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Abstract: Barnens bibliotek, a Swedish Children’s Library on the 

Internet with a nationwide assignment is compared to three 
Children’s Library in the USA with local assignments. All 
four Children’s Libraries on the Internet are compared in 
terms of content, form, purpose and if they stimulate 
children’s intelligences according to Howard Gardner’s 
theory about multiple intelligences.  

 
 Three different instruments are used to review the websites. 

The instruments are created on the basis of literature and the 
website Barnens bibliotek. To complement these 
instruments, written interviews are performed with librarians 
responsible for each reviewed website.   

 
All of the libraries have the same kind of content, which 
focus on learning and providing information. All of the 
Children’s Libraries on the Internet have several links. The 
form on the different websites looks a bit different from each 
other. One of the websites has a web structure while the 
others have a hierarchic structure. The different Internet 
based Children’s Libraries are all good at stimulating the 
linguistic intelligence. The largest differences between the 
libraries included in the study, when it comes to Gardner’s 
theory of intelligences, are the way they stimulate the 
interpersonal intelligence.  
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1 Inledning  
 
Barnbibliotek har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. När Internet började bli 
vanligt i människors hem skapades även barnbibliotek på Internet. Detta gjordes för att 
biblioteken skulle kunna erbjuda sina användare ytterligare service. Ett bibliotek på 
Internet har alltid öppet och kan nås hemifrån.  
 
Ett barnbibliotek på Internet kan innebära olika saker. Är det ett komplement till ett 
fysiskt bibliotek, ska det fungera som ett fysiskt bibliotek med skillnaden att det finns 
på nätet, eller har ett barnbibliotek på Internet helt andra uppgifter? Detta är några av de 
funderingar vi haft inför arbetet med den här uppsatsen. Vi har i allmänhet varit nyfikna 
på vad ett barnbibliotek på Internet är och vad det kan erbjuda. Barnens bibliotek är det 
första barnbibliotek på Internet som vi kommit i kontakt med och det är spännande att 
se vad de erbjuder sina användare. Vi har blivit nyfikna på vad andra barnbibliotek på 
Internet erbjuder sina användare. Skiljer det sig mycket mellan de olika webbplatserna 
eller jobbar man i stort efter samma riktlinjer?    
 
Barnens bibliotek är ett nationellt barnbibliotek på Internet som finansieras av Statens 
kulturråd och Regionbibliotek Västra Götaland.1 Deras målgrupp är svenskspråkiga 
barn mellan sju och fjorton år och de vänder sig i första hand till barn på fritiden. 2 De 
erbjuder bland annat sina användare att läsa e-böcker3, skriva berättelser och boktips, 
chatta med författare, kolla länkar samt möjligheten att fråga en bibliotekarie om saker 
man undrar över.4 Att ha status som nationellt barnbibliotek borde betyda att det är 
något speciellt med Barnens bibliotek i förhållande till andra barnbibliotek på Internet. I 
denna uppsats kommer lokala barnbibliotek på Internet i USA, ett land utan nationella 
barnbibliotek på Internet att granskas i förhållande till Sverige och dess nationella 
barnbibliotek på Internet, Barnens bibliotek. Meningen är att vi på detta sätt ska få en 
bild av hur lokala respektive ett nationellt barnbibliotek på Internet kan fungera. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur det ser ut på olika barnbibliotek på Internet. Detta kommer 
att göras utifrån olika granskningsverktyg som bygger på innehåll och form. Utöver 
dessa granskningsverktyg kommer även ett granskningsverktyg som utgår från Howard 
Gardners teori om multipla intelligenser att användas. Utifrån detta verktyg kan vi också 
få en bild av om Gardners teori kan användas som ett granskningsverktyg i ett 
utvärderingssammanhang av barnbibliotek på Internet. Ett bibliotek med ett nationellt 
uppdrag ska granskas på samma sätt som tre lokala barnbibliotek på Internet, bland 
annat för att se om barnbiblioteken på Internet kan fungera på olika sätt.  
 

                                                 
1 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). http://www.barnensbibliotek.se [2004-11-24].   
2 Dorbell, Katarina (2001). ”Barnens bibliotek på Internet.” I: Barn & Kultur, vol. 47, nr 4/5, s. 105. 
3 ”elektronisk bok , handdator med integrerad programvara, specifikt anpassad för återgivning av digitalt 
lagrade texter, med eller utan ljud och bild.”  E-bok (2004). Ingår i Nationalencyklopedin . 
http://www.ne.se. 
4 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). http://www.barnensbibliotek.se [2004-11-24]. 
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Kognitionsforskaren5 Howard Gardner menar att det finns minst åtta sätt på vilka en 
människa kan vara intelligent och att alla människor har del av alla dessa intelligenser. 
Hur dessa intelligenser fördelats beror på gener och erfarenheter och olika intelligenser 
framträder olika mycket hos olika människor.6  
 
Anledningen att vi valt att använda oss av Gardners teori är att vi genast kände igen oss 
själva i hans resonemang kring intelligenser. Vi upptäckte med hjälp av Gardners teori 
att vi båda kan anses intelligenta på olika sätt. Detta känns upplyftande och vi önskar att 
vi redan som barn hade fått uppleva detta självförtroende. Det finns en rad olika teorier 
kring intelligens. Skälet till varför vi valt just Gardners teori för vår granskning är att 
den passar bra för uppsatsen samt känns relativt heltäckande. Ofta när andra teorier 
nämner intelligens inbegriper detta begrepp bara det Gardner beskriver som lingvistisk 
och logisk-matematisk intelligens. Att bara utgå från den lingvistiska och den logiskt-
matematiska intelligensen vid en granskning av barnbibliotek på Internet skulle betyda 
att mycket av innehållet på de olika webbplatserna 7 inte skulle komma med i 
granskningen. Det finns även nyare teorier som utgår från att en människas intelligens 
kan vara uppbyggd av flera olika komponenter. Då dessa teorier känns svåra att omsätta 
i ett granskningsverktyg för barnbibliotek på Internet föll sig valet av Gardners 
intelligensteori naturligt.  
 
Gardners teori används en hel del inom skolans värld och har under senare år även 
börjat synas inom biblioteks- och informationsvärlden. Vi tycker därför det ska bli 
intressant att få se hur teorin fungerar i verkligheten. Vi förstår om de barnbibliotek på 
Internet som vi kommer undersöka inte utgår från Gardners intelligensteori. Vi vill dock 
granska barnbiblioteken på Internet utifrån denna intelligensteori då vi är intresserade 
av att veta om barn har möjligheten att känna sig hemma på de olika webbplatserna 
oavsett sina olikheter. Vi vill dock fördjupa oss mer i webbplatserna än vad vi kan göra 
med enbart Gardners teori. För att få en helhetsbild av de olika barnbiblioteken på 
Internet kommer därför även innehåll, form och syfte att undersökas på de olika 
webbplatserna.  
 
Barnens biblioteks målgrupp är barn från läskunnig ålder upp till cirka fjorton år.8 Vi 
betraktar, utifrån vår förförståelse om svenska förhållanden, att läskunnig ålder är 
ungefär sex års ålder. Vi utgår från samma målgruppsålder när det gäller de 
amerikanska barnbiblioteken på Internet. Vår förförståelse är dock att barn i USA lär sig 
läsa tidigare än barn i Sverige och vi avgränsar oss därför till barnbibliotek på Internet 
med en ungefärlig målgrupp mellan fem och fjorton år.   
 
 
 
 
 

                                                 
5 Forskare ”som studerar hur information representeras och bearbetas i naturliga system, i synnerhet den 
mänskliga hjärnan”. Kognitionsforskning (2005). Ingår i Nationalencyklopedin . http://www.ne.se. 
6 Gardner, Howard (1998). De sju intelligenserna. 
7 ”presentationen av t.ex. ett visst ämne, en viss organisations eller persons verksamhet eller ett visst 
företags tjänster och varor på World wide web. Från en startsida länkas vanligen användaren till andra 
sidor.” Webbplats (2004). Ingår i Nationalencyklopedin . http://www.ne.se. Detta innebär att exempelvis 
det kompletta barnbiblioteket på Internet är en webbplats.  
8 Dorbell, Katarina (2001).  
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1.2 Problemformulering och frågeställningar 
 
Hur kan olika barnbibliotek på Internet se ut, och kan barns olikheter stimuleras av 
dessa webbplatser?  
 
