traditioner och kulturer. 

Hon säger där att "Datorn har blivit en metafor for t eande ,  och ett flitigt bmk av 
datorer antas av forskare kunna påverka vår forestcillnlligsvärld, vårt sprak och 
tänkande7' (ibid,~. 195). 

Vidare att "Datorn är vår tids nyckelsymbol. Den appellerar till vår khsla, positivt eller 
negativt - men de flesta människors liv inom kulturen berörs av datorer. Den fungerar 
också 'utformade', dvs dess formella egenskaper ger oss glasögon att se på världen med" 
(ibid,~. 197). 

Centrala begrepp i pojkarnas sprak är logik, makt och kontroll, och det finns en tendens 
att hierarkiskt organisera och diomisera världen;logik/känslor, vildem, 
~ g t l ~ g t .  

Hennes iakttagelser visar att i datormiljön sker en fostran till könsrnässig och 
kunskapsmässig dominans, och att "pojkarnas djupa förtrogenhet med datorn fostrar till -- 

ett tänkande som genom tiderna h& med makt, kontroll, män och logik att göra" 
(ibid,~. 198). 

Den djupare betydelsen av detta menar Erson är att datorvärlden fostrar till både manlig 
dominans och till att betrakta kunskap som något primärt logiskt, kontrollerbart och 
möjligt att förklara. 



I "Barm, kultur och inlärnhgyy (1988) har Birgitta Qvarseii ett kapitel agnat åt "Barnen 
och informationsteknologin". Hon säger där att vuxna förhåller sig på olika sätt till barns 
datoranvändning beroende på om det är for skolan eller for fiitiden. "När det gailer 
barnkultur och medier fuuis en tendens att se datorerna som en utlöpare av den 
elektroniska världen runt barnen. När det gäller skolan är det vanligt med en mycket 
mera positiv bild av datormöjligheterna. Datorn ses som ett verktyg for 
kunskapsbiidning, som förlängda armar for barn med svårigheter i skolan, och som 
redskap for ämnesfördjupning" (ibid,s.56). 

Hon menar att barn i datorsamhället kan betraktas som en kulturfiaga. "Men barn i 
datorsarddiet, betraktad som en kuliufiiga, gäller alltså den nya teknologin som inslag 
i barnens värld, tolkat fran deras perspektiv" (ibid,s.60). 

Qvarseil säger vidare att "farhågorna och förhoppningarna for fiamtiden gäller alltså 
tänkt påverkan, tankta relationer mellan den nya teknologin och barns utveckling och 
inlärningy' (ibid,s.61). Medan vuxna hyser farhågor inför de följder teknologin kan få for 
barns utveckling, fokuserar barnen på teknikens möjligheter i deras lek. Barnen tillämpar 
en bruksmodeii där vuxna använder en effektmodell. 

Risker och möjligheter med datorer for barn 
Risker för I hot mot Möjligheter till 
Vuxnas bild: 
Kunskapsbildningen Logiskt tankande 
Språkutvecklingen Kommunikation 
Självbilden Självständighet 
Samtal och umgänge Samarbete 

Barnens bild: 
Arbetsmöjligheter 
Det egna tänkandet 
Freden i världen 

Lekar och spel 
Rakna och stava 
Roa sig al1-t (ibid,~. 62). 

"Mycket beror dock på hur vuxna introducerar datorerna och hur barnens egen kultur 
förvaltar den. Principiellt kan .två skilda slag av dator-barn-relationer uppstå, både i 
skolan och på fiitiden" (ibid,s.63). 

Relation 1. Barn - Dator (som far ersatta partner el. lärare) 

Relation 2. Barn Partner, vuxna, t ex lärare, andra människor 

Dator (som objekt och tänkbar utvecklingsuppgift) 

Här ligger alltså hotet mot barnen i relation 1, enligt Qvarsell (ibid,s.64). 

"Framtidsbarn - ett kompetensnätverk for arbete med datorkommunikation i skola och 
är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivits på ett antal 

iiitidshem meiian 1990-93. Tommy Isaksson, lärare vid högskolan i Faun/Borlänge, har 
varit projektledare (Isaksson 1992,s. 77). 



Utgångspunkten for projektet har varit att barn behöver förberedas för ett vuxenliv i ett 
informationsteknologiskt samhälle. Projektet har involverat ca 200 barn i åldern 7-12, ca 
20 Gtidspedagoger och ca 10 kommuner. Barn och pedagoger har fatt tillgång tiil 
datorer, skrivare, modem och datorprogram, och datorutrustningen har använts som 
pedagogiskt hjälpmedel i verksamheten. Barnen har fatt ta "datorkörkort", gjort tidningar 
och böcker, kommunicerat med andra barn över nätverket, byggt databaser osv . 
(Isaksson 1993,s. 11). 

I en undersökning av Calander (1993) har elva barn och @a Gtidspedagoger i projektet 
"Framtidsbarn" intervjuats. Hans sammanfattning av barnintemjuerna visar att barnen 
fortfarande är intresserade av datorn och använder sig av den, mest för att skriva och 
rita, att barnen har en god tilltro till sin Grrnåga att använda datorn, att barnen uppfattat 
personalens positiva attityd till datorn men känner sig tveksamma tiil vad personalen vill 
att de ska Iära sig, att barnen tycker att de får använda datorerna lika mycket och att 
pojkar och flickor är lika duktiga, att barnen inte tycker att datorn tar for mycket tid i 
anspråk utan att de deltar också i andra aktiviteter och leker, att de inte a t t  lära sig att 
koppla upp sig på nätverket själva, men att de skulle vilja (ibid,~. 1 If). 

Pedagogernas uppfattning av barnens arbete med datorn stämmer val överrens med vad 
barnen sjäiva uppger. Pedagogerna anser dock att det är flickorna som "leder loppet". 
Man menar att pojkarna leker mer vid datorn, och de ber inte heller om hjälp i samma 
utsträckning som flickorna. Flickorna är mer målinriktade, koncentrerade och uthålligare. 
Man menar att det beror framst på skillnaden i mognadstakten mellan könen (ibid,s.óO) 
.För pedagogernas del har deltagandet i projektet påverkat yrkesrollen positivt - ökade 
kunskaper, större säkerhet och vidgat perspektiv (ibid,s.63). 

I en tidigare studie undersökte Calander skillnader i arbetet med datorn beroende på kön 
och social bakgrund. Den studien visade att flickor är mer mogna än pojkar och den 
mognaden speglas i datorarbetet på så satt att flickorna arbetar mer malinriktat och 
seriöst, att där flickor och pojkar delvis arbetar åtskilda blir flickorna mer aktiva och 
intresserade av datorn, att personalen påverkar barnen med sin attityd och 
forhållningssätt till datorn, och att med ett strukturerat planerings- och 
uppföljningsarbete nås bättre resultat (ibid,s.2). 

I "Pojkarna vid datorn" ger Jörgen Nissen (1 993) en skildring av svenska 
dataintresserade ungdomar. Med dataintresserade avser han de som gått förbi 
datorspelen och börjat intressera sig for de program som ligger bakom, och som 
betraktar datorer som sitt huvudintresse. Han har utifrån sin analys ritat en karta över 
ungdomamas värld som han kallar for mikrovärld (ibid,s.304) . Nissen menar att bilden 
av de här ungdomarna som asociala enstöringar inte stämmer, utan att mikrovärlden är i 
högsta grad av kollektiv karaktär, och den fungerar också som ett informellt 
utbildningssystem (ibid,s.307@. Det faktum att det är nästan uteslutande pojkar anser 
han bero på kulturella faktorer. Hans studier säger att det är snarare vanliga ungdomar 
med ett specialintresse som m e r  på med datorer, än databrottsförövare eller hackers 
(ibid,s.3 l lf). 



2.5. Bibliotekskunskap 

Bibliotekskunskap eller användarutbildning kan beskrivas som "det arbete som 
biblioteken lägger ned på att olika sammanhang lära sina besökare hur biblioteken 
flingerar och hur man hittar i biblioteken" (Berg 1988,s.S). Det kan rikta sig till olika 
grupper av biblioteksanvändare, t ex barn, och brukar innehålla en genomgång av 
biblioteket och uppgifter som ska lösas genom att söka i kataloger och hyllor. 
Bibliotekstjänst har firnstiilit arbetsmaterial, skolans läroböcker i svenska innehåller 
bibliotekskunskapsövningar, eller så kan eget utformat material användas. 
När det gäller barn så brukar biblioteken rikta in sig på några åldersgrupper, t ex 
fhkolebarn, årskurs 314, 718 och åk 9Igym. För 9-10-åringar kan bibliotekskunskap 
innebära att man förklarar hur böckerna ar uppställda, att böcker i samma ärme står 
Msammans och att de står i bokstavsordning efter författares efternamn, och om hur det 
alfabetiska ordningen hngerar (ibid,s.3 l Q. 

Bokiek ar en metod att lära ut biblotekskunskap till yngre barn som utvecklats av Anne 
Ljungdahi. Hennes definition ar "Boklek är en pedagogik där barn lär sig bok- och 
bibliotekskunskap med lek, saga, rim, lust, fantasi och glädje" (Ljungdahl 199 1 ,s.6). Det 
handlar om att leka bok och bibliotek istället for traditionell bok -och bibliotekskunskap. 

Boklek är baserat på forskning av Ference Marton och Ingrid Prarnling. Enligt dem ar 
det viktiga elementet i inlärning den uppfattning man har om inlärningen. Det 
underliggande syflet bakom att lära sig om böcker och bibliotek är inte så uppenbart for 
barn som t ex att lära sig cykla. Ljungdahl menar att de kan förstå genom Boklek 
efiersom allt är sett ur barnens synvinkel, och kunskap erhålles genom lek (Ljungdahl 
1994,s. 17f). 

Ljungdahl anger tre mal for Boklek: 
Bladdraren - barn har rätt att känna glädje över att de kan handskas med böcker utan att 
skada dem 
Lånaren - barn har ratt att känna glädje över att de vet att de gratis kan låna och 
iiterlämna böcker samt erhålla ett eget värdefiillt lånekort 
Hyllaren - barn har ratt att känna glädje över att de vet att de kan hitta i bokhyllor med 
ordnade böcker (Ljungdahl 1'99 1,s.6). 



3. STUDIE 1 

Jag redovisar här resultatet av min undersökning kring Hedvig. Jag börjar med att ge lite 
bakgrundsfakta om Ronneby kommun, och därpå följer en beskrivning av 
stadsbiblioteket, barnavdelningen och Hedvig. Intervjusvaren redovisas under rubriker 
som d a t t a r  de @or jag stat .  Med projektansvariga avses projektledaren, som 
är barnbibliotekarie, och programvaruutvecklaren på dataföretaget. Den manlige 
barnbibliotekarien kallar jag M, och följaktligen den kvinnliga barnbibliotekarien for K. 
Barnens intervjusvar kommer sist, och där jag ansett det vara av betydelse har jag angett 
kön och ålder. Tio barn har blivit intervjuade, fem flickor och fem pojkar. 

3.1. R o ~ e b y  - Sveriges Soft Center 

Ronneby är en av Blekinges fem kommuner med ca 29.000 invånare. Kommunen har 
tidigare haft en prägel av brukssamhälle, som dominerats av tung industri och stora 
företag som Kockums Jernverk och Tarkett. Men sedan början av 80-talet har flera 
företag lagts ned, och mellan 2.500-3000 arbetstillfällen har försvunnit. 

Hur har då denna lilla kommun med en arbetslöshet på ca 20 % och minskade 
ekonomiska resurser, kunnat bli utnämnd till både årets kulturkommun och årets IT- 
kommun?' 

Ett av svaren på den fiagan kan vara den medvetna satsningen på små företag, 
utbildning, teknologi .och..kultur, .och en ;vilja.& att.fo~söka.vända~den ogynnsamma. . 

" utvecklingen som varit väl förankrad hos både politiker och tjänstemän i kommunen. 

1987 grundades stiftelsen Soft Center, och 2 år senare öppnades Högskolan i 
Karlskrona/Ronneby. Soft Center utgörs dels av ett 50-tal dataföretag, och dels av 
högskolan med inriktning på informationsteknologi (mjukvara, ekonomi) med ca 1000 
studenter. 

Projekt 2003 är en utvecklingside for Ronneby kommun som utarbetats av två lärare och 
forskare på högskolan i Ronneby, och som antogs av kommunfullmaktige 1993. 
Bakgrunden tiil projektet vara att farhågor uppstått om att Soft Center skulle bli ett 
kunskapscentrum helt avskilt fran det övriga samhäliet och dess medborgare. Projektet 
innebär att information och kunskap ska foras ut tiil kommuninvånama med hjälp av 
informationsteknologi. Detta ska ske genom att ett lokalt kommunikationsnätverk ska 
skapas i kommunen, som ska innefatta de flesta sarnháUssektorer. Idag h s  det 
forbindelse mellan Soft Center, stadshuset och stadsbiblioteket. Det ska utökas med 
skolor på d a  nivåer, kulturinstitutioner, andra offentliga förvaltningar, näringsliv och 
boende. Kommunen satsar en miljon om året i tio år för detta ändamål. 

Det handlar om informationsteknologin som förändrings- och konkurrenskrail för 
lokalsamhdlet. Ronneby kommun kan ses som en modell for h t i d e n s  ~~-sarnhälle.~ 

l Ronneby blev 1994 utsedd till arets kulturkommun av Svenska Kommunförbundet, och till 
arets IT-kommun av Ingenjörsakademin. 
* Anteckningar fran seminariet "Folkbiblioteket - vagvisare vid IT-motowiigen" i Ronneby 15-16 
nov.1994. 



3.2. Ronneby stadsbibliotek - Framtidsbiblioteket 

Folkbiblioteket har en central roll i utvecklingsprojektet 2003, och då följaktligen i både 
kultur- och IT-kommunen Ronneby. 

Folkbiblioteket har en samhdlsuppgift genom att det ska göra kunskap och information 
tillgängligt for allmänheten med hjälp av ny teknik, och en pedagogisk uppgift genom att 
hjälpa och lära människor att orientera sig i informationdiödet och att använda sig av 
tekniken. Det £inns ett demokratiskt ideal bakom - att försöka motverka att det uppstår 
ett tvåtredjedelssamhiiile, dvs de som har tillgång tili och kunskap om 
informationsteknologins möjligheter, och de som inte har det3 

Tanken bakom stadsbibliotekets uppbyggnad är att det är användarnas behov som ska 
styra, och att det ska vara så användarvanligt som möjligt4 

Biblioteket är tredelat, vilket innebär att man har brutit upp SAB-systemets 
ämnesindelning, och istället samlat böcker eRer områden eller teman som hör samman. 
Som exempel kommer alla biografier efter varandra, författare, skådespelare osv. Djur, 
natur och miljö är samlat på ett ställe. Allt om ett land, t ex ur historiska och ekonomiska 
aspekter, står tillsammans. Dessutom har de olika ämnesområdena fått en speciell 
symbol, t ex teatermasker for teater och film. Dessa satts på bokryggarna och på skyltar, 
vilket kan göra det lättare att hitta det man är intresserad av. 

Den första delen är torget där de populäraste och mest efterfragade böckerna finns, både 
skön- och facklitteratur, t ex kärleksromaner, thrillers, hem och hushåll, hobby, idrott 
och nya böcker. 

I den andra står böckerna på traditionellt vis med ryggen utåt, men varje ämnesområde 
har sitt "rum" med lasplats. 

Den tredje delen är det öppna magasinet en trappa upp, där de äldre och mindre 
efiertraktade böckerna är placerade som förut inte var synliga for besökaren. 

Det finns @a publika terminaler, förutom den dator som är avsedd far ordbehandling. 
och två datorer på barnavdelningen, och automatiskt bokåterlämnings- och 
utlåningssystem. 

Det infomtionsteknologiska biblioteket kan också delas in i tre nivåer. Den första nivån 
handlar om inf'ormation på skärmen som t ex kommunens service som i stort sett 
ersätter en broschyr. Den andra är en interaktiv nätverkstjänst som via en fiberoptisk 
kabel kopplar samman biblioteket med Soft Center och stadshuset. Den tredje nivån är 
ett expertsystem som ännu bara finns p& barnavdelningen, och som beskrivs närmare 
under avsnittet Hedvig. 

Samma som föregaende not. 
Ronneby Runt, 1994:l ,s.l1. 



Datatorget kallat "Forum ~onneb~" '  utgörs av filra de1ar:Biblioteksguideq 
Bibliotekskatalogen, Ronnebyguiden och Idosökning. 

I Biblioteksguiden finns bild och karta över biblioteket, och där ges information om 
bibliotekets alla verksamheter. Det går också att 6 boktips med annotation och 
bokomslag. 

Bibliotekskatdogen består dels av den egna katalogen (BTJ 2000), och dels den 
regionala Blekingekatdogen med länets alla folkbiblioteks bokbestånd. Här h s  det 
möjligheter att reservera böcker eller läma inköpsforslag. 

Ronnebyguiden ger en presentation av Ronneby med samhiills- och turistinformation med 
följande rubriker: 
Näringsliv & Arbetsliv 
Omsorg & Utbildning 
Kommunikationer 
M o  & Synpunkter. 
Boende & Byggande 
Samhällsservice 
Basfakta Ronneby 
Ronneby kommun 
Här går det också att skicka elektroniska brev med fiågor elier synpunkter till 
kommunens politiker. 

. Infosökning har 11 ingångar och ca 25 informationsdatabaser och uppslagsverk på CD- 
ROM: 
Andra bibliotekskataloger ( t ex högskolebibliotekets katalog, LIBRIS, BURK-sök) 
Juridik (Sveriges rikes lag) 
Offentlig statistik (SCB) 
Uppslagsverk (t ex Cinemania, Stora Focus) 
Ekonomi (t ex Helecon, Företagsfakta) 
Katalog & Register (Stortele) 
Ordböcker (t ex Termdok, Wordfuider) 
EU ( t ex Celex, CCL-train) 
Natur & Miljö (Lukas) 
Tidningar & Tidskraer (Artikelsök, Computer Select) 
Varia (Sveriges genvägar) 
Biblioteket har också publik tillgång till Internet sedan maj-95. 

Fonim Ronneby ar ett informationssystem for allmanheten. Det har utvecklats efter 
Stortorget, som ar högskolebibliotekets (Infocenter) natverkstjanst. 



Förutom huvudbiblioteket i tätorten finns det sju filialbibliotek och en bokbuss. 
Biblioteket sorterar under nämnden för barn-utbildning-kultur, och områdeschefen for 
kulturhibliotek ansvarar under förvaltningschefen för verksamheten. 

Personalstyrkan på 20 personer, varav 9 är utbildade bibliotekarier, är organiserad i 
arbetslag efter specialistkunskaper och med ansvar för sitt verksamhetsområde. 
Servicegruppen har hand om utlåning, information, fjärrlånehantering och utvärdering av 
hela biblioteksverksamheten. 
Mediagruppen ansvarar for bibliotekssystemets totala mediahantering, biblioteksdata, 
krav, bokdepå och vaktmästeri. 
Gruppen för speciella behov handhar främst talboks-, taltidnings- och boken kommer- 
verksamheten, men aven arbetsbibliotek och litteraturförsö jning till invandrare. 
Barn- och bokbussgruppens ansvarsområde är skolor, barnomsorg, bokbuss och alla 
verksamhet riktad tili barn och ungdomar i biblioteket. 
Filialföreståndare ansvarar for driften av filialerna, men har även tjänstgöring på 
huvudbiblioteket och ingår därmed också i arbetslag. 
Varje arbetslag har dessutom ansvar for ett antal ämnen inom beståndet, dvs for att 
upprätta mediaplan, inköp, tillsyn och marknadsföring. 
Dessutom finns det ett arbetslag for övrig kulturverksamhet som utstäilningar, 
arrangemang osv., vilket huvudsakligen äger rum på Ronnebys kulturhus, 
Kulturcentrum. Har ingår ingen biblioteksanställd personal förutom ~mrådeschefen.~ 

Mediebeståndet utgörs av 195.574 enheter, 22 tidningar varv 14 är utländska och 288 
tidskrifter varav 25 är utländska. 
Under hösten 1993 påbö jades ombyggnaden och den stora IT-satsningen av 
huvudbiblioteket som invigdes i februari 1994. 
Biblioteksbesöken har ökat markant i det nya biblioteket , 1994 hade man nära 100.000. 
Dock har inte utlåningen ökat i samma utsträckning, det ligger på 250.090 utlånade 
böcker och AV-medier (huvudbibliotek plus filialer) for 1994.' 

Uppgifterna tir hamtade fran dokumentet "Förslag till intern organisation för kultur/bibliotek". 
Statistikuppgift för folkbibliotek 1994. 



3.3. Barnbiblioteket 

Barn- och ungdomsavdelningen är indelad i tre avdelningar; barnavdelningen for de 
minsta med berattarsoffa och pek- och bilderböcker i trågen, slukarrummet med 
berättelseböcker for mellanåldern, och ungdomshörnan med böcker och seriealbum för 
tonåringar. Det b s  också en sagogrotta som används vid Massbesök. Någon särskild 
informationsdisk för barnen har man inte. 

Aven barn- och ungdomsavdelningen har en annan ämnesindelning än den traditionella. I 
"lilletorget" är t ex böcker om djur och musik placerade. Böcker klassificerade Hcg och 
uHc har delvis slagits samman, och ställts ihop efter genrer som kärlek, humor, 
spänning, hästar och fantasy. 

På barnavdelningen finns två datorer. På den ena kan man spela olika multimediaspel 
som t ex "The Window Master" och använda uppslagsverk på CD-ROM som 
"Dinosaurs" och "Marnmals". På den andra ar barnboksvaljaren Hedvig installerad. Det 
finns.planer.på att haen särskild "tjejdator", och.att< med hjälp av datakunniga studerande. 
fiån högskolan utveckla program inom ett forsöksprojekt for flickor. 

Personalmässigt finns det 1 112 bibliotekarie och 112 kanslisttjänst på barnavdelningen. 
All programverksamhet som teater, film osv. sker på Kreativitetscentrum i 
Kulturcentrums lokaler. Det är ett barnkulturcentrum som bedrivits i projektform under 
två år. Det ska utvärderas våren-95, och därefter troligen fortsatta som permanent 
verksamhet. Barnbibliotekarien som har en 112 tjänst i biblioteket är projektledare for 

' Kreativitetscentrum. 

Det finns inga resurser idag för att hålla sagostunder på biblioteket. Däremot bokpratar 
man for främst tredjeklassare från en skola i samband med besök på biblioteket. De andra 
skolorna i kommunen servas av bokbussen och filialerna. 

Barnbibliotekarien besöker Barnavårdscentralen och informerar om sin verksamhet på 
foräldratraffar. Samarbetet med förskolan består idag mest av att barngrupper kommer 
själva till biblioteket och lånar. Tidigare har service getts till barndagvårdare och daghem 
i form av bokdepositioner. Denna verksamhet är under omorganisation p g a minskade 
personalresurser. Det nya är att daghemmens bokdepositioner kommer att bytas ut 
varannan månad, och dagbarnvårdare kommer att få bokdepositioner som byts ut en 
gång per termin till sina grupplokaler. Alla 6-åringar bjuds in till biblioteket och får eget 
lånekort och informationsfolder om biblioteket. Alla 3-åringar får "Barnens första bok" 
som present. 

Av det totala bokbeståndet på 190.079 enheter utgör barnböcker 71.923. Av 225.851 
utlånade böcker var 90.850 barnböcker (huvudbiblioteket plus filialer 1994).~ 

I Biblioteksguiden i Forum Ronneby kan man också få tips på barn- och ungdomsböcker, 
med annotation och bokomslag. 

Statistikuppgift för folkbibliotek 1994. 
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3.4. Hedvig - anvandargranssnittet 

Barnboksväljaren Hedvig är ett expertsystemg som ska hjälpa barn att välja och hitta 
böcker, alltså i princip kunna ta över barnbibliotekariens roll som expert. Med hjalp av 
A1 (artificiell intelligens)'' kan Hedvig dra slutsatser av svaren på ett antal frågor som 
ställs till barnen. Programmet är tankt for barn och ungdomar mellan 6-16 år, med den 
reservationen att man bör kunna läsa for att förstå instruktionerna. För tillfallet finns det 
ca 500 skönlitterära boktitlar inlagda i systemet. Hedvig är inte kopplad till bibliotekets 
katalog. 

Först Tar barnet frågan:Vad vill du göra?, och kan sedan välja mellan *ra alternativ: 
* Få hjalp med att välja en lämplig bok 
* Välja enbart efter intresse 
* Få information om barnboksväljaren 
* Avsluta Hedvig barnboksväljaren 

Om man väljer det första alternativet kommer på nasta bild fiågan:Hur gammal är du?, 
och följande åldersindelningar är gjorda: 
* 6-7 år 
* 8-10 år 
* 11-13 år 
* över 13 år 

I nasta sekvens kan M a  olika textstorlekar väljas. Om de två mittersta alternativen väljs 
går det vidare till att fraga hur ofta man brukar läsa böcker, och då ska skolböcker inte 
raknas in: 
* Sällan (någon eller några gånger om året) 
* Ibland (en eller varannan månad) 
* Ofta (en eller flera per vecka) 

Sedan får barnet välja mellan tolv olika teman eller genrer som symboliseras med bilder: 
* Hästar 
* Djur 
* Idrott (går att gå vidare och välja mellan ishockey, fotboll och övrig idrott) 
* Historia 
* Främmande länder 
* Roliga böcker 
* Skräck 
* Kärlek 
* Sorgligt 
* Vänskap 

Ett expertsystem, även kallat kunskapsbaserat system, är en gren av artificiell intelligens. 
Det är ett datorsystem som innehåller specialistkunskaper inom ett visst område. Datorn 
används här till att hantera expertkunskap, dvs man hämtar kunskap från en expert och 
lägger in det i e t t  dataprogram som analyserar och skapar ny kunskap. 
1 o Med begreppet artificiell intelligens menas a t t  datorsystem kan användas för 
kunskapshantering, dvs att man använder datorer för att utföra intellektuellt arbete. Datorn 
ska inte bara kunna lagra, sortera och göra beräkningar, utan aven kunna hantera komplex 
kunskap, dra slutsatser osv. Därmed ska den kunna användas till att ge råd i olika 
beslutssituationer. 



* Spännande 
* Sagor (går att välja mellan klassiska sagor, sagor om djur och andra sagor) 

Då barnet valt ett intresseområde kommer tre boktips upp med bokens titel, författare 
och hyllplacering. Då en boktitel valts är det meningen att bokomslaget ska komma upp 
med en annotation i anslutning. Inscanningen av bokomslag är dock inte m u  påbörjad, 
och inläggning av annotationer sker successivt. Alla barnbibliotekarier i länet skriver 
annotationer på böcker inom valda genrer, som barnbibliotekarien i Ronneby sedan 
lägger in i Hedvig. Det ska alltså vara möjligt att få flera boktips inom varje genre. Det 
går inte att se om en speciell bok h s  inne eiler utlånad. Om man inte hittar boken 
hänvisas man till bibliotekarien. Det är också tankt att en karta över barnavdelningen ska 
finnas, där barnen ska kunna se vart de ska gå för att hitta en bok de vill ha. 

3.5. Tekniken bakom 

Xpertrule är ett induktivt" expertsystemska112 som ligger till grund for Hedvig, och som 
utvecklas av dataforetaget NovaCast på Soft Center. Det kan också beskrivas som ett 
programmeringverktyg i Windowsmiljö. Det innehåller olika metoder for inlärning från 
data och for kunskapsutveckling. Den kunskap som en barnbibliotekarie har finns det 
inga givna regler for, utan den bygger mer på erfarenhet. Denna erfarenhets- eller 
fortrogenhetskunskap kan nås genom Xpertrule. Det finns en metod i Xpertrule som 
kallas induktiv regelgenerering, eller regelinduktion. Den innebar att man inte behöver 
formulera några regler för kunskapen, utan kunskapen anges istället fi-ån exempel. Som t 
ex att det är ett barn som är 10 år, som läser mycket och som vill ha en bok som handlar 
om hastar. Dessa uppgifter lian.laggas in.som.ett exempel, och matchas mot-vilken typ avb 
böcker som skulle kunna rekommenderas till det här barnet. All kunskap är uppbyggd 
från exempel, och från dessa exempel har en regel inducerats. 

Företaget NovaCast har använt Xpertrule till att utveckla andra kunskapssystem. Man 
har tre huvudområden:finansiella tillämpningar som t ex aktiehandel, medicinska 
tillämpningar och gjuteritillämpningar. Förutom de här tre områden görs en del andra 
applikationer som t ex b ed vi^.'^ 

'l Induktion ar att iakttaga och kombinera olika händelser inom ett givet område för att 
finna samband och skapa generella regler. 
l2 Ett expertsystemsk81 är en programvara med vars hjälp en specialist inom ett visst 
omrade kan bygga ett kunskapssystem. 
13 Informantintervju med programvaruutvecklare på NovaCast och företagets 
programbroschyr. 



3.6. Projektansvariga 

3.6.1. Bakgrund och initiativ 

Projektledaren fian biblioteket berättar att bakgrunden till Hedvigs uppkomst var att hon 
hade sett det danska söksystemet Boghuset, som då ännu inte var översatt till svenska. 
När fiamtidsbiblioteket skulle utformas, f i d o r d e  projektledaren sina önskemål om ett 
dataprogram för barn till den då nye bibliotekschefen. Denne tog då kontakt med 
representanter for företag på Soft Center, och det visade sig att dataföretaget NovaCast 
var intresserade. Initiativet kom alltså fran bibliotekets sida. Eftersom NovaCasts 
inriktning skulle passa denna typ av programvara fanns det förutsättningar för ett 
samarbete mellan företaget och biblioteket i ett programutvecklingsprojekt. 

Vid projektets början (i november 1993) var det en barnbibliotekarie, 
kultur/bibliotekschefen, och VD:n for NovaCast som stod som ansvariga för projektet. 
VD:n är kunskapsingenjör, och har gjort det första utvecklingsarbetet och Xpertnile. På 
ett senare stadium har det fiämst varit ett samarbete mellan barnbibliotekarien och en 
programvaniutvecklare på företaget. 

3.6.2. Syfte och mål 

Projektledaren säger att tanken bakom Hedvig är att det ska kunna bli ett komplement 
till bibliotekarien. Barn som inte Mgar bibliotekarien om hjälp ska kunna gå till datorn 
och få tips på böcker där. Hon menar att det handlar om att ge mer information om 
böcker, att "man behöver tala for varani70ch att locka till nyfikenhet. Det kan 
bibliotekarien inte alltid hinna, så Hedvig skulle kunna vara "stand-in". Det 
bakomliggande målet är att försöka öka läsningen bland barn. Hedvig kan ses som ett 
"medel till lä~ning'~. Man utnyttjar här datorns dragningskrafl - att "datorskärmen verkar 
lite som en sockerbit, man dras till den7'. 

Programvaniutvecklaren säger att företagets mal med Hedvig har varit att det ska bli ett 
så bra och framförallt lattanvänt program som möjligt. För att det ska vara enkelt att 
använda har man sort stora, tydliga kommandoknappar, mycket bilder och det ska gå att 
ha pekskärm istdet för att använda mus. 

3.6.3. Förebilder 

Projektledaren har tidigare nämnt Boghuset som förebild for Hedvig. Hon har bl a tänkt 
att den sista bilden ska vara en animerad biid, med en figur som går fiam till rätt hyila. I 
målbeskrivningen för barnbiblioteksverksamheten nämns aven De mystiska tecknen som 
ett intressant program. 

Projektledaren tror inte att man fran företagets sida har hämtat idéer fiån några andra 
liknande program eiier söksystem. Det var själva systemets uppbyggnad som de tyckte 
skulle vara lämpligt for ett sådant program. Det bekrfias också av 
programvaniutvecklaren. 



3.6.4. Programutvecklingsarbetet 

Projektledaren berättar hur arbetet med Hedvig in1eddes:"Första gången vi traffade VD:n 
förklarade han vad vi skulle tänka på - att vi skulle tänka i bilder, att vi skulle bestämma 
vilken information M ville ha fran användaren för att datorn skulle komma med sin 
slutsats /...l och tänkte över vad vi ställer för Iiagor i informationen. Det är det vi har 
försökt att fi!i fiam - vad vi fiågar ett barn som kommer och vill ha en bra bok, och 
samtidigt då vad vi ser, kan man väl säga, i och med att det är pojke eller flicka i den 
första versionen". 

Enligt projektledaren har det varit en del svårigheter med att människor fian olika 
yrkesgrupper har mötts i projektarbetet, "1.. ./ vi hade vissa kommunikationsproblem 1.. .l 
Det var svårt, vi var fiån så olika världar och hade så olika språk, jag W g t  och 
(han)manligt, fian den mjuka världen och den hårda världen, det gick väldigt trögt i 
början". 
Projektledaren säger att samarbetet dock går bättre nu, och hon tror att det delvis beror 
på att den nuvarande samarbetspartnernA"/. . ./ är dessutom, intresserad av böcker, det tror. 
jag gör väldigt mycket till, att han tycker det här är jättekul, han tycker om bibliotek 
/...r'. 

Projektledaren tar också upp de mer praktiska problemen kring arbetet. Man har suttit på 
avstånd fian varandra och gjort sitt arbete, och det har gjort att det har tagit tid och 
känts "tungrotty'. Hon hade hellre sett att det funnits en utsatt projekttid under vilken de 
inblandade hade suttit i samma hus och arbetat bara med Hedvig. Hon sammanfattar 
problemen med projektet med "Att det är olika människor fiån olika världar som ska 
försöka förstå varandra". 

. Programvaruutvecklaren berättar att det nu är han som sköter den tekniska utvecklingen 
helt och hållet, men att det krävs mycket av projektledaren i utveckiingsarbetet. 
Verktyget har förenklats så att man aldrig behöver gå in i Xpertrule, utan projektledaren 
skriver helt enkelt in boken som exempel. Detta har gjorts med tanke på att det ska gå att 
sälja Hedvig som en fiistående produkt. 

3.6.5. Barns deltagande 

Projektledaren säger att man har inte haft några utvalda barn med i utveckiingsarbetet. 
Hedvig har visats vid flera tillfallen som t ex vid en datamässa, Kvinnor Kan-mässan och 
vid öppnandet av det nya biblioteket. Det har då varit barn som prövat Hedvig, och man 
har tagit tillvara på deras synpunkter. Hon tycker att det har räckt med bibliotekariens 
kunskaper, "/. . ./dasför att egentligen är det ju min formulering, ja du menar då att vi får 
veta om formuleringen går fiam, men det är ju i detta fd en stWoretradande 
bibliotekarie som ställer bibliotekariens @or." 

Programvaruutvecklaren säger att naturligtvis har deras egna erfarenheter av barn 
påverkat programmet, men att det fiämst är "1 ...l bibliotekariens erfarenheter som 
påverkat systemet. det är det man ska tanka på när man pratar om expertsystem, att det 
är fortfarande en mänsklig experts kunskap som ligger i botten l.. ./ det är samma som 
bibliotekarie av kött och blod, fast den då kan vara mer tillgänglig kanske. Kanske t om 
mer stimulerande för en del teknikintresserade barn att knappa på en dator än att gå till 
en bibliotekarie". 



3.6.6. Valmöjlighet 

I första versionen av Hedvig fanns det valmöjlighet mellan flicka och pojke. 
Projektledaren berättar att det har tagits bort eftersom barnbibliotekarierna i länet "I.. .l 
tyckte inte att det skulle vara det, eftersom det är ett valkänt begrepp att pojkar inte laser 
flickböcker, men att £lickor laser pojkböcker. Det skulle inte vara bra om det stod så. 
Fast jag tycker fortfarande att man ska ha med det, eftersom vad det handlar om ar att 
datorn är jag. Som bibliotekarie tittar jag på om det är flicka eller pojke som frågar efter. 
en bra bok. Vissa böcker kan jag ge likadana, men många ger jag inte samma. För mig ar 
det dubbelmoral i detta, och jag är val inte riktigt övertygad om att vi ska ta bort det 
/...r'. 

3.6.7. Anpassning 

Om huruvida Hedvig ar utformad speciellt med tanke på flickor säger projektledaren:"Jo, 
vi har ju tankt med programmet att flickor ar mer målinriktade, att de vill ha information, 
och att Hedvig på det viset skulle vara ett bra program for flickor att lära sig om datorer 
som aldrig rört datorer innan. Att de skulle kanna sig lockade, fast det var något man 
fick på köpet". 

3.6.8. Underhåll - Innehåll 

Projektledaren tror inte att underhållet av Hedvig kommer att kräva så mycket arbete 
och tid som det gjort i början. Hedvig ska uppdateras en gång i halvåret. Det ska laggas 
in fler titlar så att man ska kunna få mer an tre böcker att välja emellan i varje kategori. 
Eftersom alla barnbibliotekarier i länet hjälps åt att skriva annotationer på böcker, så ar 
det bara att lagga in dessa i programmet. Men hon tillägger att det beror på vad man vill 
göra med Hedvig. Det finns ju möjligheter att utöka, både ta med flera genrer, eller 
finfördela de som finns ännu mer. Hon menar att det går att lagga hur mycket arbete som 
helst på Hedvig, men att det handlar om resursfrågor. 

Vidare säger projektledaren att det skulle gå att skriva att boken finns som talbok också. 
Det kan dock bli problem om Hedvig ska säljas till andra bibliotek, och dessa då inte har 
talböcker i sitt bestånd. Att ha böcker på andra språk har man inte tankt på eftersom det 
inte finns så stort behov av det i Ronneby. Det är inte så många barn inom varje 
språkområde. Det finns möjligheter för att lagga in facklitteratur också. Det har dock inte 
funnits intresse for det från bibliotekets sida. 

3.6.9. Vidareutveckling 

Programvaniutvecklaren berättar att man håller på att vidareutveckla Hedvig; for att 
kunna lagga in fler än tre böcker i varje kategori, och for att lagga in annotation och 
framsidan på böckerna. I Ronnebyversionen finns en kartskiss över barnavdelningen. 
Det finns olika förslag på hur sista bilden ska se ut. Antingen ska det vara flera vyer som 
visar vägen från Hedvig till hyllan där boken står, eller att lagga in en figur som går till 
hyllan. 



Projektledaren säger om Hedvig att det inte är så märkvärdigt. Det har många brister, 
men hon menar att man måste böja någonstans - ta tillvara på det som var bra och göra 
nästa battre. 
"Man pratar om hur många år man ska uppdatera Hedvig. Så tänker inte jag. Jag menar, 
om ett eller två år så är Hedvig borta, for det är någon som ejort något mycket bättre". 

3.7. Bibliotekarier 

3.7.1. IT på barnavdelningen 

Den manlige barnbibliotekarien (M) kan se flera syften med att infora IT på 
barnavdelningarna. Det primära ar att barn får ett hjälpmedel som de kan använda själva 
att hitta bra böcker med. Det andra är att det också kan bli ett hjälpmedel for barnen i 
deras utbildning och for framtiden i IT-samhället. Han menar att biblioteket där kan 
hjälpa barnen att använda datorer i olika sammanhang, och bidra till att de ser det som en 
självklarhet. 