Problemformuleringen är uppdelad i fem olika frågeställningar: 
 

• Vilket syfte har de granskade barnbiblioteken på Internet? 
 

• Hur kan innehållet på de granskade barnbiblioteken på Internet beskrivas? 
  
• Hur kan formen på de granskade barnbiblioteken på Internet beskrivas? 

 
• Svarar innehållet på de granskade barnbiblioteken på Internet mot barns 

olikheter utifrån Howard Gardners intelligensteori? 
 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan det svenska Barnens bibliotek 
och de amerikanska barnbiblioteken på Internet? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund i kapitel två där man bland annat kan läsa om vad ett 
barnbibliotek kan vara samt en definition av barnbibliotek på Internet (hädanefter 
benämnt BBI). Därefter följer lagar och rekommendationer som bland annat berör 
Förenta Nationernas Barnkonvention vilken är en konvention som berör både Sverige 
och USA och är viktig för barn överallt i världen. I samma kapitel behandlas även en 
del av den svenska bibliotekslagen upp då denna tydliggör vikten av att ägna barn 
speciell uppmärksamhet för att främja deras läslust och öka deras språkutveckling. I 
kapitel tre följer informationssökning kring litteratur och BBI, tidigare forskning som 
berör barn och teknik, webbplatser för barn, barns design av webbplatser och 
barnbiblioteksprojekt på Internet. Kapitel fyra berör Howard Gardners intelligensteori. I 
detta kapitel presenteras grunden för Gardners multiintelligensteori och även hur denna 
teori kan tillämpas på barn. I kapitel fyra presenteras ytterligare forskning, nu kring 
teorin om de multipla intelligenserna och barnbibliotek. Kapitel fem heter 
metodkonstruktion och berör de fyra olika metoder som använts för att kunna besvara 
frågeställningarna i uppsatsen. Webbplatserna som granskas i uppsatsen undersöks 
utifrån tre olika granskningsverktyg som skapats för att bättre kunna ta del av den 
information som finns på de olika BBI. Utöver dessa granskningsverktyg används också 
intervju som ett sätt att få svar på en del frågor kring frågeställningarna. Resultaten av 
granskningarna och de intervjuer som utförs med de ansvariga för respektive BBI finns i 
kapitel sex. I resultatdelen redovisas ett BBI i taget. I kapitel sju följer analys och 
diskussion av resultaten utifrån de fem frågeställningar som uppsatsen bygger på. I detta 
kapitel finns det även tabeller som utgår från de olika granskningsverktygen. I kapitel 
åtta följer slutsatser kring uppsatsens frågeställningar. Slutligen avslutas uppsatsen i 
kapitel nio med en sammanfattning av uppsatsarbetet. 
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2 Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras en kort historik av barnbibliotekens framväxt i Sverige samt 
en definition av BBI. Lagar och rekommendationer samt informationssökning 
presenteras även. 
    

2.1 Folkbibliotek och barnbibliotek 
 
Folkbibliotek, i den bemärkelse vi talar om dem idag, har funnits i Sverige sedan början 
av 1900-talet9 då de engelska och amerikanska idéerna kring folkbibliotek kom till 
Sverige. Dessa idéer innebar att biblioteken var till för alla klasser i samhället.10 I USA 
var syftet med de första folkbiblioteken att forma tankar och beteende hos människor 
och det sågs även som ett verktyg för att integrera immigranter i samhället.11 
 
I början av 1900-talet fanns det i Sverige flera olika typer av folkbibliotek som drevs av 
olika ideologiska och politiska rörelser. Statskyrkan drev sockenbibliotek som hade som 
uppgift att komplettera den utbildning skolan gav. Även nykterhetsrörelsen och 
arbetarrörelsen drev bibliotek. Deras inriktningar skilde sig något åt men de arbetade 
gemensamt för att de lägre samhällsklasserna skulle få större makt i samhället. I takt 
med att stadsbidragen till de olika folkbiblioteken ökade tonades de politiska och 
ideologiska tankarna ner och biblioteken blev en allt större del av offentliga sektorn. 
Detta ledde till att fokusen på arbetarklassen delvis försvann och istället riktade sig 
folkbiblioteken till hela den svenska befolkningen. Efter andra världskriget tog 
folkbiblioteken på sig rollen att sprida kunskap kring vikten av demokrati och 
samhällsengagemang. Under 1960-talet fick kommunerna ekonomiskt ansvar för de 
enskilda folkbiblioteken. I och med detta minskade statens intresse för att använda 
biblioteken som politiskt plattform och biblioteken blev mer och mer åsiktsneutrala. 
Folkbiblioteken började under 1970-talet att främja ”kvalitetskultur” och vara en motpol 
till den kommersiella kulturen. Detta gjordes bland annat genom att söka upp de 
människor som inte besökte biblioteken. 12   
 
Under 1890-talet började man på folkbiblioteken i USA på allvar vända sig även till 
barn och efter första världskriget spred sig idén kring barnbibliotek ytterligare.13 Det 
första barn- och ungdomsbiblioteket i Sverige startades 1911 i Stockholm14 och var 
landets första moderna folkbibliotek. Barnbiblioteken kunde dock inte klara sig som 
självständiga enheter utan blev en del av folkbiblioteken. 15 Under 1960- och 1970-talet 
började man se på barn med nya ögon. Barn började betraktas som en del av samhället i 
samma grad som den vuxna och på de kommunala biblioteken ökade 

                                                 
9 Åberg, Åke (1979). ”Från Luther till Libris – folkbibliotekens historia i Sverige.” I: Förr och nu: 
Tidskrift för en folkets kultur. nr. 4. s. 5. 
10 Hjelmqvist, Bengt (1993). Det starka biblioteket. s. 18-19. 
11 Lerner, Fred (1998). The story of libraries: from the invention of writing to the computer age. s. 138. 
12 Zetterlund, Angela & Hansson, Joacim (1997). ”Folkbibliotekens förändring: Tidigare forskning om 
folkbiblioteken och teorier om förändringens natur.” I: Svensk Biblioteksforskning . s. 35-37. 
13 Lerner, Fred (1998). s. 155-156. 
14 Lundgren, Lena (2001). ”Barnen.” I: Mitt i byn!: Om det moderna folkbibliotekets framväxt. Jan 
Ristarp, Lars G. Andersson. s. 68. 
15 Skoglund, Lena (1981). Från folkskolebibliotek till läromedelscentral: Gymnasieskolans bibliotek: 
Barnbiblioteksverksamhet i Sverige under 1900-talets början. s. 24. 
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barnbibliotekarietjänsterna kraftigt under 1970-talet. Man började även arbeta mer 
utåtriktat mot exempelvis skolor.16 1970-talet kan i backspegeln ses som en tid då barn- 
och ungdomsverksamheten expanderade och engagemanget från barnbibliotekarierna 
var stort. Under 1980-talet genomfördes besparingar i kommunerna i Sverige vilket 
visade sig på biblioteken och då även i barn- och ungdomsverksamheten. 
Barnbibliotekarierna har fått anpassa sig efter rådande omständigheter och anpassa 
verksamheten efter de besparingar som gjorts.17 1990-talet kan ses som den tid då 
informationsteknologin fick sitt stora genombrott på folkbiblioteken. Genom Internet 
och det digitala biblioteket har de kunnat göra sin verksamhet tillgänglig på ett helt nytt 
sätt och användarna kan nå biblioteket hemifrån tack vare bibliotekens webbplatser.18   
 
Barnbiblioteken har som mål att nå ut till alla barn med sin verksamhet samt skapa goda 
förutsättningar för språkutveckling hos barn. De bör även söka upp grupper av barn som 
inte utnyttjar biblioteken av olika sociala skäl, liksom av språkliga så väl som fysiska 
och psykiska skäl.19 Mer om barnbibliotekens mål och riktlinjer finns att läsa i 2.3 lagar 
och rekommendationer. 
   
Litteraturförmedling är en av barnbibliotekens viktigaste uppgifter. Det handlar då till 
exempel om aktiviteter såsom bokprat, samtal kring böcker, sagostunder och 
skrivverkstäder. Andra viktiga områden är bibliotekets lokaler, dess samlingar och 
utrustning såsom datorer.20 Dessa områden kan även vara viktiga för ett BBI. Att det 
finns litteraturförmedling känns självklart när man tala r om bibliotek av olika slag och 
då även ett BBI. Lika självklart är kanske inte biblioteket i sig när man talar om 
Internet. På ett BBI kan det dock handla om hur webbplatsen är uppbyggd och vilka 
funktioner som finns på den. 
 

2.2 Barnbibliotek på Internet 
 
De definitioner som finns på vad ett BBI är motsäger ofta varandra vilket kan tolkas 
som att BBI som begrepp ännu inte fått en klar definition. Då det inte finns någon klar 
definition för vad ett BBI bör innehålla har en sådan skapats för uppsatsen. Denna 
definition bygger bland annat på vad ett fysiskt folkbibliotek kan erbjuda sina 
användare. Ett BBI kan till exempel vara med och förmedla litteratur till sina användare. 
Möjligheten finns då att presentera böcker som man vet barnen tycker om och samtidigt 
presentera litteratur för dem som de annars kanske inte skulle komma i kontakt med. 
Gränssnittet på ett BBI är minst lika viktig som miljön är på ett fysiskt bibliotek. Med 
utgångspunkt i denna premiss har webbplatserna även undersökts utifrån hur de är 
uppbyggda till form. Webbplatsen Barnens bibliotek och dess innehåll har också 
använts som inspiration vid skapandet av en definition för BBI. De erbjuder bland annat 

                                                 
16 Lundgren, Lena (2001). ”Barnen.” I: Mitt i byn!: Om det moderna folkbibliotekets framväxt. Jan Ristarp 
& Lars G. Andersson. s. 68-69. 
17 Ibid. s. 81. 
18 Ristarp, Jan & Andersson, Lars G. (2001). Mitt i byn!: Om det moderna folkbibliotekets framväxt. s. 
212.  
19 Kollberg, Ewa (2002).”Det livslånga lärandet börjar med de små barnens lärande.” Framsidan, aktuellt 
magasin  från regionbibliotek Västra Götaland. http://www.bibl.vgregion.se/framsidan/1999-1/sid6-
7.htm. [2005-02-02]. 
20 Eriksson, Anna Birgitta (1994). ”Barnbibliotekets uppgifter.” I: Barnspåret; Idébok för bibliotek . s. 43-
44.  
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sina användare en bibliotekarie som kan nås via mejl. Vår definition av vad ett BBI är 
blir utifrån detta:  
 
Ett BBI är en webbplats på Internet där det finns en anträffbar bibliotekarie, möjlighet 
för användaren att söka information samt litteraturförmedling av något slag. BBI kan 
men behöver inte vara knutet till ett fysiskt bibliotek. Ett BBI är inte en webbplats som 
enbart erbjuder länksamlingar eller utlåning av e-böcker.  
 

2.3 Lagar och rekommendationer  
 
1996 utfärdades det en bibliotekslag i Sverige. Denna säger att alla medborgare ska ha 
”tillgång till ett folkbibliotek”21. Detta bibliotek ska främja intresset för ”läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet”22. Det 
finns även en paragraf i denna lag som särskilt berör folkbibliotekens roll i förhållande 
till barn. Den säger att folkbiblioteken ”skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade 
till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”23 
 
Svenska Biblioteksföreningen, SAB, har sammanfattat ett antal rekommendationer för 
barn- och ungdomsverksamheten vid folkbibliotek vilka bygger på Förenta Nationernas 
barnkonvention vilken presenteras närmare i följande stycke. Rekommendationerna 
utgår från att alla barn och ungdomar ska ha rätt till ett bibliotek och att deras bästa 
alltid ska komma i första hand. Detta innebär bland annat att bibliotekens verksamhet 
ska bygga på barns och ungdomars behov och främja deras personliga utveckling samt 
vara en mötesplats för barn och ungdomar där de blir respekterade. Biblioteken bör även 
erbjuda barn och ungdomar medier som är aktuella och varierande. De bör även arbeta 
för att öka läslusten och nyfikenheten hos barn och ungdomar. Dessa riktlinjer bör gälla 
alla barn och ungdomar och får inte begränsas på grund av ekonomiska hinder eller 
funktionshinder.24 
 

2.3.1 Förenta Nationernas Barnkonvention 
 
Då ett svenskt BBI och tre amerikanska BBI granskas är det svårt att använda sig av 
regler och förordningar som gäller för alla fyra. Sverige följer vissa regler medan man i 
USA har andra regler. Det dokument som kan påverka alla fyra BBI är dock Förenta 
Nationernas Barnkonvention som handlar om barnens rättigheter i samhället. Som det 
ser ut nu har 191 stater anslutit sig till barnkonventionen. USA och Somalia är två 
länder som än så länge valt att stå utanför konventionen. Det som dock skiljer USA och 
Somalia åt är att USA har signerat konventionen.  25 Att signera barnkonventionen 
innebär att man tar ett steg mot att ratificera den. En signering innebär dock inte att man 
är juridiskt bunden att följa konventionen, endast att staten ifråga tar på sig ett moraliskt 

                                                 
21 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996). 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 På barns och ungdomars villkor: Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens 
barn- och ungdomsverksamhet . (2003). s. 2. 
25 Mänskliga rättigheter för barn: Ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter. 
(2000). s. 13. 
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ansvar att inte bryta mot konventionen. 26 Sverige är ett av de länder som ratificerat 
barnkonventionen vilket betyder att vi är skyldiga att se till att konventionen efterlevs i 
vårt land. Enligt Barnkonventionen räknas man som barn tills man är arton år om man 
inte blir myndig tidigare i det land man bor i. 27 Det finns alltså en viss skillnad mellan 
Sverige och USA i juridiska hänseende till Barnkonventionen, men eftersom båda 
länderna strävar efter att följa den är det ett dokument som bör gälla för de olika BBI 
som undersöks. Det finns fyra huvudprinciper i barnkonventionen: 
 
”Rättigheterna i konventionen gäller alla barn utan diskriminering (artikel 2)”28 
”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn (artikel 
3)”29 ”Barnet har rätt till sitt liv och har rätt att utvecklas (artikel 6)”30 ”Barnet har rätt 
att göra sig hört och få sina åsikter respekterade (artikel 12)”31 
 
Utöver dessa artiklar finns det två artiklar som är särskilt viktiga för ett BBI. Dessa är 
artikel 13 och 17 som redovisas i ett något förkortat format nedan. 
 

• Artikel 13: ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet.”32 
 
• Artikel 17: Barn ska ha tillgång till information av olika slag ”som syftar till att 

främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska 
hälsa […]   uppmuntra internationellt samarbete […] uppmuntra produktion och 
spridning av barnböcker […] uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till 
de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller en 
urbefolkning”.33 

 

                                                 
26 Mänskliga rättigheter för barn: Ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter. 
(2000). s. 33. 
27 Ibid. s. 13-14. 
28 Ibid. s. 14-15. 
29 Ibid. s. 14-15. 
30 Ibid. s. 14-15. 
31 Ibid. s. 13-15. 
32 Rönquist, Anders (1996). Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. s. 39. 
33 Ibid. s. 40-41. 
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3 Tidigare forskning 
 
Nedan följer information kring sökning och urval av BBI samt den litteratur som 
använts i uppsatsen. Efter detta följer utdrag av forskning som berör barn och teknik, 
webbplatser för barn, hur barn vill att webbplatser ska vara utformade samt olika 
barnbiblioteksprojekt på Internet. Litteraturstudien görs för att kunna jämföra de 
granskningar som gjorts i uppsatsen med de resultat som framkommit i tidigare studier. 
Alla barn är olika, vilket märks i de studier som presenteras i litteraturstudien. Barn kan 
ha olika utgångspunkter vilket kan bero på olika saker såsom exempelvis ålder, kultur, 
familj och sociala faktorer. Vi är medvetna om att det därför är svårt att dra några 
generella slutsatser kring vad barn tycker mer eller mindre om.  
 

3.1 Informationssökning 
 
Det har varit relativt svårt att finna passande material till studien. Detta tycker vi säger 
någonting om den undanskymda plats barnbibliotek på Internet har inom Biblioteks- 
och Informationsvetenskap (hädanefter benämnt B&I). På grund av detta kan det vara 
av stort intresse att utförligt beskriva sökprocessen. 
  