Den kvinnliga barnbibliotekarien (K) uttrycker det som så att det ä; en ny generation som 
kommer att möta IT i sitt liv, eller som redan har mött det. Man ser på barns och 
ungdomars sätt att närma sig datorerna att de ar vana vid dem. Därför är det "I.. .l inte 
frågan om utan &r man inför det. Det måste på ett eller annat sätt, jag menar inte att 
man ska ut med något annat istället for att det kommer in, utan det galler att hitta ett sätt 
att få det att passa ihop med den övriga verksamheten. Sen hur mycket man ska ha på 
barnavdelningar, det f& man ju avgöra själv, eller testa sig fram till". 

3.7.2. Fördelar 1 Nackdelar 
/ 

M säger att det finns ingen anledning till att biblioteket ska stå utanför det övriga 
samhället. Biblioteket ska ha tillgång till och utnyttja den senaste tekniken. Han kan dock 
se risker om tekniken utnyttjas fel att det kan leda till isolering mellan människor. Han 
tycker att man är inne på fel spår om biblioteket utvecklas till att bli ett rent 
"självbetjäningsställe". 

K har en klar uppfattning om vilka nackdelar IT kan fora med sig, "Den uppenbara 
nackdelen är ju det här med pojkarna, att tjejerna hamnar i bakgrunden eller i bakre 
leden I.. .l att tjejerna håller sig i bakgrunden så mycket att man inte ser dem. För jag tror 
att tjejerna också är intresserade, på ett annat sätt kanske". 



3.7.3. Funktion 

M fastställer att Hedvigs funktion i verksamheten ar "ett komplement - ingenting annat." 
Han tycker att det är särskilt viktigt att barnen far möjlighet till att prata med någon när 
de väljer böcker. Han kan möjligtvis tänka sig att Hedvig skulle kunna vara någon slags 
ersättare i skolbibliotek eller mindre filialbibliotek som ändå ar obemannade. 

K anser också att Hedvig helt och hållet är ett komplement. Förhoppningsvis kan det 
väcka nyfikenhet, och "att man öppnar en dörr till for besökaren". Bibliotekarien finns ju 
kvar, menar hon, och Hedvig är &t satt att hjälpa barnen. 

M beskriver hur det kan vara när en skolklass på 25 barn kommer och ska låna under 40 
minuter, och bibliotekarien då ska hjälpa dem att hitta böcker. Då ar det en grupp av barn 
som är vana läsare, och de får mycket hjälp for att de d h a  hjälp och &hjälp. Så är det 
den andra gruppen som inte vet vad de vill ha, som inte tar kontakt och som kommer i 
slqmundan, men som är de som verkligen skulle behöva bibliotekariens hjälp. Har menar 
M att Hedvig skulle kunna hjälpa de lasvana att få boktips, och att då bibliotekarien 
skulle kunna agna lite mer tid åt de lasovana. 

3.7.4. Bibliotekarierollen 

M tror inte att Hedvig i sig förändrar bibliotekarierollen, men han är övertygad om att IT 
gör det. Han menar att arbetet både på barn- och vuxenavdelningarna kommer att se 
annorlunda ut i framtiden. 

M säger att bibliotekarien ju har varit en auktoritet nar det galler att söka information 
och hitta böcker. Den auktoriteten kommer delvis att minska p g a att dagens barn som 
vuxna kommer att kunna söka själva med hjälp av datorer. 

Men han tror ändå att bibliotekarien kommer att ha kvar lite av sin lärarroll. Det ar ju 
ändå inte alla som behärskar datorerna, och det är bibliotekariens sbldighet att lära ut de 
möjligheter som finns - det handlar om demokrati och lika ratt. "Plus böcker, inte bara 
datorer. Jag tror att ganska'lång tid framåt så ar det ju ändå boken som ar det centrala. 
Det kommer säkert att bli en förändring på sikt där också. Men jag tror att ett bra tag 
framåt så kommer vår bokkunskap att stå sig". 

K konstaterar att förändringen innebär att bibliotekarierna måste lära sig mer om datorer 
helt enkelt. Som hon påpekat tidigare så kan många barn använda sig av datorerna. Men 
de visar också öppenhet och tillgänglighet om och när de behöver vägledning av 
bibliotekarien. K påpekar att det också ligger mycket arbete bakom Hedvig med att 
skriva annotationer och lagga in böcker. 



3.7.5. Barm beteenden 

M har inga större erfarenheter av barns användande av Hedvig i biblioteket, eftersom det 
är så nytt. Men han har däremot demonstrerat Hedvig vid ett flertal tillfällen, och har 
dart vissa iakttagelser. "En kategori tyckte att det var väldigt roligt, dvs tjejer runt 11- 
12 år. De tog till sig boktips trots att den inte var fardig, att det inte fanns annotationer 
och så. Många killar kom dit också, och en del accepterade vad jag berättade för dem, att 
det var att leta efter boktips och aorde det, och de tyckte det var ganska hyggkgt. Men 
ett antal av dem droppade av med en gång, är det inte något spel?, är det enda man kan 
göra, tips på böcker? Så det är en vanesak...". 

M säger sig alltså ha observerat en klar skillnad mellan könen. "Ja, nu är det ju väldigt 
litet statistiskt material så att säga, men ändå helt klart att det var olika". 

M säger också att det inte är så bra att Hedvig står intill multimediadatorn. På 
eftermiddagarna ockuperas den datorn av en grupp pojkar i åldern 12- 15, och när de 
upptäcker att det inte går att spela på Hedvig f2.r den genast en negativ stämpel på sig. 
Han tror också att det kanske finns barn som inte vågar pröva Hedvig? g a att de här 
pojkarna tar så stort utrymme vid datorerna. 

K sager:"Det jag har sett som är positivt när jag sett barn bredvid Hedvig, så är det att de 
dras till den och tycker att den ser lacker ut. De ser att det här är någonting för b m .  Det 
här är inte grå och svart textmassa, utan den här vänder sig till barn. Det har glada farger, 
ett glatt tilltal, de dras till den l...! sen är det alltså så pass enkelt att de fann direkt var de 
skuile trycka". 
Hon kan dock inte uttala sig om huruvida det är någon skillnad mellan hur flickor och 
pojkar tar emot Hedvig, men tycker att det är roligt att det är många flickor s o m  också 
är intresserade. 

3.7.6. Framtidsutsikter 

När det gäller framtidsutsikter med IT i barnbiblioteket tanker M främst på nätverk t ex 
att koppla samman skolbiblioteken med folkbiblioteket. Han uttrycker sin syn på IT 
med:"Inte mer än att jag ser inte den här utvecklingen som ett hot utan som en möjlighet. 
Från vissa håll är hotbilden Övervägande, men jag tillhör de som hellre ser möjligheterna i 
det h&. Bara möjligheterna utvecklas lite. Jag tycker det är roligt det lilla jag varit med 
w. 

K konstaterar att boken ar oerhört praktisk, och darfor tror hon inte på "bokens död". 
"Jag ser det här som ett komplement, som ett hjälpmedel, ett instrument. Jag vill inte se 
det till ytan, att det kallas IT, att det är motorvagar, Jag viil se vad det innehåller, och hur 
det innehallet kan hjäipa oss i biblioteket, Och vi måste vara med och formulera hur vi 
vill ha det så att vi kan påverka. Där tror jag att vi har fördelar (i Ronneby). Vi har haft 
det så länge och gjort fel, och upptäckt brister, och så ta nästa steg, så här vill vi inte ha 
det, utan så har". 

Programvaniutvecklaren ser mer intelligenta söksystem som en utvecklingsmöjlighet 
inom IT och barnbibliotek. Idag kan systemet inte svara på flera önskemål samtidigt. Det 
skulle då behövas ett sållningssystem som matchar mot bokkategoriernas egenskaper. 



Projektledaren tänker sig att det skulle gå att göra andra kategorier än skönlitteratur, t ex 
facklitteratur, eller andra typer av sökprogram. Hon poängterar dock att IT aldrig kan 
ersätta böckerna, men att det är bra att det finns sida vid sida. 

3.8. Barn 

3.8.1. Datoranvändning 

Sex av barnen har aldrig använt dator i skolan. Av de @ra som använt dator i skolan är 
det två flickor och två pojkar. 

Halfien av barnen har dator i hemmet, tre pojkar och två flickor. Ett par av dem som inte 
har dator hemma säger att de brukar använda dator hos någon kamrat. 

3.8.2. Bibliotekarie eller dator? 

M a  intervjuade barn uttrycker en positiv inställning till datorer i allmänhet. 

Nio av barnen tycker att det är bra att det b s  datorer i biblioteket; "mycket bra", "det 
är ju dafiör man kommer hit", "det är roligt att titta på datan". En 12 -årig flicka säger 
"men det är inte speciellt nödvändigt att ha spel på dem". En annan flicka, 10 år, säger 
"inte precis så det är bra". 

Atta av barnen tycker att det skulle vara bättre att få hjälp av Hedvig istället för av en 
bibliotekarie. 
"Jag skulle försöka här, men om jag inte klarar att få fram det skulle jag fiåga". 
"Jag tror att det tar längre tid att gå till en bibliotekarie, för då är ju det de själva som får 
leta efter en bok och de kanske inte vet var den ar". 
"Jag tror att det skulle vara lättare att knappa in pil datorn, for om man går då kanske 
den inte b s  där (bibliotekarien), så får man leta jättelänge". 
"Inte den datorn precis men de andra /.../det går mycket snabbare". 
"Jag fiågar aldrig någon överhuvudtaget, jag brukar fråga mina kompisar. Men på datorn 

Y, gavs det ju inte så många exempel.. . . 
"Jag är feg" (Hon menar att hon inte vågar fiaga bibliotekarien). 
Två av dem visste inte viket som skulle vara bast. 

M a  tycker dock att det behövs bibliotekarier i biblioteket. 
"Det kan ju vara bra om de pajar (datorerna) så är det bra att ha en som kan hjälpay'. 
"Nån behöver man väl, det är ju inte alla som kan använda datorerna så bra". 
"För om man lånar videofilmer så kan man ju inte bara gå in och ta en fiim". 
"Om man t ex vill ha reda på nåt annat också, när en bok kommer eller så, eller det 
kanske står i datorerna? Då kan man ju alltid fraga. Men det behöver inte vara så 
många". 
"För att man måste kunna låna böckerna av dem". 
"Alla såna här är kanske upptagna (datorer)". 
"Det är alltid bra om man behöver hjäip, om man inte kan i bö jan". 
"Det behöver man ju, for man kan ju inte gå in där och ta vilka böcker man ska låna 
själv". 
"För om man inte vet hur man gör så kan man gå och fiaga dem". 
"Det tycker jag, det skulle vara tråkigt annars om man kom hit och det bara är datorer". 



3.8.3. Könsskillnad i datorintresse 

Fem av barnen tror att pojkar är mer intresserade av datorer än flickor. Två visste inte, 
och en pojke trodde att "det var lika mycket". Flickorna och pojkama har liknande 
förklaringar på varför pojkar är mer intresserade av datorer. 
F 13:"Ja, det tror jag, men jag tror att det är, de håller på med spel och tycker det är kul 
med olika program, och försöker stalla in och ailt möjligt sånt där. Flickor, tror jag, de är 
intresserade av killar, de bryr sig inte precis om såna spel. De gör val andra grejer. För vi 
har dator hemma, och jag brukar knappt aldrig spela. Jag tycker inte att det är så roligt. 
Fast det är ju nyttigt". 
F 12:"De spelar nog mest på dem". 
P 12:"Ja,njaa, killar vill nog spela mest, tjejerna vill kanske jobba och så med dem". 
P 12:'Wjaa, lite mer tror jag nu, men det är inte mycket. Ja, det är ju spel, och de flesta 
spelen är inte så snälla, och det är det pojkarna tycker är kul oftast. Det finns inte så 
mycket tjejspel, men det finns tjejer som spelar ändå". 
P 8:"Därför att det kanske finns böcker som flickor inte vili ha". 

Två flickor, 7 och 8 år, anser att flickor är mer intresserade av dator&. 
"Dasför att jag själv är flicka, och varje gång jag kommer hit så sätter jag mig därborta" 
(pekar på datatorget). 
"För min mamma har, det är bara flickor som använder datorer på hennes jobb" 

3.8.4. Kan datorn tanka och känna? 

På fiågan om hur Hedvig kan veta vilka böcker den ska rekommendera blir det 
tveksamma svar. 
"Vet faktiskt inte redigt". 

+ Några hade en uppfattning om att "De har väl det inlagrat". 
"Det är väl nån slags videogrej.. .ungefar som TV fast det är video, fast det är mycket 
mer avancerat". 
"De har lagt in såna här kategorier, att de har skrivit in". 
"Man kanske lägger in nånting på den". 
Andra svarade "För om man knappar in t ex spänning, mellan 6-7 år, så vet de vilka 
böcker det W. 
"Kanske den vet att den är bra när man är så gammal". 
"Men det står ju så här, över 13 år, så vet datorn det". 

Fem svarar att de tror att datorn kan tanka, *a pojkar (7,8,10,13) och en flicka, 8 år. 
"Det är kanske några som gjort så den kan tänka efter". 
"Mmm.. .nästan". 

Två flickor (7,12) och en pojke (12) tror inte på datorns tankeförmåga. Två fickor 
(1 O, 13) är tveksamma. 
"Tanka kan den väl inte precis men...". 
"Jag vet inte riktigt, det är ju såna här mikrochips, de håller på och grejery'. 

Tre av barnen tror att datorn kan känna. Samtliga är pojkar (7,10,12). 
"Jag tror att den kan känna lite så om ... den känner ju inte på det sättet, men så är det 
med min dator i allafall, när det är kaiit ute s& går den trögare, och när det är varmt så 
går den mycket snabbare, tycker jag". 



"Om man trycker då känner den ju att det står där, for den vet ju att det står där, de har 
ju shivit &..den kanske känner nåt om den är trött eller så, om man sitter länge vid den 
och rör hela tiden, då blir den nog ganska trö tt... och så slösar man pengar också". 
Fyra nickor tror inte att datorn kan känna (7,8,10,12) och en pojke(l3). 
"Nej, inget levande precis" En pojke,& och en flicka, 13, vet inte. 

3.8.5. Om Hedvig 

IW&en av bamen tycker att det var lätt att använda Hedvig. En 7-årig flicka upplevde 
det som svårt. De övriga tycker att det var roligt och bra. 

h a  tror att det skulle vara lättare att hitta i biblioteket med hjälp av Hedvig, medan två 
inte kan shga vilket. 
"Det står ju på den hyiian, ja men det hittar man väl ända, for man vet ju vilken kategori 
det är". 
"Det är ganska bra som det ar tycker jag. Jo, det är det nog9'(Lättare med Hedvig). 

Sju stycken tror att de skulle få tips på fler böcker än annars med hjälp av Hedvig. 
"För jag brukar mest koila på utsidan ifall den ser läskig ut, och så läser jag på 
baksidan.. . då f"ar man ju reda på det istället for att springa runt och läsa på da". 
De övriga tre hade inte någon uppfattning om det, "Jag vet inte, ni har inte lagt in ännuy' 

Fem av barnen tror att de skulle läsa fler böcker med hjälp av Hedvig. 
"Kanske man få mer tips på böcker som man inte alls tänkt på". 
Två av dem tror inte det, "Jag kan inte läsa fler än vad jag gör nu", medan tre inte vet , 
"Spelar inte så mycket roli". 

Barnen är i stort sett positiva till Hedvig, och de flesta kan tänka sig att använda sig av 
programmet vid ett annat besök på biblioteket. 
Omdömen om Hedvig är "Bra" 
'Witt brbra, det var liksom lätt att förstå så". 
"Jattebra, det är ju inget som är fel eller så, jag tycker om alla saker, t om hastar" (Han 
menar kategoriindelningarna) 
"Bra att det är &ger och bilder, tycker jag, for det är ganska kul...jag tycker det är bra 
med såna här som man ska leta upp". 

N@ påpekar att det inget står om vad boken handlar om (bara någon annotation hade 
blMt inlagd, min anm.). 
"Att det inte var text". 
"Kanske det skulle vara lite mer text på alla såna har när man väljer böcker". 
N@ hade förslag på vad de skulle vilja ändra på i Hedvig. 
"Att det skulle vara en bit ur boken så man kunde bladdra fiam i boken. ..". 
"Det skulle vara bra om man kunde ändra lite så att man kunde skriva lite om hur man 
hade det i skolan". 
"Lite mer böcker och mer information". 
En 12 -%g flicka, konstaterar som svar på fiågan om det är bra med ett sådant program 
sam Hedvig med boktips, "Ja, det är ju faktiskt ett bibliotek". 



4. Studie 2 

Resultatredovisningen av undersökningen kring De mystiska tecknen följer i stort sett 
samma mönster som för studie 1; forst beskrivning av biblioteket och datorspelet, och 
sedan intervjusvaren. Intervjupersonerna är projektledaren, två programutvecklare som 
jag benämner P1 och P5 två barnbibliotekarier som fik- heta B l och B2, samt arton barn, 
elva flickor och sju pojkar. 

4.1. Stockholms stadsbibliotek 

Stockholms stadsbibliotek är det största folkbiblioteket i Sverige, och är en avdelning 
inom Kultur Stockholm. 
Den primärkommunala publika verksamheten består av huvudbiblioteket vid Sveavägen, 
och nio basområden i olika stadsdelar och förorter. Inom varje basområde &s ett 
basbibliotek som fungerar som huvudbibliotek för respektive områdes 
biblioteksforsö jning. De övriga filialerna är uppdelade på 8 stadsdelsbibliotek och 18 
närbibliotek. 

I den primärkommunala verksamheten ingår också enheten for social och uppsökande 
verksamhet, talboksbiblioteket som är huvud- och länsbibliotek för talboksverksamheten, 
Konsument Stockholm och Information Tensta. 
Den icke-primärkommunala verksamheten består av lånecentralen for mellersta Sverige, 
länsbiblioteket i Stockholms län och Invandrarlånecentralen. 

Basenheten utgörs av verksamhets- och ledningsstödjande avdelningar såsom 
medieavdelningen fbr teknisk hantering av mediainköp, mediedepån som betjänar den 
publika verksamhetens alla delar, informationsavdelningen för såväl intern som extern 
information och marknadsföring, kansliavdelningen som handhar ekonomi- och 
personlfrågor, lantagarregister osv., och utvecklingsavdelningen for bl a ADB. 

All verksamhet är direkt underställd stadsbibliotekarien. Stadsbiblioteket ligger under 
kulturnämnden som ingår i kultur- och f?itidsroteln.14 

Stadsbibliotekets totala mediebestånd utgörs av 2,s miljoner volymer, varav 0,5 är 
bammedier. Biblioteket tillhandahåller 168 dagstidningar och 1727 tidskrifter. l5 
Utlåningsfrekvensen for 1994 var på 772.963 och antalet besök uppgick till 750.987. 
Arbetsinsatsen utgörs av 72 heltidstjänster. Under 1993-95 har det lokala 
biblioteksdatasystemet Stocken @TJ 2000) inforts inom stadsbiblioteket.16 

Huvudbiblioteket är uppdelat i sju sektioner, varav en ansvarar för skönlitteratur och fem 
är uppdelade efter de facklitteratursalar som finns på biblioteket. Dessa är uppdelade 
enligt följande: samhdls- och rättsvetenskap, ekonomi och medicin, språk och psykologi, 
historia och litteraturvetenskap, och konst och musik. Den sjunde sektionen utgörs av 
barn- och ungdomsavdelningen. 

l4 Verksamhetsbeskrivning för Stockholms stadsbibliotek, 1994. 
15 Medieförsörjningsplan för Stockholms stadsbibliotek, 1994. 
l6 Statistikuppgifter för huvudbiblioteket 1994. 



4.2. Barnbiblioteket 

Barnavdelningen disponerar &a rum. I det första rummet är böcker på andra språk 
placerade, och här finns också utlåningsdisken. 