3.1.1 Sökning och urval av BBI 
 
Från början var det tänkt att Barnens bibliotek och andra nationella BBI i olika 
engelsktalande länder skulle undersökas då engelska är det enda språk vi som 
uppsatsskrivare tillsammans behärskar förutom de skandinaviska språken. BBI utanför 
Norden kändes intressanta att fördjupa sig i då det skulle kunna erbjuda en bild av hur 
arbetet med BBI ser ut i andra delar av världen. För att finna BBI att studera sökte vi 
bland annat på Google. Därifrån fick vi tips på adresser till webbplatser som skulle 
kunna vara av intresse. Det var dock lättare sagt än gjort att finna webbplatser som 
stämde överens med vår definition av BBI. Vi mejlade ett antal biblioteksföreningar i 
olika engelsktalande länder med en förfrågan om hjälp i sökning av BBI men det enda 
svaret som erhölls innehöll ingenting av intresse för uppsatsen. Vi fortsatte sökningen 
på egen hand med en reviderad sökordslista. Det framkom dock inget nytt av dessa 
sökningar då många sidor länkar till varandra vilket ledde till känslan av att gå i cirklar. 
På en grupphandledningsträff fick vi ett tips om att mejla bibliotekshögskolor i olika 
engelsktalande länder. Sex bibliotekshögskolor tillfrågades om hjälp med att finna BBI 
med en tillgänglig bibliotekarie, men inga svar erhölls. Ännu en gång sökte vi efter BBI, 
med en återigen reviderad sökordslista, utan resultat. Under alla söktillfällen på Internet 
har vi använt länkfunktioner då dessa har gett uppslag till fortsatta sökningar och även 
förhoppningar att stöta på webbplatser av relevans. 
 
Söktermen ’digital library’ har ofta lett till länksamlingar på Internet som inte varit av 
intresse då de inte haft någon anknytning till bibliotek. Sökordet eLibraries har inte 
heller lett till webbplatser av intresse då de fokuserat på utlån av e-böcker och inte haft 
någon anträffbar bibliotekarie. Söktermerna ’kid’ och ’child’ har också fungerat olika 
bra. Beroende på vilket av dessa söktermer som använts har sökträffarna sett olika ut 
och de träffar sökordet ’kid’ gav tenderade att vara fler och passa bättre för uppsatsen. 
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Under sökningen insåg vi vikten av att de webbplatser som vi sökte hade en tillgänglig 
bibliotekarie och ordet ’librarian’ lades till sökorden. I och med detta tillägg öppnades 
några nya dörrar och webbplatser som skulle kunna vara av intresse för uppsatsen dök 
upp. Det visade sig dock att de BBI som fanns av relevans för studien var knutna till 
folkbibliotek. Tanken att hitta nationella BBI utan anknytning till något fysiskt bibliotek 
övergavs därför. Då det kändes underligt att inte fler folkbiblioteksanknutna BBI dök 
upp när ovan angivna termer söktes på kontrollerades ett antal större stadsbiblioteks 
webbplatser för att se om det fanns fler bibliotek som uppfyllde kriterierna för ett BBI. 
Genom denna undersökning kom ytterligare exempel på BBI fram som överensstämde 
med definition av BBI. Inriktningen på uppsatsen blev därefter det nationella Barnens 
bibliotek och folkbiblioteksanknutna BBI i USA.  
 
Ett urval av de folkbiblioteksanknutna BBI i USA gjordes genom att välja BBI med 
relativt olika innehåll och form. Förhoppningsvis kommer urvalet att visa på spännande 
skillnader biblioteken emellan och även visa att BBI kan se ut på många olika sätt när 
det kommer till innehåll och form. När vi bestämt vilka BBI som skulle undersökas 
närmare mejlade vi dessa bibliotek med en förfrågan om att få intervjua den ansvarige 
för respektive BBI. De ansvariga för BBI vid de fyra amerikanska bibliotek som vi 
tillfrågade var alla villiga att ställa upp på en intervju. Efter det att intervjuerna 
skickades iväg har två av informanterna påmints om att svara på intervjufrågorna. Trots 
denna påminnelse uteblev ett av svaren vilket har gjort att detta BBI tagits bort från 
studien. 
 

3.1.2 Litteratursökning 
 
Litteratur söktes inom en rad olika områden för att få en heltäckande bild av 
uppsatsområdet.  Bland annat söktes litteratur inom områden som BBI, Howard 
Gardners intelligensteori34, analysmetoder av Internet samt barns användning av 
information och Internet och särskilt i anknytning till bibliotek. Även psykologi, 
sociologi, etnologi, pedagogik och informationsteknologi  har berörts under 
litteratursökningen då uppsatsområdet är relativt brett och berör många olika ämnen.   
 
Litteratur till uppsatsen har sökts genom att browsa Borås högskolas bibliotek samt 
genom sökning i Libris och bibliotek.se. De B&I-relaterade databaserna som erbjuds av 
Högskolan i Borås har också använts för sökning av litteratur liksom tidskriftsdatabaser 
samt sökmotorer på Internet. Sökningar efter magisteruppsatser av relevans för studien 
har gjorts, dels på biblioteket på Högskolan i Borås men även på biblioteken vid de 
olika universiteten i Lund, Umeå, Uppsala och Växjö.  
 
Ett flertal olika sökord som ligger inom de olika ämnesområden som berör vårt arbete 
har använts. Sökorden har vid behov trunkerats, kombinerats på olika sätt och översatts 
till engelska. Genom sökningar inom pedagogikområdet efter lämplig teori för 
uppsatsen dök litteratur kring Howard Gardners intelligensteori upp. Då den verkade 
intressant för uppsatsen sökte vi vidare på termer som berörde denna teori. När det 
bestämts att Howard Gardners intelligensteori skulle användas som teori för uppsatsen 
                                                 
34 Förutom begreppet Gardners intelligensteori kommer även begreppen multiintelligensteorin, MI-teorin 
och Gardners teori om multipla intelligenser att användas då detta är termer som både Howard Gardner 
och Thomas Armstrong använder sig av i sina texter. Alla begrepp hänvisar i uppsatsen till samma 
företeelse. 
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sökte vi även på litteratur om de multipla intelligenserna i anknytning till barn samt 
bibliotek och bibliotek på Internet. Enskilda författares namn har även använts som 
sökord då dessa namn figurerat ofta i sökresultaten och även i referenser i redan funnen 
litteratur. Det har varit relativt lätt att finna nyskriven litteratur kring barn och teknik 
och då främst när det gäller barns uppväxt i ett informationstekniksamhälle. Inom detta 
område har det varit svårt att välja litteratur att använda på grund av den mängd vi fann. 
Detta är dock någonting som får anses positivt.  
 

3.2 Barn och teknik 
 
Barn är till sin natur sociala varelser och tycker om att tillbringa tid med andra. Med 
hjälp av dagens teknologi kan barn idag vara sociala på ett helt annat plan än vad som 
tidigare varit möjligt. Barn kan skaffa sig nya vänner genom att till exempel skicka e-
post, använda sig av Internet eller spela datorspel. Detta är ett sätt för barn att lära känna 
andra kulturer samtidigt som de får nya vänner. De kan få förstahandsinformation på ett 
sätt som tidigare inte var möjligt. Om man vill veta hur det är att gå i skola i Grekland 
kan man fråga någon som gör det istället för att läsa om det i någon bok. Man kan även 
lära känna någon utan att behöva möta dem ansikte mot ansikte vilket kan kännas 
mindre skrämmande om man är missnöjd med sitt utseende. 
 
I en nordamerikansk studie av Allison Druin och Kori Inkpen, ”When are personal 
technologies for children?”, försöker man besvara frågor om teknik kan var viktigt för 
barn, vilka aktiviteter som stödjer teknik för barn och förändringar inom detta område 
inför framtiden. Studien visar att barn till stor del är beroende av sina föräldrar, lärare 
och andra vuxna och att dagens teknik då kan vara ett alternativ för barn att få viss 
kontroll över sin egen värld. Med hjälp av tekniken kan barn göra sig hörda och se på 
världen på ett nytt sätt. Ett exempel på detta är datorspelens popularitet som i många fall 
kan erbjuda en virtuell värld som barnen själva kan behärska. Dagens teknik inbjuder 
barn att vara aktiva som konstnärer, sagoberättare och musiker. Med hjälp av tekniken 
behöver barn inte vänta på att bli vuxna för att kunna utöva sina drömmar. Studien visar 
att teknik för barn ofta handlar om en social upplevelse. Om fem barn får tillgång till 
var sin dator står alla snart samlade runt en skärm. Barn tycker om att dela sina 
upplevelser med andra. För barn handlar datorer snarare om en social mötesplats än en 
arbetsplats. Dagens pedagoger och forskare stöder miljöer där barn kan vara aktiva 
under sin inlärning. Det behöver skapas fler miljöer som tillåter barn att vara barn. Det 
kan till exempel handla om tjänster som tillåter större interaktion då barn till sin natur 
tycker om att interagera med sin omgivning. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Druin, Allison & Inkpen, Kori (2001). ”When are personal technologies for children?” I: Personal and 
ubiquitous computing. s. 192-193. 
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3.3 Webbplatser för barn 
 
Det är skillnad på vad barn och vuxna tycker om när det kommer till webbsidor36. 
Många webbdesigners tror att barn enbart vill ha internetsidor med starka färger och 
många ljudeffekter. Det har dock visat sig i en studie om barn som browsar Internet att 
barn tycker om bilder som har ett budskap, är rörliga och varierande. Barn vill även ha 
webbsidor som är lätta att läsa och animationer och videoklipp som erbjuder karaktärer 
de inte kan finna någon annanstans. Ljud bör bara tillföras om det ökar förståelsen för 
informationen som finns på webbsidan, gör internetsidan lättare att använda eller 
upplevelsen av webbsidan roligare. En bra datormiljö för barn bör utmana barnen att 
ifrågasätta världen runt omkring sig. Barn är till sin natur ärliga och nyfikna och tycker 
om upprepningar när de själva har kontroll över det.37 Studien, som gjordes på 1500 
barn mellan åldrarna sex och femton år, undersökte vilka webbplatser som uppskattades 
av barnen. Barnen i stud ien ville ha webbplatser som var undervisande, roliga och 
läskiga. Favoritwebbplatser för barn mellan sju och nio år handlade bland annat om 
djur, rymden, musik, sport och favorit-tv-program. Det framkom även att det barnen 
uppskattade mest var spel och liknande aktiviteter. På andra plats kom information om 
ämnen som tilltalade dem och på tredje plats kom grafik, ljud och olika videos.38 
 
Att barn i olika åldrar tycker om olika saker är någonting man bör ta vara på vid 
skapandet av webbplatser för barn. Om barn upplever att materialet är för barnsligt eller 
svårbegripligt kommer de att lämna webbplatsen. Alltså är det viktigt med aktiviteter 
som riktar sig mot olika åldrar, eller att man riktar webbplatsen till en specifik 
åldersgrupp. I en undersökning som bygger på forskning inom områden såsom 
utvecklingspsykologi, psykologi, pedagogik och teknik39 har man kommit fram till att 
barn mellan sex och nio år tycker om Internetaktiviteter de kan lära sig något av. De 
tycker även om aktiviteter som är roliga och som kan stärka deras självförtroende, vilket 
kan göras genom att barnet får positiv respons på en uppgift som utförts. Vid den här 
åldern har de även utvecklat sin finmotorik och hand/öga-koordination vilket gör att de 
har färdigheter att kunna hantera en dator och alla dess funktioner. Då barn mellan 
åldrarna sex och nio blir allt duktigare på att läsa finns det möjlighet att ha skriftliga 
anvisningar och andra skrivövningar på webbplatsen. Då deras förmåga att resonera 
logiskt även har ökat är det lämpligt att barnen får använda sig av dessa kunskaper i 
olika strategiövningar och tävlingar. Deras matematiska förmåga tillåter även spel med 
mer komplexa uppgifter. Sex- till nioåringar tycker även om nyheter och utmaningar 
och vill gärna att detta ska finnas med i Internetaktiviteter.40 I samma undersökning om 
forskning inom utvecklingspsykologi, psykologi, pedagogik och teknik framkommer 
det att barn mellan tio och fjorton år har utvecklat sin kognitiva förmåga och vet hur 
man manipulerar Internetprogram och produkter för att använda alla aspekter efter egen 
vilja. De, precis som yngre barn, favoriserar även aktiviteter som är tekniskt säkra och 

                                                 
36 De olika delarna vilka en webbplats består av. En webbplats presenterar sig på datorskärmen webbsida 
för webbsida: ”informationsmängd på en webbplats som man kan nå utan att gå vidare via en länk” 
Webbsida (2004). Ingår i Nationalencyklopedin . http://www.ne.se. Vi har valt att använda oss av 
termerna webbsida och internetsida för att variera vår text. Båda dessa ord hänvisar i vår uppsats till 
samma företeelse.  
37 Zambrana-Ignacio, Marjorie (1999). A Study of children browsing the world wide web. s. 11-12. 
38 Ibid. s. 20-21. 
39 Baumgarten, Miki (2003). “Kids and the Internet: A developmental summary”. I: ACM computers in 
entertainment. s. 2. 
40 Ibid. s. 6. 
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lättanvända.41 Barn mellan tio och fjorton år tycker även precis som yngre barn om 
webbplatser där de kan lära sig saker, växa som person och ha roligt. De är även mycket 
intresserade av sociala relationer. De besöker gärna chattrum och läser berättelser som 
handlar om relationer. Internet är en guldgruva för barn i denna ålder då det finns 
tillgång till information kring de senaste trenderna såsom tv-program, musik och 
kändisar. Barn mellan tio och fjorton år tycker även om internetsidor de kan prata med 
sina vänner om. De tycker om webbplatser som ”sticker ut” och inte är godkända av 
myndigheter och andra auktoriteter. När det kommer till tävlingar och spel som riktar 
sig till barn mellan tio och fjorton år bör de utmana och vara spännande för att behålla 
barnens intresse. De tycker om spel som bygger på logiskt, strategiskt och abstrakt 
tänkande.42 I åldern tio till fjorton år kan man även skilja på aktiviteter som tjejer och 
killar tycker om. Killarna favoriserar aktiviteter med våld, sport, olika faror och gärna 
tävlingar av olika slag. Tjejer däremot intresserar sig mer för relationer, utseende och 
olika trender.43 Barn i åldrarna tio till fjorton använder sig inte gärna av samma 
internetsidor som yngre barn eller deras föräldrar och lärare använder.44 
 
Att en webbplats är väl genomtänkt när det kommer till form är viktigt då detta 
signalerar till användaren att det är en webbplats av kvalitet. Maria Börman menar i sin 
magisteruppsats, Webbsidor för barn: Karakteristiska drag och begränsningar från 
1998, att det finns både välgjorda och välplanerade webbsidor för barn på Internet. Hon 
anser även att det finns webbsidor för barn som är mindre genomtänkta. Något Börman 
påpekar i sin uppsats är att det finns många webbplatser för barn som verkar placera 
bilder på webbsidorna för att det ska bli roligt för användaren. Ofta har dessa bilder 
ingen faktisk anknytning till webbplatsens innehåll.45 I sin uppsats studerade Börman 
karakteristiska drag och begränsningar på webbsidor för barn. Hon studerade i första 
hand webbsidor för barn som anknyter till deras fritid. Detta innebär internetsidor med 
inslag av litteraturtips, spel och pyssel.46 Börman hade under en längre tid försökt få en 
överblick över utbudet på internetsidor för barn och upplevde att de var få och av 
mindre god kvalitet. Börman studerade 56 webbsidor ifrån Australien, Kanada, USA 
och Norden. 
 