I nästa rum finns informationsdisken, och bakom denna hittar man sagor och barnböcker, 
dvs de berättelseböcker som ar klassificerade Hcf. I två tråg finns det 
småbarnsfaktaböcker, och på ett bord står två datorer för sökning i bibliotekskatalogen. 
Rummet ar långsmalt, och langs ena långsidan står ungdomsböcker, Hcg och uHc 
blandat. Längs den andra väggen finns det facklitteratur, men även i låga hyllor. Det har 
gjorts en viss utbrytning av SAB-systemet, som t ex insekter, fåglar och schack. Böcker 
om hastar står på ett ställe, både skön- och facklitteratur. Några andra skönlitterära 
genrer är också utbrutna såsom mysterieböcker, rysare och science fiction. I tråg i mitten 
av rummet hittas bilderböcker, och i lådor på borden pekböcker och bilderböcker for de 
minsta barnen. 
Det finns möjligheter till att lyssna på kasettband och CD-skivor. 

I det tredje rummet hittar man tidskrifter, och böcker om barn och barnkultur. Dar finns 
också videoböcker och talböcker for döva och synskadade, samt kasettband och lättlästa 
böcker. 

Längst in finns ett sagorum som används vid sagostunder och bokprat, men som är öppet 
övrig tid också. 

Sagostund halls en g h g  i veckan, och film visas också en gång i veckan. Man tar emot 
klasser och erbjuder främst barn i årskurs 2 och 5 bokprat. Förskolegrupper kommer och 
lånar på biblioteket, och bokdepositioner ges till Barnavårdscentralen, vissa museer osv. 

Barnavdelningens personal utgörs av 3 34 bibliotekarie och 3 kontorister. 
Beståndet består av 61.654 enheter, och medieanslaget for 1994 var på 301 .O00 kr. 
Utlån for 1994 låg på 132.084, och man hade 1 15.579 besökare. Man svarade på 
18 .O63 referensfragor." 

17 Statistikuppgifter f6r barnavdelningen 1994. 
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4.3. De mystiska tecknen , 

De mystiska tecknen är ett datorspel som ska lära ut bibliotekskunskap till barn. Det har 
utvecklats i ett samarbete mellan Länsbiblioteket i Stockholm och Multimediaprojektet 
vid Naturens Hus. Det ingår som en del i projektet "Informationsteknologi på 
folkbibliotekens barnavdelningar" som genomförts under 199 1 -94. 
Barnbibliotekskonsulent Lena Lundgren har varit projektledare, och i en referensgrupp 
har barnbibliotekarier fran Botkyrka, Värmdö och Norriälje ingått. Det har testats av 
elever i årskurs 5 i Gustavsberg, och i Botkyrka där bibliotekarien har sammanställt en 
enkätundersökning. Av de 75 mellanstadieelever som svarade på enkäten var det bara 9 
som var negativa till spelet. Utformningen av spelet, gr& och ljud fick mycket högt 
betyg, men alla tyckte att det skulle hända mer i spelet. Barnen tyckte att texterna i spelet 
var svåra att förstå, men flera säger att de har "förstått bättre hur man kan hitta i 
bibblan". (Lundgren 1995,s.59) Bilderna är ritade av Jonas Adner som har animerat 
filmen "Linnea i målarens trädgårdw. 

I ramberättelsen handlar det om en flicka som drabbas av en förbannelse när hon besöker 
biblioteket, och för att häva denna måste hon hitta en speciell bok. Spelaren ser 
biblioteket genom flickans ögon, och måste leta sig fram genom register och kataloger, 
och därigenom lära sig hur ett bibliotek är organiserat och hur klassifikationssystemet 
fungerar. 

Först f"ar man veta att "Det här spelet går ut på att hitta ratt i ett bibliotek". Det hörs lite 
"kuslig" musik, och en panoramabild över en stad visas, och det är åskväder. En flicka, 
uppskattningsvis 10- 12 år, kommer giende:,*Hon sätter "på. sig' sim glasögon och går tills 

' biblioteket. När hon kommer in i biblioteket sitter en man som ser mystisk ut, och laser i 
lampskenet. När han lämnar läsplatsen går flickan fram och tittar i den bok som mannen 
har lämnat uppslagen. Hon läser följande i boken:"De mystiska tecknen.Kap. 13.Varning! 
Endast for avancerade magiker! För 700 år sedan lade den onde trollkarlen Essal en 
förbannelse övhde som vågade sig in i slottets hemliga bibliotek. Den oerfarne magikern 
löper mycket stora risker om hon dristar sig att experimentera med förbannelsen. Om du 
vet vad du gör, du det onda ögat rör". 

Det är inte förrän nu som man kan påverka spelet, dvs om man klickar p& ögat. Då börjar 
det blixtra i biblioteket, och flickans hand förvandlas till en dinosaurieklo. Texten 
säger:"Förbannelsen har drabbat dig och hela biblioteket. Tiden står stilla. Förbannelsen 
kan endast hävas genom att du söker och h e r  en bok som handlar om det som du 
förvandlats till". 

Den enda förklaringen som ges är följande, och den kommer upp varje gång man gör ett 
fel: 
Så hdr hittar du din bok: 
* hesordsregister - hitta ratt signum 
* heskata log  - hitta rätt boktitel 
* Bokhylla - sök efter knubb med ratt signum 



Nu ser man biblioteket genom en ficklampas sken, den s k spoten, vilken går att flytta 
genom att använda musen. I bokhyllorna står böcker och knubbar med olika signum. I en 
avdelning står det att "Facklitteraturböckerna är ordnade efter ämnesområden7', och i 
skönlitteraturavdelningen att "Böckerna är ordnade efter författarnas efternamn". 
Skylten med "Monnation & Sökning7'utgör en passage mellan de två avdelningarna. 

Om man frågar bibliotekarien om hjälp, så får man till svar att "Bibliotekarien befinner 
sig i ett tidsvakuum, så du fik leta efter din bok på egen hand"". 

Det h s  en sökdator, och om man klickar på den visas en sökskärm (BTJ 2000). Om 
man inte är tillräckligt snabb så slocknar skärmen och texten "Strömmen flödar inte när 
tiden står stilla" kommer upp. Men om man hinner skriva in sökordet, så får man upp ett 
antal poster och kan då välja någon av dem. Sedan kan man gå till 
facklitteraturavdelningen, leta upp ratt signum och klicka på det. Nu är det en titel på 
bokryggen vilket det inte är om man går direkt till hyllan. 

Det går också att böja med ärnnesordsregistret som det går att bläddra i , och när man 
hittat sitt ämne f% man en bekraftelse, "Du har valt ämnet dinosaurier - signum Udbbhe7'. 
Det finns en ämneskatalog och en alfabetisk katalog i form av en kortkatalog. Där går 
det att leta upp lådan för U, bladdra fram till rätt kort, "Du har valt boken A. J.Desmond 
'Dinosauriens gåta', signum Ud", och sedan leta upp boken i hyllan. 

Nu har forbannelsen hävts och flickan kan gå och låna boken. Men när hon vänder sig 
om blixtrar det till i hennes ögon. Om man är uppmärksam så ser man att hon inte tar den 
boken som letats upp utan De mystiska tecknen istallet! 

Det g& också att bli förvandlad till hästhov och skelett. Då är det alltså det man ska leta 
upp en bok om. Om hastar finns det fjra alternativa titiar, om dinosaurier två och om 
skelett bara en ,och två av dessa är skönlitterära. 

4..4. Tekniken bakom 

När man gjort bilderna i spelet har ett animeringsprogram som heter Micromac Director 
använts. "Spoten" har programmerats, och har sedan kopplats till programmet som en 
stor enhet. Det är programmerat i programspråket C. Ljudeffekterna har tillkommit i en 
programmiljö kallad Protools. Quicktimefilmer, som är ett format for Macintosh for att 
spela upp animationer, har använts t ex där flickan kommer in i bilden. Hela 
produktionen är utvecklad for en Macintosh LC 584. 



4.5. Projektansvariga 

4.5.1. Bakgrund och initiativ 

Proiektet 

Projektledaren berättar att bakgrunden till själva projektet var att hon som 
barnbibliotekarie inte alls varit med i datoriseringen av biblioteket. Hon säger att det var 
ingen som raknade med att hon skulle ha något att tillföra eller bevaka när det gällde 
barnavdelningen, utan att det var helt vuxeninriktat. 
"Det var kanske inte så konstigt, men det konstiga var att jag inte själva såg att jag hade 
någon roll. Jag hade själv satt mig vid sidan om på något vis." 

Projektledaren t W e  då att katalogen och utlåningssystemet ser likadant ut på barnsidan 
som på vuxensidan, och hon blev då intresserad av att se om det fanns områden vid sidan 
om detta där man kunde använda datorer. Främst var hon egentligen intresserad av hur 
datorer kunde användas.för barn med läs- och skrivsvårigheter eftersom hon hade egna 
erfarenheter av det. Senare har hon även reflekterat över hur katalogen skulle kunna 
göras mer lättillgänglig for barn. 

Projektledaren säger att då var det inte så många barn som hade dator hemma, och hon 
tänkte då att det på biblioteket skulle kunna finnas datorer som barn kunde använda, 
antingen på skoltid i samarbete med skolan, eller på sim fiitid. Hon började titta på vad 
datorn kunde användas till, t ex datorspel som inte var våldsfixerade utan mer 
kunskapsinriktade, och det bö jade dyka upp uppslagsverk på CD-ROM. Hon lat 
Bibliotekshögskolan gör en litteratursökning, men det visade sig att det fanns nästan 
inget prövat på området på biblioteken. 

Det var forst när hon började som barnbibliotekskonsulent vid länsbiblioteket som hon 
kunde göra något av sina ideer. Hon menar att det inte går att göra som enskild. "Inte 
om man ska göra något så stort. Det går inte att göra som vanlig barnbibliotekarie." 

Hon bö jade med att orientera sig i hur långt datoriseringen kommit på bibliotekens 
barnavdelningar. Det var i början av 90-talet i stort sett inga barnbibliotekarier som blivit 
indragna i datoriseringen. Projektledaren säger att det var inte ens alla barnavdelningar 
som hade egna terminaler for att söka i katalogen. Det var endast ett fatal bibliotek som 
bö jat med datorer, bl a en av Lunds stadsbiblioteks filialer där man tidigt köpte en 
Macdator och lät barn ta "datorkörkort". 

Det var då hon bestämde sig for att starta ett projekt där man skulie pröva olika satt att 
använda datorer på barnavdelningar. Inom projektet har fem olika användningsområden 
på fem olika bibliotek prövats. Projektet startade i juli-91, och avslutades i juni-94. Alla 
projektbibliotek har dock fortsatt på något satt med de projekt de påbö jat. 



Datorspelet 

Initiativet till datorspelet kom också ursprungligen från projektledaren. Hon berättar att 
bakgrunden var den att hon i sitt arbete som barnbibliotekarie haft biblioteksundervisning 
for många skolklasser, och sett att barnen hade ett stort motstånd mot själva 
undervisningen. De upplevde det som något torrt och tråkigt. Däremot visade barnen 
intresse när de väl lart sig hur biblioteket var organiserat. 

Projektledaren bö jade då fundera på hur man skulle minska det här motståndet mot 
biblioteksundervisningen, genom att t ex använda datorer. När hon sedan som 
barnbibliotekskonsulent började arbeta med dataprojektet tog idéerna mer konkret form. 
Hon fick via en kontaktperson tips om att söka pengar till projektet från NUTEK. Hon 
kontaktade Naturens Hus for hjälp med programutveckling, och dessa visade sig vara 
intresserade av att ta sig an hennes uppdrag om att göra ett datorspel. Hon hade innan 
dess varit i kontakt med några andra företag, men dessa var upptagna med sina egna 
produktioner. 

Naturens Hus är en stiftelse som arbetar med utbildning inom natur och miljö. 
Multimediaprojektet är ett eget bolag knutet till Naturens Hus, och det var dessa som 
fick i uppdrag att utveckla ett datorspel. Ett exempel på andra produktioner man gjort ar 
"Tidsmaskinen" som handlar om livet på planeten Jorden. Det kan beskrivas som ett 
mellanting mellan spel och uppslagsverk, med tyngdpunkt åt spelhållet men med tungt 
faktainnehåll. 

Programutvecklaren (PI) berättar att det de håller på med kan kallas för grafisk 
formgivning, programmering, regi, musik osv. - att det består av olika nya kompetenser. 
P1 har dramaturgisk b a k e n d  och har arbetat med film och teater, P2 har utbildning 
inom matematik och data och har arbetat med musik och radio, X ar animatör, och X är 
främst programmerare. 

4.5.2. Syfte och mål 

Projektledaren säger att "Det primära målet ar att undersöka om den digitala formen 
kunde göra biblioteksundervisning lättare och 1 eller roligare. Det sekundära målet är att 
få det här testat, spritt och sålt om möjligt." Hon tycker att det första målet har uppnåtts 
- man har visat att det går att göra ett meningsfullt spel som barn blir intresserade av. 
Däremot har man inte lyckats få det vetenskapligt undersökt, och inte heller fått det spritt 
beroende på brist på pengar. Spelet finns inte att köpa, eftersom det inte finns något 
företag som varit villig att göra en säljbar produkt av det. 

Projektledaren säger sig vara ganska desillusionerad for tillfallet vad gäller att få ut spelet 
på marknaden. Hon anser att det naturliga vore att Bibliotekstjänst tog hand om det, och 
lade spelet på en CD-ROM-skiva, men det har de inte velat göra. Hon påpekar att det 
har visats ett stort intresse på biblioteken for spelet. 

Projektledaren fortsätter att det viktiga for henne är att det är en demokratifråga - att 
barn som inte har tillgång till datorer hemma ska kunna komma till biblioteket och hitta 
meningsfulla användningsområden for datorer dar. Barnen ska kunna lära sig om datorer 
och samtidigt också använda biblioteket på ett bra sätt. Där tycker hon att 
informationsprogram om böcker ar ett bra satt. 



"Det viktigaste är att det finns meningsfiill användning av datorer". Hon tillägger att en 
bisak är att man också visar att man på bamavdelningen är med i den tekniska 
utvecklingen, och inte står vid sidan om vuxenavdelningen. 
"Jag tycker det är viktigt att man ser de barn som inte har datorer hemma. Det iinns en 
allmän sanning att alla bam har dator nuförtiden, och det är inte alls sant, det vet man av 
undersökningar. Det finns också en sk allmän sanning att d a  barn kan hantera datorer, 
och det är inte helier sant. Så ytterligare ett antal år fiamit så har vi en pedagogisk 
fiuiktion när det gäller att ge alla barn möjlighet att använda datorer. Det kanske blir 
ointressant om några år när d a  skolor är väiutrustade, och många fler bani har dator 
hemma. Jag tror ändå att det kommer att finnas ett behov av datorer på bibliotek". 

P1 säger att "Malet är ju alltid, oavsett vad man gör for något, om det är teater eller film, 
att folk ska tycka om det, och blir engagerade och indragna i det. Det slutgiltiga målet 
här är att de ska lära sig hitta en bok". 

P2 infiikar att "Något som var min dragkr& när vi började var att det är en intressant 
fiageställning ändå. Hur man kan få ihop det här spelet och ge det ett visst innehåii". Han 
menar att alla spel hittills harett innehåll där detahandlar om att ha ihjd folk, och om 
mediet ska fortsätta så måste man lära sig uttrycka andra innehåll. Han menar att det är 
möjligt att ta något som är svårt och försöka hitta en uttrycksform. 

P1 fortsätter "Ett bibliotekssystem eller söksystem har ju ingen kr& i sig själv. Det är så 
skittrist med sökord och allt i sig sjäivt. Det är inte så att man tycker det är roligast i 
världen. Men darfor måste man ha en ide där själva söksystemet är själva ramberättelsen, 
vilket det är med spoten. Det kan ju vara andra ämnen där innehållet är så pass intressant 
så att man inte behöver ha en läskig farbror osv.". 

P1 menar att "Det här är ju mer att man kan leka in kunskap, vilket är själva nyckeln for 
det här mediet". Han säger att det man tog fasta på var det som är roligt i ett bibliotek - 
att hitta rätt bok, och allt annat är medel for det. Han tror att det kanske är så stora 
hinder i biblioteket för att nå fiam till boken, så att själva letandet kan ta överhand. 

P1 säger att spelets fiinktion är att det är en presentation av hur man använder ett 
bibliotek. 'Det kommer en barngrupp och så får de leka med spelet, och i och med det 
har de blivit utbildade i hur man använder ett bibliotek. Man leker in kunskapen. Då kan 
de koppla det som de lärt sig där till biblioteket". 
"Det är mycket av mediets väsen - att man håller på själv. Man har ingen bibliotekarie 
eler lärare som står och mässar och försöka trycka in information i skalen, utan de gör 
det själva. Det är den stora fördelen". 



P1 säger vidare att utgångspunkten var söksystemet. Det var projektledarens problem, 
att hon insett att alla små lekar och uppgifter som hon hittills haft inte fungerat så bra för 
att lära ut söksystemet. Det var grundproblemet. Datorn kom in i spelet som en aktiv 
enhet, men det handlar mer om klassifikationssystemet än att visa de olika funktionerna i 
biblioteket. 

P2 säger att han tror att det också kan ha den funktionen att göra den stora fysiska 
omgivningen mer Mpbar. Det handlar om att ta fi-am det som är viktigt med de olika 
funktionerna i biblioteket. Det blir som en slags karta över biblioteksmiljön. 
"Jag vet inte hur inlärningen fungerar, om de lär sig mer. Men jag tror definitivt att det 
kan göra hela omgivningen mer gripbar. I spelet man en bild av ett bibliotek. Det är 
en av funktionerna som finns i det. Jag tror att det kan bli en språngbräda for att förstå 
resten". 

4.5.3. Förebilder 

Projektledaren säger att egentligen hade man ingen direkt förebild, eftersom det inte 
fanns något liknande. Hon har tidigare talat om litteratursökningar riktade mot bl a USA 
och England, men att det inte givit något resultat. Däremot studerade hon en del 
kunskapsinriktade spel, men hon tyckte att de var ganska konventionella i sin 
uppläggning, dvs att själva pedagogiken inte skilde sig nämnvärt fran den vanliga 
skolpedagogiken. Hon nämner emellertid ett datorspel som utvecklats vid Gävle 
datapedagogiska centrum. Det är ett roilspel som heter Vikingabyn, och det liknade mer 
det som hon var ute efter. 

Det handlar om att ta en form &ån ett annat område och lägga in kunskap i det - alltså 
vad man idag kallar for eductainrnent, undervisning och information i roande form. 
Förutom Vikingabyn tittade hon på ett annat kunskapsspel som finns på Vasamuseet. 

Projektledaren säger att Danmark har legat före på området, och att det i Hilieröd finns 
ett program, Boris, som handlar om information om bibliotek, där det finns ett spel 
inlagt. Hon säger att det är lite samma ide som ligger bakom - att det stalls ett problem 
som ska lösas genom att hitta rätt bok. Man har dock gått tillväga på lite olika sätt. Hon 
menar att skillnaden ligger i att Bons är tänkt som en del i ett större 
informationssammanhang, medan De mystiska tecknen har ett egenvärde som 
biblioteksundervisning. 

Projektledaren nämner också de informationsprogram om böcker som finns, som t ex 
Hedvig och Boghuset. Hon menar att de ju primärt handlar om böcker och inte om 
biblioteket. Projektledaren siger sig ha blivit uppmuntrad av att se att andra också tankt 
att man skulle kunna använda datorer på ett meningsfullt sätt på barnavdelning- men 
att Boghuset inte givit direkt inspiration till De mystiska tecknen. 

Enligt projektledaren är "Boghuset mycket mer sofistikerat, mycket iinare. Det här är en 
enkel idé, enkelt genomförd, fast med mycket arbete. Boghuset har en oerhörd 
sofistikerad ide bakom, med hela indexeringssystemet. Det finns inga såna avancerade 
modeiler bakom det här". 



P 1 säger att det finns inga förebilder direkt, ingen produktionsmässig tradition, och 
följaktligen inte så mycket att inspireras av. "Så det går ut på att vara nyskapande och 
bana väg". P1 säger vidare att "När vi fick iden tänkte vi att det går inte, det är helt 
omöjligt. Det går inte att göra ett spel av något som är så fniktansvärt trist7'. 

Den första iden var inte att göra ett spel, utan en liten "lustifikation" kring biblioteket. 
De tänkte sig en stor bild med symboler för olika ämnen, och att i en ruta skulle iihade 
barn dyka upp och berätta om biblioteket. 

"Det var den första desperata iden. Men projektledaren framhhrdade att hon ville ha ett 
spel, så det var bara att ge sig i kast med det. Vi fick börja nysta. Vad är det som är 
spännande, rent generellt. Det är när det är mörkt, en slags magi, och hur man får ihop 
det med ett bibliotek. Så det var i bö jan en smärtsam process". 

4.5.4. Utvecklingsarbetet 

Inom projektet bildades en referensgrupp bestående av tre barnbibliotekarier och 
projektledaren: Prajektl'edaren berättar att man hade ett.antal\sammanträdensd& de3först 
diskuterade uppläggningen av arbetet och vad man ville med spelet. Alla inblandade fick 
sedan en uppgift. Bibliotekarierna skulle plocka fram böcker och fiindera på lämpliga 
ämnen som det fanns litteratur om på alla bibliotek. 

Programutvecklarna började fundera på hur det skulle laggas upp rent tekniskt, vilka 
program och vilka verktyg som skulle användas. P1 tänkte över vilka konsekvenser det 
skulle f"a i och med, att det skulle,vara,ett.spel, .Projektledaren sa ge^ att det skulle .kunna 
ha gjorts på annat sätt, utan själva storyn, men att man höll fast vid iden om ett spel. Det 
innebar att man måste hålla fast vid vissa saker, t ex att handlingen genomförs 
konsekvent, att det måste finnas en logik i själva handlingen, datorspelens symbolvärld 
OSV. 

Projek-tledaren tycker att samarbetet gick mycket bra "I.. .l trots att vi hade helt olika 
utgångspunkter, helt olika infallsvinklar, helt olika kulturer, och helt olika 
erfarenhetsvärldar". Hon fortsätter "Det var ett jattesvårt arbete, mycket svårt, men 
mycket intressant. Det var svårt for att vi kom fian två helt olika världar. X och X visste 
egentligen inget om bibliotek. Barnbliotekarierna var mycket bestämda om vad de ville 
när de bö jade. De hade skapat sig en bild av hur det borde se ut, och det här kolliderade 
väldigt faktiskt. Jag tycker att det är mycket gott betyg åt vårt samarbete att vi lyckades 
klara ut det". 

Projektledaren säger att barnbibliotekarierna hade viss erfarenhet av datorspel, och att de 
hade en ide om att man skulle bli straffad om man inte gjorde rätt. Men det var 
programutvecklarna emot. De menade att det &s en viss logik i datorspel som måste 
följas, men att det finns andra saker som &r negativa, som t ex bestraffning, och att man 
måste kunna komma ur en stelnad form. 

"Jag tror att det är absolut nödvändigt, och att det är en enorm styrka i projektet att vi 
lyckades göra det som många pratar om - nämligen att tekniker och användare måste 
samarbeta. Det blir ingen bra produkt om bara teknikerna gör något. Det blir heller inget 
bra, det blir en mycket primitiv produkt, om vi användare ska göra det på egen hand". 
Hon säger att det var inga rent tekniska problem. Det var inget som föll p g a att det inte 
kunde genomföras tekniskt. 



P2 berättar att utgångsiden var att göra något kul av något som är jättetråkigt, och 
utnyttja datorspelets uttrycksform. Det skulle vara ett slags upptäcktståg in i biblioteket, 
något slags mysterium som skulle lösas. 

Rent tekniskt utvecklades "spoten" som är en stor del av spelet - att man söker sig 
genom bilden med hjälp av en ficklampa. På detta lades det en hel del arbete - att få 
interaktionen att fungera. P2 menar att om ett spel ska fungera är just interaktionen 
väldigt viktig. Det är en teknisk lösning som är kopplad t g  ett dramaturgiskt behov. 

Om samarbetet med bibliotekarierna säger P1:"Det har varit bra, tycker jag. Jag tycker 
inte man kan säga något dåligt om det. De har fatt lära sig, och vi har fått lära oss av 
dem". Han jamför med om man skulle göra en film om biblioteket. Det handlar om att de 
har alla fakta, och att man kommer in som utomstående person och ska på något sätt få 
en förståelse for det. 

P2 inflikar att det är en viktig aspekt att man inte klampar in på varandras områden. Det 
är lätt att som beställare vilja vara med lite for mycket i processen. Han menar att det är 
en känslig del i alla projekt som det ofta kan stupa på. Det galler att acceptera varandras 
utgångspunkter och kompetenser, och hitta bra samarbetsformer. "Men det finns ju ett 

77 spel så.. .. . 

4.5.5. Barns deltagande 

Projektledaren berättar att det har varit en klass med 30 barn i årskurs 5 i Gustavsberg 
som varit med fi-ån början i själva utvecklingsarbetet. Det har testats systematiskt på ca 
l00 barn i biblioteket i Alby, och det har även stått uppställt på ett antal ställen i 
samband med mässor, konferenser och liknande arrangemang. 

P1 säger att de har inte suttit bredvid barn och arbetat, utan spelet har testats av barn på 
bibliotek. Utifkån dessa erfarenheter har ändringar gjorts i spelet. P2 poängterar att den 
delen är väldigt viktig, att avtesta det. Det kan vara de själva som gör det eller någon 
som kan uttrycka eventuella brister for dem. "Det måste fungera annars blir det ingen bra 
grej". 



4.5.6. Anpassning 

Spelets målgrupp kan sägas böja i årskurs 3 och sluta i åk 7 då det kanske anses for 
barnsligt, alltså framst for mellanstadiebarn. Projektledaren säger att man hade tänkt sig 
en lite vidare grupp fik bö jan, 8-15 år, men att den har krympt lite. 

Spelet har testats på barn i grupp med genomgång forst. Projektledaren säger att när 
barn använt det sjäiva så har hon observerat att de haft större problem. Hon menar att . 
det h s  en abstraktion i sjäiva problemet "hitta i bibliotek", viket hon tror kan vara 
ganska svårt for barn under 9 år att förstå. 

"Jag tycker att det iinns en stark viktig könsrollsaspekt på det här - att f w e  fiickor har 
tillgång tiii dator och f a e  flickor använder datorer. Darför att de är inte intresserade av 
tekniken. Men om de hittar meningsfulla användningsområden så blir de minst lika 
duktiga som pojkarna. Här på biblioteket finns det meningsfulla användningsområden 
som kan locka flickor, och det visar också vårt projekt". 

Projektledaren säger att spelet inte är utformat speciellt for flickor, men att man har valt 
en flicka som huvudperson for att flickor ska få en identifikationsmöjlighet. Man tyckte 
inte att det var någon speciell pobg med att söka upp speciella flickområden utan har 
istkilet valt könsneutrala ämnen. "Det viktiga är att det är en flicka som är huvudperson". 

4.5.7. Utvärdering 

Projektledaren berättar att den utvärdering som kommer i en rapport nu är gjord av dem 
sjäiva. Man har inte kunnat anlita någon utomstående utvärderare p ga ekonomiska skäl, 
och det tycker hon är en brist i projektet. Hon sökte tillsammans med en professor på 
lärarhögskolan i Stockholm pengar fran Forskningsrådsnämndens biblioteksprogram for 
en jamförande studie med och utan spelet, men fick avslag. 
"Jag hade hoppats att det skulle testats på ett mer vetenskapligt satt, och att det där 
skulle komma fiam några intressanta erfarenheter som skulle kunna utveckla det hela". 
Hon tycker att det skulle vara intressant om någon annan satte igång och gjorde ett nytt 
spel,& att det fanns två produkter att jamföra med. " D a r  att det är bara nar det börjar 
göras fler produkter som kan ställas bredvid varandra som man kan se vad det ena ger 
som det andra inte ger. Det är bara då det blir en utveckling". 

Projektledaren tycker att det skulle vara roligt om någon från Bibliotekshögskolan gjorde 
en större undersökning där man följde några skoiklasser under flera år. Man skulle då 
kunna studera om Ljungdahls boklek, datorspelet osv. jamfört med traditionell 
biblioteksundervisning kan göra att barn får större förståelse for hur böckerna är 
uppställda i biblioteket och tiilagnar sig biblioteksundervisning bättre. Hon menar att det 
h s  underlag för en sådan undersökning nu när magisteruppsats ingår i 
bibliotekarieutbiidningen. 



4.5.8. Vidareutveckling 

Projektledaren säger att det finns många ideer. Det första skulle vara att öka 
valmöjligheterna (förvandlingar). Det skulle också vara möjligt att arbeta vidare på de 
erfarenheter som gjorts, t ex fiån den enkätundersökning bland barn som gjorts. En ide 
d&ii?ån är att det skde  vara barnboksfigurer med i spelet. 
Den version som spelet ligger nu i betraktas dock som den slutgiltiga produkten, och 
Naturens Hus har iämnat arbetet. 

4.6. Bibliotekarier 

4.6.1. IT på barnavdelningen 

Barnbibliotekarien (Bl) menar att det är självklart att det måste finnas datorer på 
biblioteket, eftersom de finns i vårt samhälle, och att "det är snart är lika vanligt som 
blyertspennan". 

Den andra barnbibliotekarien (B2) anser att barn måste lära sig att söka i datorer 
eftersom det kravs i "infornationssamhället", och att det är mest for kommande behov, 
för att träna. Hon menar att barnen kan vänja sig vid att söka information i biblioteket. 
Hon tillägger att när barnen nu sitter och söker så hittar de oftast inget, aven om man 
lagt in fler ämnesord. Hon tycker att skolsök verkar bra, och att man skulle också kunna 
ha uppslagsverk på CD-ROM. 

4.6.2. Fördelar 1 Nackdelar 

B 1 kan inte se några direkta nackdelar, utan att allting beror på hur man använder det, 
och hur man visar barn att använda det. Hon menar att de flesta barn är relativt 
datorvana nu, och tycker att det som sökinstrument är ett bra komplement. Men hon 
påpekar att när barnen hittar boken i datorn så kan de i alla fall inte hitta fian datorn till 
boken i hyllan. "Det är där knäckfiagan ligger". Hon anser att som söksystemet nu är 
upplagt är det inte for barn. Det skulle behövas mer information om hur man går till 
nästa steg. Hon berättar att ofta kommer barnen och frågar vad rad två är i biblioteket 
när de har fått upp en post och ska välja en bok bland flera alternativ. Hon sager att 
"Kopplingen mellan hyllan och uppsthihingen i datorn är inte bra. Man skulle kunna ha 
utvecklat ett bättre hyiisystem så att man kopplar det till datom, eller kopplar datorn till 
hyllan. Som det nu är så fungerar det inte bra". 

B2 påpekar att datoriseringen kräver stora kostnader, och att det också måste b 
personal som kan sköta det. Hon tycker att man fatt bristfallig utbildning, och att om 
man ska införa datorer så miste man satsa resurser på personalen också. Hon tycker inte 
att det är roligt när det ;ar tekniska problem, men är annars positivt inställd till barn och 
datorer. Hon tar också upp eventuella arbetsmiljöfaktorer, såsom att det är tröttsamt att 
sitta och titta på skärmen, påverkan av elektromagnetiska falt osv. Hon tycker att 
fwnackdelar tar ut varandra, mycket rutinarbete underlättas också. Hon tror dock inte 
på visionen att böckerna kommer att försvinna. 



4.6.3. Funktion 

B1 säger om De mystiska tecknens funktion i barnbiblioteket att "I bästa fall kan det vara 
ett komplement. Men jag tror inte att man bara utifrån spelet kan lära sig hitta i 
biblioteket. så att man fran skärmen och de upplysningar man där kan gå till hyllan 
och hitta boken. Jag har svårt att tro det, men det är ju möjligt". 

B2 säger att hon har lite svårt att se någon speciell funktion, men att det i safall skulle . 
vara mer relaterat till just det biblioteket, "om det inte bara ska vara roligt". Hon tycker 
att det skulle vara bättre om man gjorde de publika datorkatalogerna söhhiigare så att 
bam lättare skulle kunna använda dem. Men hon påpekar att hon inte har sett barn 
använda spelet. Hon tycker att det går ganska bra att lära barn använda datorkatalogen, 
aven om de fortfarande har problem med att hitta i biblioteket och måste fraga 
bibliotekarien om hjälp. Hon skulle kunna tanka sig att spelet skulle kunna fungera i 
skolbibliotek. 

4.6.4. Bibliotekarierollen 

B1 tror definitivt att yrkesrollen kommer att förändras. Hon menar att i det stora flödet 
av information så behövs det folk som kan sovra och hjiilpa allmanheten att plocka fram 
den relevanta informationen. Bibliotekarier måste lära sig och måste kunna detta, men 
inte nödvändigtvis det rent tekniska. 

När det gäller barnen så är det samma sak - de lär sig snabbt att använda datorerna men 
- 

de behöver hjälp med att hitta det som är relevant for dem. "Det är där vår pedagogik 
kommer in. Inte att lära själva hanterandet av datorn". 

B2 ha tyckt sig märka en viss skiktning, dvs att de äldre ur personalen har svårare for 
datorerna. Hon tror dock inte att det kommer att bli så stor skillnad med datorer vad 
gäller barnen. De behöver hjälp i alla fall, aven om de kanske kan lära sig hitta lite mer 
med hjäip av datorn. 

4.6.5. Barns beteende 

Ingen av bibliotekarierna har haft möjlighet att observera barn vid användandet av spelet, 
så de får istäilet uttala sig om bibliotekskatalogen. 

B1 tycker inte att det är någon stor skillnad mellan t ex flickor och pojkar. Hon säger att 
flickorna går lika gama till datorn, och är lika duktiga på att söka som pojkarna. 
"Problemet ligger inte där, utan från datorn till hyllan. De kan också ha svårt att valja om 
de får för mycket information, och har svårt att hitta ratta boken där". 

B2 tycker sig ha observerat att när det kommer stora grupper så har pojkarna en tendens 
att knuffa sig fram. Hon säger också att när föräldrar kommer med barn, så sätter sig 
gärna pappor med söner vid datorn, och mera sallan mammor med döttrar. "Så lite 
könsbundet tycker jag det är, men mer bland vuxna än barn". 



Det är säilan barnen söker en speciell bok egentligen, utan oftast sitter de där for att det 
är roligt. Hon säger att de kan ta en bok och skriver av dess titel osv. "Det gjorde de inte 
med kortkatalogen kan man inte påstå - slog i kortkatalogen for att det var roligt. Så 
man kan hoppas att de lär sig till nästa gång de verkligen söker en bok." 

Den vanligaste Bigan bland barn är "Kan du hjalpa mig hitta en bra bok", och det menar 
hon får de ju inte svar på i katalogen. Så hon tror inte att det är någon risk att 
bibliotekarier blir övedbdiga, utan att datorn är mer som en rolig grej. 

4.6.6. Framtidsutsikter 

"Jag är övertygad om att det är jätteviktigt att det finns datorer på barnavdelningen, och 
att många av dem eller t om alla användningsområden som vi testat i vårt projekt har en 
utvecklingspotential", säger projektledaren. Hon anser att biblioteken ska satsa på 
Macdatorer på barnavdelningar, eftersom de är lättare att lära sig for nybörjare. Hennes 
vision är att det står ett antal datorer i biblioteken som används på olika satt. Man skriver 
på en dator, söker i databas på en annan, slår i uppslagsvek på en tredje osv. Det gäller 
då att välja den dator som passar bäst for just det ändamålet. Hon tror inte att datorerna 
blii någon konkurrens till böckerna. "Datorn är bara det första hjälpmedlet". 

Hon tror också att det skulle gå att göra mycket mer om skönlitteraturen öppnades för 
besökaren genom utvecklandet av indexeringssystem. "Det handlar om att gå in i 
innehållet i böckerna, som man t ex gjort i Boghuset". 

P1 säger att de koncentrerar sig p i  den produktion som de for tillfallet håller på med, 
och att de inte fick några geniala ideer efter att ha dart De mystiska tecknen. 

P2 säger att det är i safall mer generellt, att det har är ett medium som kan fungera i 
biblioteksmiljön, och som kanske kan locka fler människor till biblioteket. Han anser att 
datorn som sådan är ett medium som borde ha en given plats på bibliotek, och att det 
skulle gå att utveckla formen. Han ger som exempel att det skulle gå att göra ett litet spel 
om en bok eller olika arainen. 

B1 tycker att det ska bli spännande med utvecklingen inom IT, med Internet, hur man 
ska lösa problem med censur osv. N& det galler barnavdelningen säger hon:"Det finns ju 
spel, uppslagsverk och får vi bara den tekniska utrustningen. Att vi har ekonomiska 
resurser också så att vi kan utnyttja den tekniska utrustningen. Det bör finnas tillgång till 
såväl hårdvara som mjukvara på bibliotek, eftersom inte alla barn har tillgång till det i 
hemmet". 

B2 menar att det handlar om resurser, men att det blir ett inslag som allting annat. När 
d a  barn kan det och använder det i skolan, så är det en hjälp att söka. 
"Annars tycker inte jag att det har d mycket här att göra egentligen. Jag har svårt att 
tycka det är bra att ha spel på bibliotek". Hon menar att stadsbiblioteket är lite speciellt i 
det avseendet, att dit kommer barn &st för att låna och arbeta. Inte for att tillbringa 
tiden som i förortsbiblioteken som har mer karaktär av samlingsplats. Hon kan möjligen 
se att man kan ha spel på dessa bibliotek, som tidsfördriv for barnen. Hon poängterar 
också att det ska i så fd finansieras av andra pengar än av bokanslaget. 



4.7. Barn 

4.7.1. Datoranvändning 

Tolv av barnen har använt dator i skolan, fem pojkar och sju flickor. Fjorton av dem har 
använt dator i hemmet, jämnt fördelat mellan könen. 

4.7.2. Dator eller bibliotekarie? 

Ungefar haiften skulle gå till bibliotekarie först, och den andra M e n  till datorn. 
"Lättare med datorn ifd bibliotekarien är upptagen". 
"Lika bra. Jag brukar göra lite olika. Jag går for det mesta tili datorn, men om jag inte 
vet riktigt går jag till bibliotekarien". 
"Frågar bibliotekarien, datorn kan vara svårare". 
"Om man vet författare så är det kanske lättare med dator, annars är det bättre med 
bibliotekarie". 
"Gå till bibliotekarien. Jag vet inte hur man gör, hur man slår in på datorn". 
"Datorn. För hon, de kan ju inte veta var alla böcker finns". 
"Om bibliotekarien är upptagen går jag till datorn, men de brukar inte funka så bra7'. 

M a  barnen tycker att det bör finnas en bibliotekarie, men alla har olika svar på vadiör: 
''Någon måste det ju finnas, men egentligen inte". 
"Om inte datorn funkar så ... så viil ju människor jobba". 
"Annars är det ju såna som går och förstör böcker. Det tir bra for de som inte hittar". 
"För att datorn kanske inte visste det, och for bibliotekarien måste ju vara där när man 
lämnar böcker annars kan bara gå och ta". 
"Det är lättare att prata med bibliotekarien". 
"Datorer kan inte göra allt". 
"För om man är osäker på datorn kan man fiåga bibliotekarien istallet". 
"Det är bra om man inte hittar vissa böcker. De vet ju var de ska stå". 
"Om &la kunde, alla vet ju inte riktigt hur man gör. Det beror på vad man är ute efter". 
"Ifall datorn krånglar, for att låna, for småbarnen". 
"Konstigt ifall det inte fanns några, ingen att fraga om ny bok". 