Börman upplever att barn blir mindre engagerade och mindre kreativa då Internet är 
långsamt och webbsidorna för spel och ritprogram tar för lång tid att ladda hem. Detta 
kan vara fallet vid användandet av modem och i vissa fall även bredband. Dessutom ser 
hon en risk att barnen ska tröttna på aktiviteter som är alltför okomplicerade.47 Något 
hon däremot upplever som positivt är att det finns möjlighet för människor att publicera 
vad de vill och kommunicera med andra människor. Börman menar att en av 
webbmediets viktigaste funktioner är möjligheten för barn att få bekräftelse.48  
 
 
 
 

                                                 
41 Baumgarten, Miki (2003). s. 8. 
42 Ibid. 
43 Ibid.  
44 Ibid. 
45 Börman, Maria (1998). Webbsidor för barn: Karakteristiska drag och begränsningar. s. 41-42.  
46 Ibid. s. 3-4. 
47 Ibid. s. 42. 
48 Ibid. s. 43. 
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3.4 Barn designar webbplatser 
 
Det finns många åsikter kring om barn ska vara med och designa webbplatser eller inte. 
En del anser att det blir för mycket oordning när barn är med. Andra hävdar att barn kan 
komma med idéer som inte vuxna skulle komma på. I projektet ECOi (External 
cognition for designing and engineering interactivity) talas det om för- och nackdelar 
kring att göra barn till medskapare av en webbplats.49 En arbetsgrupp på Microsoft, som 
jobbar med användarvänlighet för barn, påpekar att användarstudier oftare gjorts på 
vuxna än på barn vilken varit den verkliga målgruppen. En annan uppfattning var att det 
inte heller varit nödvändigt med användarstudier av barn då en vanlig åsikt varit att barn 
är nöjda med mjukvarorna bara det finns tillgång till animationer och roliga ljud.50  
 
Även om Sverige har kommit långt när det kommer till att lyssna till barns åsikter tar 
man nog ofta för givet vad de tycker om. Att skapa en webbplats för barn går nog ofta 
på rutin utan att man funderar över att faktisk fråga barn till råds om hur de skulle vilja 
att webbplatsen skulle se ut och vad den skulle innehålla. Detta är någonting som Jakob 
Nielsen, en auktoritet inom området webbdesign och användarvänlighet på webben, 
anser. Nielsen talar om att man ofta skapar webbplatser för barn efter vad man tror att 
de tycker om och efter hur man tror att de beter sig. Till följd av detta blir en del 
webbplatser alldeles för komplicerade. Enligt Nielsen interagerar barn bäst med 
webbplatser som är framtagna för vuxna eftersom de ofta är lätta att använda och följer 
principer för hur en användarvänlig webbplats ska se ut. Han anser även att barn 
reagerar på samma sätt som vuxna beträffande användarvänlighet. Han menar att dåliga 
tekniska lösningar vare sig det handlar om mjukvaror för barn eller vuxna ofta visar sig 
på samma sätt. Det kan handla om problem som otydliga markörer, oklara alternativ när 
det handlar om att navigera inom programmet, ostandardiserad interaktionsteknik, dålig 
grafik och avancerad ordformulering. 51 
 
I ett projekt mellan data- och pedagogikinstitutionen vid University of Mexico och den 
lokala grundskolan i Albuquerque framkom det att barn är experter på vad de vill ha och 
varför de vill ha det. För att man ska kunna kommunicera med barn på ett bra sätt bör 
man ge barn utrymme att tala och tillfälle att fundera över vad de själva vill ha. 
Designen på produkten KidPad, som användes i projektet, var ett försök att använda sig 
av barn i designprocessen. KidPad blev troligtvis mer flexibelt och kreativt på grund av 
att barn fick hjälpa till när programmet designades. Med barnens hjälp blev det möjligt 
att ta fram en mjukvara som verkligen mötte barns behov. 52 
 
För att kunna konstruera ett barnbibliotek på Internet, som består av berättelser och 
dikter, har en grupp vid datainstitutionen vid Middlesex University i London gjort 
förberedande undersökningar. Man använde sig av olika användargrupper bestående av 
både barn och vuxna för att ta fram mjukvaror som skulle passa på ett digitalt bibliotek 
för barn. Gruppernas uppgift var att konstruera ett digitalt bibliotek för framtiden som 

                                                 
49 Scaife, Mike & Rogers, Yvonne (1999). “Telling us what we didn’t know or confirming what we knew 
already?” I: The design of children’s technology. s. 28, 49. 
50 Hanna, Libby et. al. (1999). ”The role of usability research in designing children’s computer products.” 
I: The design of children’s technology. Ed. Allison Druin. s. 3-4.  
51 Nielsen, Jakob (2002). “Kids’ corner: Website usability for children.” I: Alertbox. 
http://www.useit.com/alertbox/20020414.html. [2005-01-17]. 
52 Druin, Allison et. al. (1997). ”KidPad: A design collaboration between children, technologists, and 
educators”. I: Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems. 
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skulle innehålla allt om djur. Barnen i de olika grupperna fick tillfälle att kommentera 
vad de tyckte om redan befintliga digitala bibliotek medan de vuxna observerade dem. 
Barnen fick även i uppgift att berätta om tre saker de tyckte om och tre saker de inte 
tyckte om med det digitala bibliotek de undersökte. Det framkom att barnen inte tyckte 
om animerade figurer när de användes för att informera. Barnen ville även att det skulle 
finnas en mening med de sökningar de gjorde och att informationen de fann skulle 
användas till någonting. I förundersökningarna gjordes ytterligare en undersökning 
bland en grupp 11-åringar. Dessa barn fick browsa ett urval webbplatser och digitala 
bibliotek för barn. Barnen fick efter detta lämna förslag på hur de ville att ett digitalt 
bibliotek skulle se ut. Några av förslagen byggde på att ett digitalt bibliotek skulle delas 
upp i olika avdelningar: En avdelning där man kunde läsa och browsa; en annan där 
man kunde fråga en bibliotekarie om hjälp och en avdelning för lek och spel.53 
 

3.5 Barnbiblioteksprojekt på Internet 
 
Det finns en hel uppsjö av bibliotek för barn på Internet. Nedan presenteras en del 
barnbiblioteksprojekt på Internet, både sådana som stämmer överens med vår definition 
av BBI men även sådana som inte gör det. Detta görs för att ge en bakgrund till hur BBI 
fungerar och hur skaparna bakom dem har tänkt när de startade dem. De projekt som 
inte stämmer med vår definition presenteras då de ansvariga för de olika BBI i artiklarna 
ändå kan ha intressanta tankegångar kring syfte, innehåll och form på de olika 
webbplatserna. 

 
Det kan vara svårt att erbjuda aktiviteter på ett BBI som kan vara av intresse för alla 
barn. En grupp vid datainstitutionen vid Middlesex University i London, undersökte ett 
nytt digitalt barnbibliotek på Internet. Gruppen beskriver det digitala bibliotekets design 
och utvärdering av det digitala biblioteket som projekt. De redogör även för hur det 
fungerade att jobba ihop med en referensgrupp som bestod av pojkar från samma klass i 
åldrarna elva till fjorton år, Det digitala biblioteket skapades för barn utifrån deras 
intressen. 54 Studien har en fokus på pojkar men den är ändå av intresse för vår uppsats 
då bibliotek i stort behöver jobba för att få fler pojkar intresserade av verksamheten. Det 
kan då vara viktigt att veta vad pojkar anser att ett BBI ska erbjuda. Referensgruppen 
ansåg att ett digitalt bibliotek ska fungera som ett traditionellt bibliotek med effektiva 
hjälpmedel för att kunna finna relevant material. De ansåg även att det skulle finnas spel 
och möjlighet att lämna in eget material. Ett digitalt bibliotek bör även enligt 
referensgruppen ha en tio i topp lista på böcker och/eller författare. De tyckte även att 
ett digitalt bibliotek ska vara roligt att använda samt erbjuda chatt med andra användare. 
För att få veta om det digitala bibliotek man byggt upp utifrån referensgruppens 
önskningar verkligen fungerade tillfredställande, skaffade man sig en ny referensgrupp 
året efter den första undersökningen. Denna referensgrupp bestod liksom året innan av 
pojkar från samma klass i åldrarna elva till fjorton år. Skillnaden mellan de olika 
grupperna var att den nya referensgruppen inte hade blivit introducerade till digitala 
bibliotek som ett koncept. Det visade sig att de två grupperna i många fall hade 
överensstämmande uppfattningar om vad ett digitalt bibliotek bör erbjuda. Det framkom 
dock tre nya önskningar. Det handlade om en lärardel där det fanns möjlighet för elever 

                                                 
53 Druin, Allison et. al. (2001). “Designing a digital library for young children: An intergenerational 
partnership”. I: Proceedings of the first ACM/IEEE-CS joint conterence on digital libraries. 
54 Theng, Yin Leng et. al. (2001). “Dynamic digital libraries for children.” s. 406-407. 
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att bland annat lägga fram egna frågor men även delta i diskussioner ledda av en lärare. 
Den nya referensgruppen efterfrågade möjligheten att välja vilka användare de skulle få 
respons från. Då man undersökte den nya referensgruppen visade det sig även att det 
verkade finnas ett behov av stavningskontroll.55  
 