I stort sett tycker alla barnen att det är bra med datorer, både i biblioteket och for övrigt. 
"Bra, förenklar mycket". 
"Jag tycker det är väldigt viktigt. Det är jobbigare att skriva med skrivmaskin. Det 
behövs verkligen". 
"Jättebra, man kan spela, skriva, lära sig mycket på dem. Man kan göra sagor". 
"Jag tycker om data". 
"Skojigt och bra". 
Några var tveksamma, "Det beror på", "Verkar vara svårt att förstå". 



4.7.3. Könsskillnad i datorintresse 

Ti i  av barnen tror att det är pojkar som ar mest intresserade av datorer, medan resten 
tror att det är ungefar lika mellan könen. 
"Jag tror faktiskt att det ar både och. Det beror på vem man ar". 
''Både och. Lite mer pojkar fast det ar både och. Pojkar håller på med spel och sa". 
"Pojkar. Vet inte bara tror det". 
"Pojkar. De är väl mest tekniska på nåt satt". 
"Pojkar. Det finns en massa spel för dem". 
"Pojkar. För det ar oftast de som spelar dataspel. Tjejer skriver liksom. Killar tycker det 
är roligare". 
"Pojkar. Det är såna här krigsspel och sånt". 
"Jag vet inte, det beror på om man tycker om att använda dator. Killarna tycker nog mer 
om och spela, tjejer tycker om att rita och arbeta. Ingen stor skillnad". 
"Pojkar. För de är vana". 
''Mest pojkar. Det görs mer spel som killar gillar". 
"Pujkar. De är mer tekniska". 

4.7.4. Kan datorn tanka och kanna? 

Fem flickor och fem pojkar tror att datorn kan tanka, men pojkarna ar något äldre an 
flickorna. Det ar sv& att saga något om det eftersom det inte ar någon jämn 
ktinsfordelnin i urvalet. Däremot ar det bara tre flickor som tror att datorn kan känna 
och de är 8 respektive 9 år. 
'lanka och tanka ... de har ju ingen hjärna. De kan tänka fast de har ingen hjärna direkt". 
"Den tänker ju inte själv. Den tanker ju bara det man lagt in den ska tanka". 
"IM beror på vad man menar med tanker. Ja, det kan den". 
"Ingen hjärna direkt". 
-rin en viss grans, ja',. 
"Inte om man inte programmerar den". 
"Inte som vi kan göra men tanka på annat satt, tror jag". 
"Den tanker det man säger åt den att tanka". 
"Eftersom det ar människor som skapat den så vet man ju inte hur den känner". 

4.7.5. Skillnad dator 1 människa 

P I2:"Datorn har mycket mer minne än människan". 
P I3:"Människan har kanslor och sånt, det har inte en dator. En dator tanker snabbare". 
F 8:"Människan kan röra sig och datorn kan inte röra sig". 
F 10:"Människan tanker själv". 
F 1 l :"Datorn vet lite mer, kan inte prata med den". 
F 13:"En dator vet ju bara det man lagt in, och människor har ju kanslor också". 
P I1:"Datorn är en maskin". 
P I3:"En människa km inte tidca så snabbt på grejer man inte tränat på. Datorn kan 
svara direkt". 
P 12:"Manniskan är känslig". 
F I2:"Det ar en apparat". 
F I i  :"Det ar stor skillnad men det ar svårt att förklara. Datorn ar ju en maskin". 
P I4:"Datorn kan inte göra något själv". 
P I0:"Datorn har inga ben". 



F 12:"Datorn gör som vi säger, ar inte självständig vilket vi är". 
F 9:"Datorn är en maskin". 
F 9:"Ja, men en dator har ju bara, den är ju hjärnan om man säger så, den har ju ingen 
mer kropp och så". 
F 12:"Den lever ju inte". 

4.7.6. Biblioteksundervisning 

Det var bara tre av arton barn som säger sig ha hail biblioteksundervisning i skolan. En 
av dem som haft har följande åsikt om det:"Men man Iar sig inte så mycket i skolan. Man 
lär sig mer på såna här spel. Det är så tråkigt det här ar mer intressant". 

4.7.7. Om De mystiska tecknen 

Sex av barnen tycker att det var bra och fem att det var kul. Några tycker att det var 
ganska latt, medan anda tycker att det var ganska svårt. 
"Roligt. Om man kan det är det lätt, men lite svårt om man glömmer bort hur man ska 
göra". 
"Lätt andra gången, första gången svårt". 
"Det var lite svårt att förstå, men sen var det lattare när man förstod hur man skulle 
göra". 
"Det var roligt att man fick leta själv". 
"Lätt, men svårt i början om man inte förstod något". 
"Andra gången var det latt". 

Nästan alla barnen tror att de skulle kunna lära sig hitta bättre med hjälp av spelet. 
"Ja, det ar mycket lattare nu for om man vet att man ska titta på pilar, bokstäver och 
lådor ". 
"Jag tror att jag skulle lära mig det". 
"Kanske om man använt många gånger". 
"För den som inte vet kanske". 
"Det tror jag - att göra rätt". 
"Ja, lart lite mer nu". 
"Lära lite genom att titta i register". 

Några barn hade synpunkter på vad man skulle kunna ändra på i spelet. 
"Det borde vara tangentbord, och att man skulle hoppa över bö jan". 
"Det kunde vara lite förvandlingar på lite mer stallen, inte bara handen. Lite mer nivåer, 
om småbarn håiler på med spelet så kan det vara svåri for dem". 
"Förbannelsen var lite konstig med onda ögat, förklaringen". 
"Ingenting att ändra på, men det var svårt att komma ihåg vad man skulle göra". 
"Man skuile bli förvandlad till mer grejer". 
"Det var lite långsamt och hackigt. För lite spänning, hände inte så mycket". 
"Kanske korta av filmen. Lite tråkigt om man spelar flera gånger". 
"Bibliotekarien blev ju förstenad, fast det ar väl meningen. För då skulle man nog forst 
gå dit". 
"Jag skulle vilja att det stod om vad man kunde göra, så man inte behövde förklara". 



Jag testade också barnen for att se om de förstått de begrepp som förekommer i spelet. 
Knubb var det nästan ingen av barnen som kunde säga vad det var. En svarade 
"Bokstöd", en annan "Skyltar på hyllor", och en pekade på en knubb. 

Jag fick följande förslag på signum: "Det är sånt där det står hc", "Bokstäver", 
"Hur man ställer upp i bokstavsordning", 
"Rd eller så", "Ämnen", "Förkortning av ordet qrs liksom", 
"Det är val första bokstaven så man hittar lättare". 

Det var flera av barnen som inte kunde s e a  något om ämnesordsregister, men några 
förklaringar gavs: "Man skulle slå upp om man inte visste vad det var för saker". 
"Massa ord, ordbok, i bokstavsordning". 
"Man slår upp och söker på något ämne". 
"Kataiog med ämnen''. 
"Det är val så man hittar ämnen". 
"Söker p8 ämnesord". 
"Det stod vd när man skulle kolla i listan med böcker". 

Däremot var det nästan alla som hade en förklaring på ämneskatalog. 
"Det var väl de där lådor som skrivit bok och så där". 
"Som datorn fast på papper". 
"Det var som en sån man kan bläddra i". 
"Vad som h s  for böcker, leta upp författare". 
"Veta olika ämnesord har for signum". 
"Där man skulle klicka på den bokstav nar man sökte boken". 
"Koila vad det fanns for böcker". 
"Katalog med ämnen". 
"Slå upp i den där lådan, där man hittar författare och böcker". 
"Man bladdrade och letade efter lappar". 
"Där man söker efter signum". 
"Det är katalog där man hittar den bok man letar efter". 
"Det är om vilka ämnen tror jag". 

Tio barn svarade att facklitteratur är "böcker om fakta", de övriga visste inte vad det är. 

På sköniitteratur svarade en följaktligen att det är "u faktaböcker", medan andra sa att 
det &r "andra böcker som för ha kul'", "andra sorters böcker man tycker om att läsay', 
"det är mer så här, sagor, berättelser, sånt man brukar läsa", "böcker som man laser eller 
romaner", "sagor, berättelser". Tre av barnen trodde att det "handlar om sjön", en att det 
är "fin litteratur", en att det är "om konst", och en svarade att "det är val saker som är 
Sköna''. 

Information beskrevs som "att få reda på saker", "far veta något", eiier att "man fiågar 
något7' eller "för att förstå". 
Sökning var kanske det lättaste, de flesta svarade att det är att man "letar efter något" 
eller "s6ker efter någon sak.  



5. Diskussion 

5.1. Projektansvariga och bibliotekarier 

Initiativ 

Initiativet till Hedvig har kommit fiån barnbibliotekarien. Det har funnits särskilda 
förutsättningar i Ronneby, dels p g a att den tekniska kunskapen funnits tillgänglig hos 
Soft Center, och dels den övriga IT-satsningen i biblioteket. Att bibliotekets 
vuxenavdelning datoriseras behöver dock inte betyda att aven barnavdelningen blir 
involverad vilket Lundgren påpekar (1995,s.3). Hon pekar på några orsaker till varför 
barnbibliotekarier inte deltagit i utvecklingen av informationsteknologin på biblioteken; 
att informationsarbetet aldrig haft samma betydelse för barnbibliotekarier som for 
vuxenbibliotekarier (ibid,s.ó), att barnbibliotekarier lagt ned mycket arbete på den 
uppsökande verksamheten och på att bygga upp kontaktnät, och att det tillsammans med 
den traditionella verksamheten inte givit mycket utrymme för ytterligare engagemang, 
och att majoriteten av barnbibliotekarier ar kvinnor som oftast inte ar så intresserade av 
tekniken i sig och inte heller har kunskaper om datorernas möjligheter.(ibid,s.S) 

Mellons ståndpunkt , att datorer inte bör ersatta människor i barnbiblioteksverksamheten, 
(1994,s.209) skulle kanske kunna ses som representativt for barnbibliotekariekårens 
eventuella motstånd mot datorerna. Isaksson frågar sig om det ar "/.../så att kvinnlig 
teknik ar kultur och vardagsverklighet medan manlig teknik ar hotfull teknik" 
(1992,s.60). Barnbibliotekarien i studie 2 menar att man inte har fatt tillräcklig utbildning 
i bibliotekets datorer, och jag tror att det delvis ar där problemet ligger. Om 
informationsteknologin verkligen ska kunna utnyttjas och marknadsföras i biblioteken så 
måste det också satsas resurser på personalen, dvs både pengar, kunnig lärare och tid. 

I Ronneby har det emellertid funnits både en intresserad barnbibliotekarie och 
bibliotekschef, vilket resulterat i datorsatsningar aven på barnavdelningen. Här tycker jag 
också att man kan se att nar man väl börjat tanka i andra banor så ger det upphov till 
många ideer hur man kan använda datorer. Jag syftar då på att några bibliotekarier 
uppmärksammat hur flickorna kom i skymundan vid datorerna, och sat.te igång projektet 
med en särskild dator for flickor med kvinnlig handledare. 

Initiativet till både projektet och datorspelet har kommit fian projektledaren tillika 
barnbibliotekskonsulent. Anledningen till det säger hon både i intervjun och i rapporten 
var att hon som barnbibliotekarie stått vid sidan om vid datoriseringen (av biblioteket, 
(Lundgren 1995,s.3) och att hon erfarit att den traditionella biblioteksundervisningen inte 
räckt till for att f i g a  barnens intresse (ibid,s.52). 

Utvecklingsarbetet 

Utvecklingen av Hedvig har skett genom ett samarbete främst mellan en 
programvaniutvecklare (tekniker) och barnbibliotekarie(ämnesexpert). Har är det alltså 
en man från en typiskt manlig yrkessfar och en kvinna med typiskt kvinnoyrke. Enligt 
projektledaren kan det uppstå problem när den sk mjuka och hårda världen möts. 
Detsamma säger projektledaren i studie 2 - att det har varit ett svårt arbete eftersom man 
haft "olika utgångspunkter" och "helt olika erfarenheter". Trots dessa svårigheter tror 
jag att det är viktigt att barnbiblioteken söker samarbetspartners, inte bara från de 



traditionella områdena som skola och barnomsorg, utan även från kommunens ADB- 
avdelning eller dataföretag. Dels for att man inte har den tekniska kunskapen själva, och 
dels for att kunna påverka utvecklingen av användarvanligare bibliotekssystem och 
programvara, som t ex Fasick menar är nödvändigt (1992,s.53). Projektledaren i studie 2 
tycker också att det är nödvändigt att tekniker och användare samarbetar. 
Förhoppningsvis kan det också leda tiil ömsesidig förståelse och insikt om varandras 
områden, vilket programutvecklaren i studie 2 också säger att "de har fått lära sig, och vi 
har fått lära OSS". Både Edmonds (1990,s.3 1) och HootenC1989,s.207) poängterar vikten 
av ett ökat samarbete mellan skol- och folkbibliotek vad gäller utvecklingen inom IT och 
att lära barnen använda datorer. Hooten menar att man borde sträva efter att 
gemensamma söksystem i folk- och skoIbibliotek. Detta gäiler då amerikanska 
förhålianden, men aven i projektet "Informationsteknologi ..." hade man önskat ett 
större samarbete med lärare (Lundgren 1995,s. 85). 

Funktion och mal 

Enligt projektledaren har det inte varit fiaga om att ersätta bibliotekarien med Hedvig, 
utan att det ska fungera som ett komplement. Målet med Hedvig kan ses som ett medel 
för lasfrämjande verksamhet. Företagets mål har varit att göra ett så lättanvänt gränssnitt 
for barnen som möjligt, och göra programmet enkelt att sköta för bibliotekariernas del. 
Det sistnämnda ligger helt i linje med ett av målen for Kid's Catalog, att bibliotekarier på 
lokal nivå ska kunna sköta och aktualisera innehållet i systemet (Busey & Doerr 1993, 
s.79). Jag tycker att det uppnåtts med Hedvig, annotationer skrivs av länets 
barnbibliotekarier och barnbibliotekarien lägger själv in nya böcker i programmet. 

Dessutom kan det väl antas också funnits vinstintresse bakom för företaget, och 
marknadsföring for bibliotekets del, vilket Nilsson ser som en anledning for biblioteken 
att satsa på datorisering. "I samarbete med dataintresserade barn- och ungdomar eller 
dataklubbar kan barnbiblioteken skapa en egen mediaprofil " och "I ... 1 förankra sig i 
närsamhaet" (Barnspåret 1994,s. 89). 

Walter anser att barnen är bibliotekens viktigaste målgrupp for marknadsföring. "If the 
public libraries understood that children are not only significant customers in their own 
right and inflmntial patticipants in farnily decisions abot library use, but the future adult 
users o f libraries, they might put more effort into developing long-term customer loalty 
in their young patrons" (1994,~.287f). Detta är något som biblioteken borde ha lite mer i 
&tanke vid planering av barnverksamheten, och speciellt då vid datorisering av 
biblioteket. 

En tanke bakom ämnesindelningen i Kid's Catalog är att bibliotekets hela bestånd ska 
marknadsföras (Busey 1993,s.81). Ökad cirkulation av beståndet och ökad utlåning av 
mindre kända verk är också en erfarenhet fiån Boghuset @bller 1994,s. 1 12). Det 
skulle vara intressant att se om Hedvig skulle kunna påverka cirkdationen på samma 
sätt. 

Bibiiotekariema ser aven de Hedvig fiamst som ett komplement i verksamheten, och 
menar att man kan t ex 6 mer tid över for de barn som behöver extra hjälp i sitt 
litteraturval. Någon föreslår att Hedvig skulle kunna användas i obemannade skol- och 
filialbibliotek, men då får man val hoppas att det inte används som skäl till ytterligare 
personalminskningar pi  andra bibliotek. 



Bibliotekarierna anser att bakom datorer i barnbiblioteket ligger demokratitanken, och 
detta framförs ju av flera t ex av Nilsson (Barnspåret 1994,s.90) och av Fasick 
(1992,s.53). Det handlar alltså om vilket ansvar vuxna och bibliotekarier har for barn 
som inte annars far tillgång till datorer. 

Målet med De mystiska tecknen har varit att försöka göra biblioteksundervisningen 
bättre och roligare med hjälp av datorer. Det bakomliggande syftet är också har en 
demokratifråga - att barn ska kunna hitta meningsfblla datoranvandningsområden på 
biblioteken, och att bibliotekarien har en pedagogisk funktion att ge alla barn den 
möjligheten. 
Målet for programutvecklarna har varit att göra ett spel som engagerar barnen, och att 
de i och med det ska lära sig hitta i biblioteket. 

Här är det lämpligt att s t da  fiagan om spelet verkligen kan göra klassifikationssystemet 
och hylluppställning mer begripligt for barn. Det råder inga tvivel om att barnen tycker 
att det är roligare att spela ett datorspel än att lyssna på en bibliotekarie, och att de 
relativt snabbt lär sig hur spelet fungerar och hittar boken som de ska leta efter. Men kan 
de koppla det de lär sig i spelet till biblioteket? Jag kan inte baserat på inina intervjuer 
besvara den fiågan, for det kravs det en större undersökning. Men jag tror bestämt att de 
behöver en introduktion i bibliotekskunskap forst. Sedan ar ju frågan om barnen 
verkligen behöver lära sig vad knubb är for något, eller vad udbbhe innebär. Jag menar 
att de flesta vuxna inte vet mer om klassifikationssystemet än att t ex böcker om länder 
står på bokstaven N, och kanske inte heller behöver veta mer. 
Ljungdahl ställer dessa viktiga fiågor: "What does a child need to know about books and 
libraries? When and how should this be taught?'(l994, s. 17). 

Det är angeläget att göra det lättare for besökare att hitta i biblioteket, och det kan 
göras på många olika satt , t ex att göra hylluppstallningen mer lättbegriplig, vilket gjorts 
på vissa bibliotek (Romeby,Kungsbacka, GÖK-biblioteken). Dvs bryta upp SAB- 
systemet och med tydliga shltar och symboler visa vad olika ämnen står. Jag tycker det 
är meningsfullt att utveckla biblioteksundervisning genom datorspel också, men man 
kanske hade kunnat göra det lite enklare. Men man kan inte se De mystiska tecknen som 
den slutgiltiga lösningen på hur man ska lära ut bibliotekskunskap, lika lite som Hedvig 
ar den slutgiltiga lösningen på hur man ska ge information om böcker. Det har val inte 
heller varit de projektansvarigas intention, utan att det här är a s a t t ,  och som går att 
utveckla. 

Bibliotekarierna i studie 2 är tveksamma till De mystiska tecknens funktion i biblioteket. 
De kan möjligen tänka sig det i skolbibliotek. De tror inte riktigt på att barnen uti* 
spelet kan lära sig hitta i biblioteket. De verkar inte heller riktigt se datorn som ett 
fungerande hjälpmedel for barnen i dagsläget, utan att det mest är för kommande behov i 
informationssamhället, eller som en "rolig grej". De är mycket kritiska till den vanliga 
datoriserade bibliotekskatalogen, och menar att barnen inte hittar från katalogen till 
hyllan, och att den borde utvecklas for att barn ska kunna använda den på ett 
meningsfullt satt. Detta ar intressanta åsikter om man jamför med de amerikanska 
undersökningar som gjorts t ex av Edmonds, "Because there is series of steps involved in 
using either catalog,children were presented with a sequence of problems to solve. The 
sequental nature of succesful searching appeared to be difficult for younger children 
(ages 8-12) to master due to their age, and thus, stage of development. There were 
simply too many opportunities for error in the process of using a catalag, between file 
selection, choosing the correct catalog drawer, or in narrowing down the online 



alphabetical lists and then locate the search item" (1990, s.70). Boghuset är exempel på 
ett söksystem som med hjälp av bilder och symboler kan göra det lättare for barn att hitta 
i i biblioteket. Fast fiågan är väl fortfarande där om de hittar fian katalogen tiil hyilan. 
Olga är ett annat sätt att med karta och figurer visa vägen till hyllan. 

Barns deltagande 

När det gäller banis deltagande i utvecklingsarbetet med Hedvig, så tycker jag kanske att 
det skulle kunna varit något mer organiserat och systematiskt. I utvecklingen av de 
amerikanska programmen har man både tagit del av tidigare forskning och gjort 
omfattande tester på barn. "The building of the Kid's Cataiog followed an iterative cycle 
of design, test, and then redesign. The students were assertive critics in telling us what 
they liked and didn't like, and were superb findig interface flaws that required redesign" 
(Busey & Doerr 1993,s.83). "Our research method has been to design the system l.../ 
and to observe children actually using the system" (Borgman 199 1 ,s. 160). Naturligtvis 
handlar det om resurser, i Ronneby har barnbibliotekarien inte hafl någon avsatt tid for 
utvecklingsarbetet. 

I utvecklingen av De mystiska tecknen har man hafl med barn fran bö jan i arbetet, och 
. testat spelet systematiskt på barn. Programutvecklaren poängterar vikten av att testa 

spelet hela tiden, "annars blir det ingen bra grej". 

Anpassning 

Projektledaren säger om Hedvig att det inte är direkt avsett for flickor, men att eftersom 
fiickor är mer målinriktade och vill ha information så kan det locka fler flickor. Detta 
stämmer med vad Calanders studier visat, att "flickor arbetar mer målinriktat" 
(1 993,s.2), och att "flickor oftare engagerar sig i ett innehåll" (Lundgren 1993,s. 13). 
Lundgren säger också att erfarenheten ftån projektet är att särskilda satsningar på flickor 
är nödvändigt, och att det behövs mycket mer program och spel med annat innehåll än de 
typiska "pojkspelen" som finns (Lundgren 1995,s.90). Något som man inte nämner är att 
Hedvig också skulle kunna locka fler pojkar till böcker och läsning. 

Projektledaren i studie 2 säger att man har valt könsneutrala ämnen i spelet. Om det sägs 
det att "The authors suggested that if genderneutral software were developed. the 
differente between boys and girls attitudes toward computers might diminish" (Fasick 
1992,s.53). Det viktiga sager projektledaren är att det är en flicka som är huvudperson 
som fiickor kan identifiera sig med, vilket också poängteras, "They suggest including 
caracters with whom both sexes can iden*/ ...P' (ibid,s.53). Isaksson säger om datorspel 
att "Man identifierar sig med figuren eiler situationen på skärmen som man faktiskt kan 
kontrollera" (1992,s. 103). 

Erson säger att "I den datormiijö som pojkarna känner förankring i försiggår en fostran 
till könsrnässig och kunskapsmässig dominans" (1992,s. 198). Bibliotekarier skulle 
faktiskt kunna minska den manliga dominansen inom datorvärlden något, eftersom 
kvinnorna är i majoritet i biblioteket, genom att låta barn använda datorer på olika sätt. 
Förutsättningen är förstås att som i de hiu &å projekten barnbibliotekarier är med och 
piverkar utformningen av programmen också. Det behövs kvinnliga förebilder, t ex 
kvinnliga handledare som i projektet "Informationsteknologi.. ." och med "Tjejdatof'. 



Barns beteende 

Bibliotekarierna har observerat att barnen visat sig mycket positiva till Hedvig. Dock 
säger den ene bibliotekarien att det är flickor som visat störst intresse, och att en del 
pojkar ganska snabbt tappat intresset för den. Troligen har det inte bara med kön att göra 
utan också med ålder och datorspelvana. 

I studie 2 säger sig bibliotekarierna inte kunnat se någon stor skillnad mellan hur mycket 
eller hur lätt fiickor har for att använda datorkatalogen i förhållande till pojkama. 
Däremot har man både i studie 1 och 2 lagt märke till att pojkarna har en tendens att 
tränga undan flickorna vid datorn, vilket också Fasick säger (1992,s.53). I Calanders 
studie har man sett att flickorna blir mer aktiva när de arbetar utan pojkar i närheten, 
(1993,s.2), men det motsägs i en annan studie (Fasick 1992,s.53). Det kanske inte räcker 
med att ha enkönade grupper, det krävs också andra program, uppmuntran och 
motivation. 

Bibliotekarien i studie 2 säger att den vanligaste fiågan bland barn är "att hitta en bra 
bok" och det får de inte svar på i datorkatalogen, men det far de ju faktiskt i Hedvig och 
Kid's Catalog. 

IT - Syfte och fördelar / nackdelar 

Bibliotekarierna i studie 1 ser det som en självklarhet att använda IT i barnbiblioteket - 
som ett hjälpmedel for barnen att hitta böcker och söka information, och i förlängningen 
för fiamtiden i IT-samhaet, vilket kan jamföras med Framtidsbarns utgångspunkt "att 
barn behöver förberedas for ett vuxenliv i ett IT-samhiille" (Isaksson 1993,s.8). 
Nackdelar man tar upp är isolering mellan människor, om vilket Isaksson säger ha varit 
en av de risker med IT som debatterats, att "vi ett omänskligt, avhumaniserat 
samhiille J.. .r' (Isaksson 1992,s.23). 

Huruvida datorn är ett nödvändigt pedagogiskt hjäipmedel ifiagasätts ofta, och Isaksson 
stäiier då motfiagan nödvändigt i förhållande till vad? Han menar att datorer bör 
diskuteras efter samma principer som andra tekniska hjäipmedel, och att man måste skilja 
mellan mal och medel (ibid,s.óO). En annan nackdel är att flickor hamnar på efterkälken 
vad galler datorkunskaper. Satsningen på datorer och andra program i biblioteken anser 
jag är en viktig åtgärd for att förhindra detta, eftersom biblioteken inte domineras av 
män, vilket är fallet med datorklubbar och andra sammanslutningar vilket påpekas av 
Nissen som en av de faktorer som hindrar flickor (1993,s.75,3 10). 

Bibliotekarierna i studie 2 tror inte att datorn kommer att konkurrera ut bibliotekarien 
eftersom barn kommer att behöva hjäip med att hitta relevant information aven om de 
kan använda datorn. Man menar att det är bibliotekariens pedagogiska roll i framtiden. 

Intrycket av datoriseringen på barnavdelningen i studie 2 är som Nilsson säger "Men 
d e t  med verksamheten måste vara klart" när det gáller datorernas införande 
(Barnspåret 1992,s.89), annars blir det inte bra, varken for bibliotekarierna eller barnen. 



Den ene bibliotekarien i studie 2 ger uttryck för en negativ inställning till datorspel som 
nog är ganska vanlig, att det egentligen inte har något att göra på biblioteken, utom 
möjligen som tidsfördriv. Isaksson säger att "Alltför lätt dömer vi ut formen istället för 
innehållet" (1 992,s. 65). 

Lundgren betonar folkbildningssyflet före marknadsföring bakom bibliotekens satsningar 
på datorer: 
"Den målsättningen bör enligt min mening inte i första hand gälla IT som del av 
bibliotekens marknadsföring, utan ta fasta på bibliotekens folkbildningsuppgift" 
(1995,s.99). Samma tankar har Nilsson "Ytterst handlar det om bibliotekens roll som 
folkbildare och orienteringspunkt i ett samhälle som förändras snabbt" (Barnspåret 
1994,s.90). Bibliotekariens nya uppgift inom folkbildning är alltså enligt dem att ge folk 
möjligheter till att lära sig använda datorer. 

Qvarsell säger att vuxna forhaller sig på olika sätt till barns datoranvändning beroende på 
om det är för skolan eller for fritiden (1988,s.56). Då kan man ställa frågan om 
bibliotekens datoranvändning ar av fritids - eller skolkaraktär. Jag skulle vilja placera det 
någonstans mitt emelllan. Bibliotekarien skulle nog sätta det under fritid, och barn under 
skola. Qvarsell säger vidare att barn vanligtvis skiljer mellan skola och fritid med begrepp 
som frihet-tvång eller leka-lära, och att man hoppats överbrygga dem Wyftan med hj8p 
av IT (ibid,s.58). Vid mina försök till observationer fiågade jag en pojke vad han tyckte 
om Hedvig jämfört med multimediadatorn. Han svarade att "ja, den är val mer för fritid, 
och Hedvig till att hitta saker(böcker)". Ar det så att bibliotekens söksystem förknippas 
av barnen med skola och lära, och om det finns dataprogram och spel som 
fritidsaktiviteter? Det kan också diskuteras vilken dator-barn-relation som galler för 
barns datoranvändning i biblioteket (ibid, s.64). 



5.2. Barn 

Datoranvändning 

I studie 1 har 4 av 10 barn använt dator i skolan, och i studie 1 är det 12 av 18. Häifien 
av barnen i studie 1 har dator hemma, och i studie 2 är det 14 barn som har det. Det är 
förvisso inte "alla" barn som har tillgång till dator varken i skolan eller hemma som 
Lundgren påpekar (1995,s.98) aven om det är ett större antal som har än som inte har. . 
Det är dock inte någon stor skillnad i min undersökning mellan flickors och pojkars 
tillgång till dator. Både svenska och utländska rapporter visar annars att pojkar ligger 
före flickor vad gäller datoranvändning, t ex Filipson (1994,s.23) och Fasick (199Z7s.53). 
Allwood säger att "Mycket av skillnaden mellan pojkar och flickors attityd till datorer 
har dock visat sig bero på om man har dator hemma eller inte9'(1991,s.87). 
Jag tror att datorer har ett behov att @ila på biblioteken också i hmtiden, aven om det 
blir fler och fler barn som har dator både hemma och i skolan. Studier har visat att 
förutom åider och kön påverkar den sociekonomiska bakgrunden barns datoranvändning, 
(Fasick 1992, s.53) och biblioteken kan i det avseendet vara en utjämnande faktor. 

I stort sett har barnen en positiv instälinhg till datorer, både i biblioteket och för övrigt. 
Om det beror på nyhetens behag, eller att barnen ser datorer med samma självklarhet 
som vi i min generation ser TV:% eller om barnen redan anammat en föreställning om 
datorernas nödvändighet i samhallet - det kan man bara spekulera i. De har i d a  fall 
forstatt att man kan använda datorn på många olika sätt; "lära sig mycket på dem", "göra 
sagor", "spela, skriva7', och att de "förenklar mycket". Detta tycker jag stämmer med vad 
Qvarsell säger om att barn tillampar en bruksmodell - att de ser vilka möjligheter som 
tekniken kan medföra (1988, s.62). Men för pojkarna handlar det i första hand om att 
man kan spela på datorn, och i projektet Framtidsbarn noterades att barnen i början ailtid 
sa "spela dator" när de menade "arivända datorn". Det var for barnen synonyma begrepp, 
men efter att en tid ändrade barnen sitt språkbruk till att "arbeta/använda datorn'' 
(Isaksson 1992,s. 109). 



Bibliotekarie eller dator? 

Det är ungefar hälflen av barnen som tycker att det skulle vara bättre att G hjälp av 
datorn istdet för av bibliotekarien. Det vanligaste skälet som uppges v d o r  man inte går 
tiil bibliotekarien är att hon är upptagen. De som väljer datorn ager att de försöker där 
forst, och om de inte hitta själva så &ar de bibliotekarien. Tilltron till bibliotekariens 
förmåga är inte heller d stor hos en del barn, "de själva som leta efter en bok och de 
kanske inte vet var den är", "de kan ju inte veta var alla böcker finns", och de som väljer 
datorn tycker att det går snabbare. Det har undersökts vad som föredras av bamen, 
datoriserad bibliotekskatalog eller kortkatalog, t ex av Edmonds (1990,s.3 1). Men jag 
har inte hittat någon studie där det undersökts vilket barnen föredrar av bibliotekarie eller 
datorkatalog. 

Barnen tycker ändå att det behövs bibliotekaner i biblioteket, t ex for dem som inte kan 
datorerna eller om datorerna inte kngerar. Det verkar emellertid som om barnen ser 
bibliotekarien fiamst som någon sorts vakt över biblioteket, som ska se till så att folk inte 
tar böcker, och som ska sköta utlåning av böcker, filmer osv. Men det är också en del 
som tycker att det skulle vara "tråkigt" och "konstigt" ifall det inte fanns några 
bibliotekarier, och som säger att det är bra med bibliotekarier som kan ge tips på nya 
böcker och hjälpa en att hitta. Fast några tycker att "det behöver ju inte vara så många". 

Könsskiiinad 

bervägande delen av barnen tror att det är pojkar som är mest intresserade av datorer, 
men det är också en stor andel som tror att det är ungefar i i i  mellan könen. Vad jag 
tycker är intressant är att de har liknande förklaringar på varför pojkar är mer 
intresserade, att det finns och görs mer spel for pojkar. Isaksson säger:"Datorspel är 
gjorda av pojkar for pojkar och de innehåller våld och 'action' for pojkar"(l992,s. 100). 
Intressant är också att det är ingen pojke som säger att det beror på att pojkar skulle vara 
mer kunniga, utan det är flickorna som tror att det är darför att pojkarna är mer 
"tekniska". Både flickar och pojkar tror också att flickorna är mer intresserade av att 
"jobba", "rita", "skriva" och "arbeta" med datorn. "Flickorna har mer bö jat använda den 
som ett redskap /.../Dom går till datorn på samma satt som dom går till syrummet eller 
snickeny', säger man i Calanders studie (1993,s.53). 
AUwood säger att studier visat att män har ofta lättare att intressera sig för sådan 
undervisning om datorer som beskriver maskinens egenskaper och där datorövningar är 
av formell matematisk karaktär, medan kvinnor intresserar sig for datorns användning i 
tiiiämpade sammanhang och där övningarna galler ett tillämpat sammanhang (1 99 1, 
s.87). 



Kan datorn tänka och känna? 

Det är något fler pojkar som tror att datorn kan tanka, och de är också något äldre än 
flickorna. Många av barnen tror att datorn kan tanka på något sätt, men inte självständigt 
utan att "den tanker det man säger åt den att W a " .  I studie1 är det tre pojkar som tror 
att datorn kan känna, fast det är tveksamt om de verkligen menar att datorn har känslor 
som M manniskor. I studie 2 är det de tre yngsta fiickorna som tror att datorn kan ktinna, 
8 och 9 år. Huruvida man skulle kunna dela in barnen efter Turkies stadier är tveksamt 
(1987,s.23). Det skulle i så fall vara att det bemästrande stadiet skulie h m a  stämma när 
det galler datorspelet, att barnen, och speciellt pojkarna, försökte att så snabbt som 
möjligt hitta boken och därmed vinna. Detsamma säger Solomon, att barnens sökningar 
tog formen av en tävlan att fa flest poster. (1993, s.253). Man skulle även kunna säga att 
tonårspojkarna som tillbringade eftermiddagarna vid multimediadatorn i studie 1 passar 
in i det identitetsskapande stadiet. 

Däremot tycker jag mig kunna urskilja ett mönster som stämmer med vad Turkle @er 
om att barnen skiljer mellan dator och människa genom att tilldela människan förmågan 
till känslor(ibid,s.76). Barnen siger att "människan har känslor och sånt", "människor har 
ju känslor också", och "människan är ~ l i g " .  De yngre barnen upplever datorn som till 
viss del människolik, "då blir den nog ganska trött", vilket Turkle också säger (ibid,s.76). 
De yngre barnen har dock fortfarande rörelsen som kriterium för vad som är levande 
(Tarnm 1979), och applicerar det också på datorn, "datorn kan inte röra sig" "datorn har 
inga ben" och "den har ju ingen mer kropp och så". Turkie menar ju att det är detta som 
förändrats genom datorn, dvs att barnen använder psykologiska istäliet for fysiska 
begrepp for vad som skiljer datorn fian människan.(ibid,s.76) . De äldre pojkarna 
tillskriver också datorn positiva egenskaper som "datorn har mycket mer minne än 
människan", "en dator tanker snabbare", och "datorn kan svara direkt". Brod säger att 
"Aven om vi erkänner att datorn 'bara är en maskin' speglar vår passion for den vår 
besatthet vår egen förmåga att prestera. Vi utropar datorn till en förlängning av den 
mänskliga hjärnan, men bättre, snabbare, utan gränser" (1988,s.18). Men det är också 
flera barn som anser skillnaden ligga i att daton är en "maskin" elier en "apparat", och 
att den inte kan "tánka själv" eller "är inte självständig vilket vi är". 

Om Hedvig 

Barnen tycker att det var roligt och lätt att använda Hedvig. Jag testade de båda 7- 
åringarna för att se om de skulle förstå vad de olika kategorierna handlar om eftersom de 
inte kunde läsa, och de prickade in ungefar hälften. I programbeskrivningen står det att 
Hedvig är for barn och ungdomar mellan 6- 16 år, visserligen med den reservationen att 
de ska kunna läsa. Jag tror att den övre gränsen går vid ca 13 h, ungdomarna går nog 
heiire till den vanliga bibliotekskatalogen for att söka litteratur. Vid informellt samtal 
med några pojkar i 13-14 årsaldem fick jag veta att Hedvig var "töntigt" och inget för 
dem. De tyckte dock inte att själva iden med boktips på dator var töntigt, utan att det var 
just "barnboksväljaren" som inte lat så lockande. 



Jag vågar påstå att det betyder enormt mycket för barnen att kunna läsa vad boken 
handlar om och se framsidan, likaså att f3 många alternativ att väija emellan. Jag tror att 
när Hedvig kompletteras med dessa möjligheter så kommer det att användas av barnen 
och Qlla en viss fiinktioln i verksamheten. Hedvig skulle också kunna användas till att 
lära ut bibliotekskunskap till yngre barn. Barnen skulle kunna välja en genre fran Hedvig 
och leta upp boken, som en introduktion till den riktiga bibliotekskatalogen. 

Om De mystiska tecknen 

Barnen tyckte att det var roligt att använda datorspelet, men det var några som tyckte att 
det var lite svårt, i d a  fd första gången. Erfarenheten &ån projektet är att spelet 
fungerar bäst som uppföljning av biblioteksundervisning (Lundgren 1995,s.88), och det 
visar mina studier på också. Barnen var rådvilla om hur de skulie gå tillväga i spelet, även 
andra och tredje gången. Det kan jamföras med vad Hooten säger om vad som krävs för 
både kort- och datorkatalog, "/.../to maintain order among a number of stepsl ...P' , vilket 
kan vara svårt for barn. En flicka tyckte att det skulle finnas mer instruktioner i spelet, s% 
att det inte skulle behövas någon vuxen som förklarar hela tiden. Barnen hade en 
benägenhet att gå direkt till datorn i spelet. I de fallen bestämde jag att tredje gången fick 
de inte använda datorn .For att se hur de skulle klara ämnesordregistret och 
ämneskatalogen. Barnen har ju en insikt om att böcker står i alfabetisk ordning, men det 
var ofta så att de bö jade söka på H for hastar i ämneskatalogen, aven om de fått upp 
vilket signum det skulle vara. Det var också förvirrande for dem att få t ex Udbbhe elier 
Rbe, for de trodde då att de måste komma ihåg hela "ramsan", men sedan står det ju bara 
U respektive R på kortlådan, och Ud och Rb på hyllan. Att de 13-och 14-Ega pojkarna 
tyckte att det var lite hbdelselöst är kanske inte så förvånande. Däremot klarade 8-9- 
åringarna spelet relativt bra, men de hade också datorvana. Jag tror att det går bra att 
introducera spelet i 8-9-årsåldern, men att den övre gränsen går vid 13- 14 år. 