Att erbjuda barn och ungdomar hjälp med att söka information på nätet är en av många 
tjänster som ett BBI kan erbjuda. Vid Baltimore county public library och Harford 
county public library i Maryland, USA har man startat en tjänst som heter AskUsNow. 
Referenstjänsten riktar sig till barn och tonåringar och startades i oktober 2001. Målet 
med tjänsten är att erbjuda barn och ungdomar hjälp att söka information på Internet. 
Detta sker med hjälp av en chattjänst. AskUsNow erbjuder även läxhjälp till unga 
vuxna. När tjänsten började fanns en bibliotekarie till hands två och en halv timma per 
dag. Ett halvår senare utökades tjänsten till sex timmar om dagen. 56 Ibland kan det 
uppstå problem mellan användare och bibliotekarie när man kommunicerar via mejl 
eller chatt. Detta är ett problem man upplevt med tjänsten AskUsNow. Många av 
användarna var inte vana vid en tjänst som AskUsNow och visste inte hur den 
fungerade. De blev därför otåliga efter en minut utan chattkommunikation medan andra 
försvann utan att lämna någon e-postadress där bibliotekarien kunde nå dem. Barns sätt 
att formulera frågor kan också ställa till problem. Det finns undersökningar som visar 
att barn ställer frågor på ett helt annat sätt än vuxna. Barn är ofta väldigt fåordiga när de 
vill ha hjälp. Vanligtvis ger de bara bibliotekarien ett ämne och utifrån detta får 
bibliotekarien ställa frågor för att komma fram till vilken typ av information de är ute 
efter. Många användare ställer frågor som rör biblioteket då det tror att det är den enda 
sortens frågor som bibliotekarierna kan svara på. Andra frågor kan handla om aktuella 
frågor för barn och unga. Som bibliotekarie kan man hålla sig uppdaterad med vad som 
är aktuellt inom barnens värld genom att ta hjälp av yrkesgrupper som jobbar med barn 
och ungdomar.57 Det är viktigt att det finns en anträffbar bibliotekarie framförallt på 
eftermiddagar och kvällar då barn och ungdomar har kommit hem från skolan och kan 
använda sig av tjänsten. I många fall har ”fråga bibliotekarietjänsterna” öppet under 
vanliga arbetstider då biblioteken har som mest personal. Att utöka sina öppettider för 
”fråga bibliotekarietjänsterna” skulle troligtvis öka användandet av dem. Detta är en 
diskussionen som även förts beträffande AskUsNow som inte har öppet kvällstid.58 
 
Att erbjuda sina användare professionella BBI är viktigt då barn och ungdomar har 
samma behov som vuxna när det kommer till hur en webbplats ska se ut och fungera. 
Detta har man tagit fasta på i projektet Dotbot som ett danskt folkbibliotek startade 
1998. Dotbot satsar lika mycket på innehåll, layout och teknik och vill att deras 
webbplats ska kunna fungera som ett föredöme för andra som jobbar med barn- och 
ungdomswebbplatser. Målet med webbplatsen var att erbjuda barn och ungdomar en 
webbguide, vara ett virtuellt upplevelsebibliotek, locka barn och unga att upptäcka vad 
folkbiblioteken har att erbjuda, samt främja folkbibliotekens position av det kulturella 
arbetet med barn och unga. Att välja ut länkar till ett BBI kan vara knepigt. Det är svårt 
att bestämma vilka som ska vara med och hur många som ska vara med utan att det blir 
svårt att hitta det man söker efter. Ryggraden i Dotbot är deras länksamling. På Dotbot 
utgår man från olika urvalskriterier. Länkarna ska vara av kvalitet, aktuella, allsidiga 
och användarvänliga och av intresse för användarna. Mottot är: ”hellre en bra länk än 

                                                 
55 Theng, Yin Leng et. al. (2001). s. 407, 413. 
56 Thompson, Joseph (2003). “After school and online”. I: Library journal net connect . s. 35. 
57 Ibid. s. 36. 
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fem halvdåliga”. Man anser även att upplevelse och information väger lika tungt när det 
kommer till val av länkar.59  
 
Med hjälp av ett BBI kan man nå människor som i vanliga fall inte skulle besöka ett 
bibliotek. Att besöka ett webbibliotek kan vara ett mindre steg än att besöka ett fysiskt 
bibliotek vilket är någonting som Carina Zandelin nämner i sin magisteruppsats 
Barnbibliotek på Internet: En studie av tre svenska barnbibliotek på Internet från 2001. 
Zandelins uppsats fokuserar på tre svenska BBI, Barnens Bibliotek, Barnens 
Polarbibliotek och Barnens bibliotek i Ronneby och jämför dem med två europeiska 
BBI, CHILIAS och Stories from the web. Syftet är att ta reda på om barnbibliotekarier 
når barn med sina BBI. Studien fokuserar på bakgrunden till BBI, hur de har utvecklats, 
deras mål och hur deras framtida visioner ser ut. Zandelin undersöker även vilka resultat 
man uppnått med BBI. Uppsatsen bygger på intervjuer med de ansvariga för svenska 
BBI och litteraturstudier. 60 Att ett BBI utvecklas olika beroende på ekonomiska 
förutsättningar är ganska självklart vilket är någonting Zandelin påpekar i sin uppsats. 
Skillnaderna mellan de europeiska BBI och de svenska i Zandelins uppsats är att de haft 
olika ekonomiska utgångspunkter. Likheter finns då man i alla projekten samarbetat 
med barn vid konstruktionen av webbsidorna. Det framkom även att illustrationer gör 
att barns intresse ökar när det kommer till sökningar och webbsidors innehåll.61 
 
Det är viktigt att ständigt förändra och förbättra ett BBI och hålla det uppdaterat med 
vad som händer i samhället i stort vilket Johanna Rickegård nämner i sin 
magisteruppsats Barnbibliotek på Internet: En jämförande studie av fyra svenska 
elektroniska barnbibliotek från 2001. Hon menar att målet med ett elektroniskt bibliotek 
bör vara en pågående verksamhet. Hon påpekar dessutom att Barnens bibliotek och 
Polarbiblioteket, vilka ingår i hennes studie, i stort arbetar efter denna modell. Alla de 
studerade biblioteken, Barnens bibliotek, Barnens Polarbibliotek, Sjutolvan och 
barnsidan på Norrköpings folkbiblioteks webbplats, använder sig av väl beprövad 
utformning vilket kan ses som fantasilöst. Rickegård menar dock att syftet med detta 
kan vara att vänja barn vid användning av Internet. Innehållet skiljer sig mellan de olika 
webbplatserna då det gäller omfång, men inte på samma sätt beträffande inslag av olika 
typer. Alla webbplatserna har boktips, länkar, nyheter och möjlighet att själv skicka in 
texter. Rickegård menar att det är viktigt att alla BBI har en särprägel som skiljer det 
från andra. Det är dessutom viktigt att ett BBI håller hög kvalitet då det finns oerhört 
många andra webbplatser att konkurrera med på Internet.62 Rickegård undersöker hur 
bibliotekarier delger information från Internet till allmänheten och hur Internet används 
för att erbjuda nya tjänster inom bibliotekets verksamhet. Undersökningen fokuserar på 
barn och ungdomar som målgrupp.63 Syftet med uppsatsen är att studera elektroniska 
bibliotek och vad som händer i mötet mellan bibliotek och Internet. Hon studerar även 
bibliotekariers syn på elektroniska bibliotek. Utöver detta undersöker hon syfte, mål, 
utformning, innehåll, uppkomst, utveckling och historia på de olika webbplatserna samt 
om de tillför de traditionella barnbiblioteken någonting. 64 
 
                                                 
59 Nielsen Steen, Kirsten (2001). s. 26. 
60 Zandelin, Carina (2001). Barnbibliotek på Internet: En studie av tre svenska barnbibliotek på Internet. 
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elektroniska barnbibliotek. s. 59-63. 
63 Ibid. s. 2. 
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4 Teoretisk utgångspunkt utifrån Howard Gardners 
intelligensteori 

 
Intelligens får man höra talas om tidigt i skolans värld. Lyckas du bra i skolan är du 
intelligent, lyckas du mindre bra är du ointelligent. Många människor definierar sig 
själva utifrån de etiketter de fått i skolan kring intelligens. Vare sig de är sanna eller inte 
kan tankar som dessa antingen sporra människor eller trycka ner dem.   
 