6. Resultatsummering 

Jag har försökt att dela in de projektansvarigas och bibliotekariernas föreställningar om 
dataprogrammens och om 1T:s funktion i barnbiblioteket i kategorier. Under respektive 
kategori visar jag på de citat som jag tycker faller under dessa. Dessa kategorier ska ses 
som svar eller slutsatser på uppsatsens fiageställning. Detsamma galler för barnens 
förestäiiningar om dataprogrammen och om datorer. 

* Demokrati - d a  barns ratt till IT och datorer 
"Hjäipmedel for barnen i deras utbildning och för framtiden i IT-samhäilet". 
"Det handlar om demokrati och lika ratt". 
"Sjäivklart att det måste finnas datorer på biblioteket, eftersom det finns i vårt samhälle". 
"Det är en demokratifråga - att barn som inte har tillgång till datorer hemma ska kunna 
komma till biblioteket och hitta meningsfulla användningsområden for datorer där". 

* Folkbildning - bibliotekariens nya uppgift ar att sprida kunskap o m IT 
"En folkbildningsuppgift for biblioteken är att ge alla människor tillgång till datorer". 
"Barnen måste lära sig söka i datorer". 

* Könsaspekt - hitta användningsområden för flickor och locka fler flickor 
"Hedvig på det viset skulle vara ett bra program for flickor att liua sig om datorer". 
"En stark könsrollsaspekt på det har". 
"Valt en flicka som huvudperson for att flickor skulle få en identifikationsmöjlighet". 
"Flickor ska kunna hitta meningsfull användning av datorer på biblioteket". 

* Pedagogik - lära barn använda information i de datoriserade söksystemen 
"Företagets mal med Hedvig har vant att det ska bli ett så bra och lattanvänt program 
som möjligt". 
"Hjälpmedel som de kan använda själva att hitta bra böcker med. 
"Bibliotekariens skyldighet att lära ut de möjligheter som finns". 
"Minska det här motståndet mot biblioteksundervisning, genom att t ex använda 
datorer". 
"Barnen ska kunna lära sig om datorer". 
"Så har vi en pedagogisk funktion när det ghiler att ge alla barn möjlighet att använda 
datorer". 
"Det slutgiltiga målet är att de ska lära sig hitta en bok". 
''Leka in kunskap". 
"Presentation av hur man använder ett bibliotek". 
"Göra hela omgivningen mer gripbar". 
"Hitta det som är relevant för dem - det är där vår pedagogik kommer in". 



* Komplement - hjäip vid förmedling av litteratur och biblioteksskunskap till barn 
"Tanken bakom Hedvig är att det ska kunna bli ett komplement till bibliotekarien". 
"Gå till datorn och få tips på böcker d&'' 
''Hedvig skulle kunna vara "stand-in". 
"Ett komplement - ingenting annat". 
"Hedvig helt och håilet är ett komplement7'. 
"Bibliotekarien skulle kunna agna lite mer tid åt de lasovana". 
"I bästa fall kan det vara ett komplement". 

* Marknadsföring - locka barn och ungdomar till bibliotek 
''Locka till nyfikenhet" 
"Utnyttjar hirr datorns dragningskraft". 
"Väcka nyfikenhet". 
"Utnyttja datorspelets uttryckform". 
"Spritt och sålt om möjligt". 

* Lasfrämjande - öka läsning och kunskap om litteratur 
"Försöka öka läsningen bland barn". 
"Medel till läsning7'. 
"Ge mer infonnation om böcker". 

* Kompetensutveckling - öka kunskap om IT bland barnbibliotekarier 
"Bibliotekarier måste lära sig mer om datorer helt enkelt". 
"Att man på barnavdelningen är med i den tekniska utvecklingen". 
''Måste satsa resurser på personalen också". 
"Bibliotekarier måste lära sig och måste kunna detta, men inte nödvändigtvis det rent 
tekniska". 
"Barnbibliotekarier måste bredda sina datorkunskaper7'. 

* IT-utveckling - hitta användningsområden i biblioteket och utveckla program 
"Om den digitala formen kunde göra biblioteksundervisning lättare och / eller roligare". 
"Att tekniker och användare måste samarbeta". 

* Ersättning - istället för bibliotekarie 
"Hedvig skulle kunna vara någon slags ersättare i skolbibliotek eller mindre filialbibliotek 
som ända är obemannade". 

* Underhåilning - som roande aktivitet for barnen 
"Som tidsfórdriv för barnen7'. 
"Datorn är mer som en rolig grej". 
"Om det inte bara ska vara roligt". 



Barns förestallningar kring programmen och datorer: 

* Komplement - till bibliotekarien 
"Lättare att knappa in på datorn, för om man går då kanske den inte finns där 
(bibliotekarien)". 
"Lättare med datorn ifall bibliotekarien är upptagen". 

* Effektivitet - datorns fördelar jämfört med bibliotekarie 
"Jag tror att det tar längre tid att g i  till en bibliotekarie". 
"Det går mycket snabbare". 
"Förenklar mycket". 

* Information - om böcker 
"Isiället for att springa runt och lba på da". 
"Kanske man får tips på böcker som man inte alls tänkt på". 

* Pedagogik - som biblioteksundervisning 
"Man lär sig mer på såna här spel". 

* Underhåiining - barnen tycker att det ar roligt att använda programmen 
"Lätt", "Roligt", "Bra", "Det var roligt att man fick leta själv" 

* Nytta - datorerna behövs och kan användas till mycket 
"Det behövs verkligen". 
"Man kan spela, skriva, lära sig mycket på dem". 
"Jag tycker det är väldigt viktigt". 

6.2. Vidare forskning 

Den viktigaste fikgan när det gäller De mystiska tecknen är om barnen kan koppla det 
de lärt sig i spelet till biblioteket. Det skulle vara intressant att som Lundgren föreslår 
göra en större undersökning, där man då jamför olika resultat &ån olika metoder att lära 
ut bibliotekskunskap. Det skulle vara möjligt att välja ut en årskurs barn som haft 
Ljungdahls boklek, en som haft traditionell biblioteksundervisning, en som Ett använda 
datorspelet osv., och se vilken förståelse de har for klassifikationssystemet och 
hyiiuppstallning. 

Det skulle också vara intressant att se i viken mån barn kan förstå och använda en 
datoriserad bibliotekskatalog som t ex BTJ 2000 som finns på många bibliotek. Detta i 
syfte att kunna utveckla bättre och användarvanligare system för barn. Vad galler Hedvig 
och Boghuset skulle man kunna undersöka hur barn kan förstå symbolerna för olika 
ämnen, och hur barn valjer sina böcker. 



7. Sammanfattning 

Uppsatsen syfte är att undersöka vilken fiinktion informationsteknologin kan ha i 
barnbiblioteksverksamhet, med exempel fian två biblioteksdataprogram riktade tiil barn. 
Det ena programmet är ett expertssystem kailat Hedvig som ska hjäipa barn att välja och 
hitta böcker. Det andra är ett datorspel, De mystiska tecknen, som ska lära ut 
bibliotekskunskap till barn. 

Den övergripande frågeställningen 1yder:Viika föreställningar h s  om Hedvigs och De 
mystiska tecknens fllnktion i barnbiblioteksverksamheten, utifrån intenjuer med 
projektansvariga, barnbibliotekarier och barn?, jämte ett antal delfiagor: 
Vad är syftet med att använda IT i barnbiblioteket? 
Hur kan man använda dessa program i verksamheten? 
Hur forhåiier sig barnbibliotekarierna tiii IT, och speciellt till dessa program? 
Vad tycker barnen om programmen? 
Hur är barns förhållande till datorer? 
Är det någon skillnad mellan flickors och pojkars förhållningssätt? 
Hur skiljer sig barns uppfattningar åt beroende på barns ålder? 

Det empiriska materialet består av två kvalitativa intervjuundersökningar. Den första 
utfördes på Ronneby stadsbibliotek , där jag intervjuade en projektansvarig, en 
programvaruutvecklare, två barnbibliotekarier och 10 barn. Den andra undersökningen 
ägde mm på Stockholms stadsbibliotek, och jag intervjuade där en projektansvarig, två 
programutvecklare, två barnbibliotekarier och 18 barn. Dessa redovisas i studie 1 
respektive studie 2. 

Litteraturgenomgången har fem underrubriker. Under "Andra IT-projekt" ges exempel 
på några biblioteksdataprogram som utvecklats i Danmark ( Boris, Basille och 
Boghuset), och i USA (The Kid's Catalog och Science Library Catalog). I "Barn, 
bibliotek och datorer" redovisas bl a några amerikanska undersökningar om barns 
förmåga att använda datoriserade bibliotekssystem. Där konstateras att barn har problem 
med bl a stavning, den alfabetiska ordningen, sökprocessens olika steg, söktermer osv. 
Avsnittet "Barns utvecklingsstadier" är tänkt som forfórståelse for diskussionen kring 
barn och datorer. Sherry Turkle menar att datorn kan piverka vårt satt att tidca, och att 
man kan urskilja tre olika stadier i barns relationer till datorer;det met*siska, det 
bemästrande och det identitetsskapande. Papert har positiva förväntningar på datorns 
betydelse för iniärning, medan Brod varnar för "teknostress". Erson menar att datorn 
fostrar tiii och befhter ett manligt tänkande och språk. Qvarsell anser att datorerna 
inåste betraktas som en del av barnens Mtur, och att det innebär ett hot mot barnen bara 
i de iidi d& datorn helt ersätter andra människor. Calander redovisar i stort sett positiva 
erfarenheter fik projektet "Framtidsbarn", och Nissens studier visar att det inte är några 
databrottsf"orövare utan ungdomar med specialintresse som håiler på med datorer. Ett 
kort avsnitt om traditionell bibliotekskunskap och Ljungdahls Boklek avslutar 
ritteraturgenomgången. 



Därefter kommer diskussionsavsnittet där jag försöker koppla litteraturen till 
undersökningsresultatet. Utifrån intervjusvaren har jag delat in de projektansvarigas, 
bibliotekariernas och barnens förestäilningar om dataprogrammens funktion i 
barnbiblioteksverksamheten i kategorier: 
* Demokrati - d a  b m s  ratt till IT och datorer 
* Folkbiidning - bibliotekariens nya upp@ är att sprida kunskap om IT 
* Pedagogik - lära barn att använda information i datoriserade söksystem 
* Könsaspekt - hitta datoranvändningsområden for flickor och locka fler .fickor 
* Komplement - hjäip vid förmedling av litteratur och bibliotekskunskap till barn 
* Marknadsföring - locka barn och ungdomar till bibliotek 
* Läsfrämjande - öka läsning bland barn och kunskap om litteratur 
* Kompetensutveckling - öka kunskap om IT bland barnbibliotekarier 
* IT-utveckling - hitta användningsorndden i bilioteket och utveckla program 
* Ersättning - istäliet for bibliotekarie 
* Underhållning - som roande aktivitet för barn 

Barnens förestäilningar om programmen: 
* Komplement - tiii bibliotekarien 
* Effekiivitet - datorns fördelar jamfört med bibliotekarien 
* Nytta - datorerna behövs och kan användas till mycket 
* Pedagogik - som biblioteksundervisning 
* Underhållning - barnen tycker att det är roligt att använda programmen 
* Information - om böcker 
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~ntervjufi=ågor'tiU projektidare Mn biblioteket 

Bilaga 1 

Beriitta kort om Hedvig! 

Vem 1 viika har tagit initiativ till projektet? 

V i  har varit inblandade i utformningen av Hedvig, och på vilket sätt? 

Har man h& några förebilder eiler idéer, och i safall v d å n  har de kommit? 

Har barn varit med vid utformningen av programmet? 

V i e t  mal har ni haft med programmet? 

Vilket syfte eller funktion har ni att programmet ska ha i 
barnbiblioteksverksamheten? 

Vidica framtidsutsikter kan ni se med IT vad galler barnbiblioteksverksambeten? 

Hur fungerar underhåll av Hedvig, hur mycket arbete krävs for annotationer osv? 

Hur fungerar det med talböcker och böcker på invandrarspråk? 

Är Hedvig utformat speciellt med tanke på flickor? 

Finns det valmöjlighet mellan flicka och pojke? 

Intervjufrågor till projektledare från dataföretaget 

Kan du berätta lite om vad artificiell intelligens och expertsystem är, och hur det har 
använts i Hedvig? 

Vem 1 Mlka har tagit initiativ tiil projektet? 

Vilka från företaget har varit inblandade i utvecklingen av programmet, och på vilket 
sätt? 

Har barn varit Wågade vid utformningen av programmet? 

Viet mal har ni haft med programmet? 

Viet syfte eiier fiinktion har ni tiinkt att programmet ska ha i 
barnbiblioteksverksamheten? 

V i  framtidsutsikter kan ni se med IT vad gäiler barnbiblioteksverksamhet? 



Bilaga 2 

Intervjufdgor till barnbibliotekaner 

Vad ser du som det framsta syfket med att använda IT på barnavdelningen? 

V i a  fördelar 1 nackdelar kan du se med IT? 

Viken funktion kan du se att Hedvig kan ha i verksamheten? 

Har det förändrat bibliotekarierollen, och i så fall på vilket sätt? 

Kan du se någon parallell till lärarrollen? 

Vika reaktioner l beteenden har du observerat hos barnen vid användandet av Hedvig? 

Har du sett någon skillnad mellan hur flickor och pojkar ser på Hedvig? 

Vika firntidsutsikter kan du se med IT i barnbiblioteksverksamheten? 

Intervjufrigor tiii barn 

Hur ofta går du till biblioteket? 
varje vecka 
varje månad 
säUan 

Går du ensam 
med förälder 
med kompis 
med klassen? 

Hur mycket böcker laser du? 
1 bok eller fler / vecka 
1 bok l månad 
sellan 

V i  böcker tycker du om? (genre, forfattare. titel) 

Har du använt dator i skolan? 

Har du använt dator i hemmet? 

Hur tycker du att det är att använda Hedvig? 
roligt 
Iatt 
svart 
annat 

Tycker du att det vore bättre eller sämre att få hjälp av datorn istället for av 
bibliotekarien? Motivera! 



Bilaga 3 
. .. 

Tror du att det blir lättare att hitta i biblioteket med hjäip av Hedvig? 

Tror du att du skulle hiita fler böcker som du vill läsa med hjalp av Hedvig? 

Vad tycker du om att det finns datorer i biblioteket? 

Om det finns datorer, behövs bibliotekarier då? Varfor / varför inte? 

Tror du att pojkar är mer intresserade av datorer än flickor? Varför i så fall? 

Tycker du att det är bra eller dåligt med datorer? (i allmanhet) 

Hur tror du att datorn kan veta vilka böcker som du skulle kunna läsa? 

Tror du att datorn kan tänka? 

Tror du att datorn kan kanna? 

Tror du att du skulle läsa fler böcker om du far hjälp av Hedvig? 

Vad tycker du om Hedvig, är det något som du skulle vilja ändra p i  osv.? 



Bilaga 4 

Intervjufrågor till projektledare 

Berätta vad De mystiska tecknen är? 

Vem 1 vilka har tagit initiativ till projektet? 

V i  har varit inblandade i utvecklandet av spelet, och på vilket sätt? 

Hur har samarbetet fungerat? 

Har man haft några förebilder eller ideer, och i safall varifian? 

Har barn varit med vid utfornningen av spelet? 

Vilket mal har ni hafl med spelet? 

Vilket syfte eller funktion har ni tänkt att spelet ska ha i barnbiblioteksverksamheten? 

Är spelet utformat specielit med tanke på flickor, och i så fall på vilket sätt? 

V i a  framtidsutsikter kan du se med IT vad gäller barnbibliotek? 

Finns det möjligheter för vidareutveckling? 

Har några bibliotek köpit spelet? 

Har det gjorts någon utvärdering? 

Vilken ader är spelet tauikt for? 

Intervjufrågor till programutvecklare 

Kan ni berätta om tekniken bakom spelet? 

V i  fiån företaget har varit med i utvecklingen av spelet? 

Hur har man arbetat? 

Har barn varit tillfrågade? 

Vilket mal har ni haft med spelet? 

V i e t  syfte eiier funktion har ni t bk t  att spelet kan ha i barnbibliotek? 

Vilka fiarntidsutsikter kan ni se med IT vad gdier barnbibliotek? 



Bilaga 5 

Intervjufrågor till barnbibliotekarier 

V i e n  funktion kan du se att spelet kan ha i barnbiblioteksverksamheten? 

Vad ser du som det framsta syftet med att använda IT på barnavdelningen? 

Vilka fördelar 1 nackdelar kan du se med IT? 

Kan det förändra bibliotekarierollen och på viket sätt? 

Kan du se någon parallell till lararrollen? 

V i a  reaktioner I beteenden har du observerat vid användandet av datorlkatalogen? 

Har du sett någon skillnad mellan flickor och pojkar? 

Vilka framtidsutsikter kan du se med IT i barnbibliotek? 

Intervjufrågor till barn 

Hur ofta går du till biblioteket? 
varje vecka 
varje månad 
sällan 

Går du till biblioteket 
ensam 
med förälder 
med kamrat 
med Massen? 

Hur mycket böcker laser du? 
1 bok el. fler 1 vecka 
1 bok 1 månad 
sällan 

Vilka böcker eller författare tycker du om? 

Har du använt dator i skolan? 

Har du använt dator i hemmet? 

Hur tycker du att det är att använda spelet? 

Tror du att det blir lättare att hitta i biblioteket med hjälp av spelet? 

Har du haft biblioteksundervisning i skolan? 

Vad tycker du om att det finns datorer i biblioteket? 



Bilaga 6 

Skulle du gå till en bibliotekarie eller dator när du behöver hjälp? 

Om det finns datorer, behövs bibliotekarier och i så fall varför? 

Vad tycker du om datorer i alimänhet? 

Vilka är mest intresserade av datorer, flickor eller pojkar, och i så fall varför? 

Kan datorn tanka? 

Kan datorn känna? 

Vad är det for skillnad mellan dator och människa? 

Är det något i spelet du skulle vilja tindra på? 

Förklara vad dessa ord betyder? 
Knubb 
Signum 
Ämnesordsregister 
Ämneskatalog 
Skönlitteratur 
Facklitteratur 
Morrnation 
Sökning 







s . huri om noi 

"De 14ystiska Tecknen" iir ett d:itorspel. Spelet 
handlar om en flicks soni drabbas uv en förban- 
nelse n3r hon besöker ett bibliotek. För att havu 
förbannelsen rn5ste hon hitta en speciell bok p9 
biblioteket. 

Spelet har utvecklats av hlultimediaprojektet i 
Naturens Hus pA initiativ av Lena Lundgren, 
Stockholms stadsbibliotek. 

Sps1:irzti ser bibliorsket genom flickans ögon och 
iniste leta sig friim gsnoni register och kataloger 
for ;!tt hitta ratt bok. Under spelets girig l i r  sig 
~pri;treri hiir ett bibliotek iir org:inise~it och hur 
kl:issifik:itionss>*srer11et fungerar. 

i) ;~i~rspr ' l  h;ir inte txir;t f<%dslcti irtr  \.lirs rittrakri~a 
O i t i  spiiriri:inclc. spe1:ircn Ilir ?;i_« ocksi p i  ett aktivt 
siii!. .Att 1:ir;i set10111 ;it[ $ir;i hti111~11er:ir t~>*fikenhe- 
!c11 och ger iIii.d.i!~p;~d f~rstie15t. "De \lysriska 
- I ' ~ ~ k t i < ~ i "  1 i . i ~  ~iriikr iii;stcri pro\.;it~ p5 tiibliottksr 
i Ci~i~i;i~'>btrg. 0i.h iir   IL^ tii1;:ingligt fiir ;illa 
bihlioitk och skolhihliorek i S\.ctrige. 
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