Howard Gardner har ett sätt att se på intelligens som grundar sig på olika 
forskningstraditioner. Han förutsätter att människor har en unik intelligensprofil och 
inte är beroende av en gemensam faktor för att kunna handla framgångsrikt vilket 
många forskare annars förutsätter. Gardner utgår från åtta intelligenser som alla 
människor har. Tre av de åtta intelligenserna ligger nära de förmågor man vanligtvis 
mäter i de traditionella IQ-testerna. Dessa är den logiskt-matematiska, lingvistisk och 
spatiala intelligensen vilka även är förmågor som Gardner anser att skolans värld har 
favoriserat.65 Mer om Gardners intelligenser i 4.4 Gardners intelligenser. 
 
Gardners teori utgår från en demokratisk syn på människan där man bemöter alla 
människor utifrån deras egna förutsättningar. Den demokratiska tanken finns även inom 
ämnet B&I där man vill erbjuda alla människor oavsett förutsättningar den information 
de behöver. Då Gardners intelligensteori, sedan dess publicering fram till nu, då och då 
dyker upp i B&I-sammanhang känns det intressant att fördjupa sig i denna teori. Frågan 
är om Gardners intelligensteori kan överföras till biblioteksverksamhet och om detta är 
fallet; används den redan på bibliotek? Den litteratur som används i uppsatsen kring 
Gardner och B&I sträcker sig mellan 1998 och 2003. I denna litteratur berörs teorin 
med tanken att den kan appliceras inom B&I, men det hela sker i små skalor.  
 
Som en förlängning av Gardners intelligensteori har Thomas Armstrongs bok Barns 
olika intelligenser från 1998 använts i vilken Armstrong tillämpat Gardners 
intelligensteori på barn. Armstrong är en auktoritet inom området barn och den multipla 
intelligensteorin.  
 

4.1 Intelligensbegreppets bakgrund 
 
Intelligensbegreppet har varit ett sätt att göra det lättare för människor att förstå de olika 
förmågor som vi begåvats med. Många har försökt att göra tolkningar av vad intelligens 
egentligen innebär utan att lyckas komma fram till en teori som allmänheten accepterar. 
Det har dock gjorts framsteg inom en del områden inom ämnet även om ingen har 
lyckats med att svara på alla de viktiga frågorna som finns bakom 
intelligensbegreppet.66 Teorier om mänsklig intelligens kommer från många olika 
ämnesområden såsom utvecklingspsykologi, neuropsykologi och antropologi men även 
från artificiell intelligens och socialisationsteorier.67  
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 23 

Det är det psykometriska synsättet som främst dominerat inom forskningen och 
praktiska tillämpningar. Inom detta område använder man sig främst av olika 
psykologiska test för att mäta begåvning, anlag och intelligens. Dessa tester används 
sedan för att exempelvis bestämma en intelligensnivå på en enskild individ.68 Det första 
intelligenstestet togs fram av den franska psykologen69 Alfred Binet 1904 för att kunna 
förutse vilka barn som inte skulle lyckas i skolans värld. Binet ansåg att intelligens 
kunde tränas och syftet med hans intelligenstest var därför att hitta barnen med problem 
så att resurser kunde sättas in. I efterhand har dock intelligenstest ofta kommit att 
användas för att sätta en stämpel på människor vilket var något som Binet varnade för.70 
Intelligenstestet spreds till USA där det utvecklades vidare av kända personer såsom 
den71 kognitiva psykologen Lewis Terman72, psykologen Charles Spearman73 och 
psykometrikern L.L. Thurstone.74 Intelligenstester började fungera som urvalsmetod 
och föreställningen spreds att man mätte något beständigt även om det fanns forskare 
som påtalade att man kan träna mental förmåga. Testen mätte områden som skolan 
påtalade som viktiga, det vill säga, logik, matematik och språklig förmåga.75 
 
Det har framförts en hel del kritik mot intelligenstesten under senare årtionden och då 
från forskare inom andra områden än psykologi. Antropologer har visat att intelligens är 
beroende av kultur, exempelvis är det vanligt att en student som inte kommer från ett 
hem med studievana har sämre resultat på IQ-test76 än en student som kommer från ett 
hem med studievana. Detta behöver för den skull inte betyda att studenten från hemmet 
utan studievana behöver klassas som mindre smart. Det har även visat sig att sättet man 
utformar frågorna på i intelligenstest samt testsituationen i sig kan göra att människor 
presterar olika bra.77 Det har dessutom visat sig att många människor som presterar bra 
inom ett ämne ofta gör det inom andra ämnen också. Detta fenomen har gjort att man 
har börjat tala om en allmän begåvning. Då det funnits en överensstämmelse mellan hög 
prestation inom olika ämnen som till exempel det språkliga och matematiska området 
har forskare börjat fundera över olika begåvningsdimensioner. Sedan 1900-talets början 
har forskare försökt hitta samband hos individer som presterar bra inom olika ämnen. 78 
 
Det finns en hel del forskare som försökt vidga intelligensbegreppet. Bland dessa kan 
nämnas Howard Gardner och hans teori om de multipla intelligenserna. En annan 
forskare som jobbat på att vidga intelligensbegreppet är Robert Sternberg, 
intelligensforskare vid Yale University. Sternberg utgår från vad han kallar en triadisk 
intelligensteori. Hans teori går ut på att undersöka tänkandet och dess skeende utifrån 
tre olika synvinklar. De tre synvinklarna är våra egenskaper, tidigare erfarenheter och 
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situationen vi befinner oss i. Sternberg utgår ifrån att vår intelligens består av en 
analytisk förmåga där vi utarbetar strategier för att lösa problem som redan är kända för 
oss. En kreativ förmåga där vi löser nya problem samt skapar och uppfinner saker. Han 
utgår även från att intelligensen består av en praktisk förmåga som hjälper oss att 
omsätta saker i praktiken samt att agera. Detta är en teori som har fått forskare att titta 
närmare på praktiska intelligenser. Sternberg hör till de forskare som tror att intelligens 
kan formas oavsett hur mycket av din intelligens som anses vara ärftlig. Detta va r en 
syn på intelligens som främst var vanlig under 1970-talet.79 
 
De problem som varit svårast för intelligensforskare att lösa har varit frågor kring arv 
och miljö och deras påverkan på individers intelligens. Det finns nu forskare som anser 
att arv och miljö spelar ungefär lika stor roll när det kommer till skillnader i intelligens 
mellan olika individer även om detta är en fråga som många fortfarande är oeniga om.80  
 

4.2 Gardners intelligensteori 
 
Gardners teori om de multipla intelligenserna bygger på att vi människor innehar mer än 
en generell intelligens, vi har istället flera självständiga intelligenser. Dessa intelligenser 
är, enligt Gardners teori, i dagsläget åtta stycken. Gardner menar att vi människor har 
alla de olika intelligenserna. Skillnaden mellan oss ligger i hur väl utvecklade de olika 
intelligenserna är vilket till stor del beror på genetiska faktorer och personliga 
erfarenheter.81  
 
Grunden för Gardners intelligensforskning var att Gardner och hans forskarkollegor 
ville finna ett sätt att mäta intelligens på ett rättvist sätt. De intelligenstest som fanns 
tyckte de byggde alltför mycket på språk och logik. Efter försök att finna ett fungerande 
test att mäta intelligens med, fick arbetsgruppen som Gardner ingick i ge upp sina 
försök. De märkte att de inte kunde mäta en specifik begåvning med hjälp av ett test. 
Spatial begåvning, som är en av de åtta intelligenser Gardner räknar med, kan till 
exempel inte mätas, däremot kan den uttryckas genom att man lägger pussel eller spelar 
schack. Detta har lett till att Gardner och forskarna runt honom ser på intelligens på ett 
annat sätt. De skiljer numera på intelligenser, domäner och fält. Intelligenser är något vi 
har anlag för. Domäner däremot är bland annat hantverk och discipliner som är något vi 
kan lära oss att behärska. En person med musikalisk intelligens dras ofta till en domän 
som omfattar musik och kan utvecklas bra inom detta område. För att bli riktigt bra 
krävs dock att individen använder sig av andra intelligenser än den musikaliska som den 
kroppsligt-kinestetiska. Man kan säga att nästan alla domäner behöver mer än en 
intelligens. Fält däremot handlar exempelvis om de människor och institutioner som 
bedömer insatser människor gör i kulturen. Om de människor som tillhör fälten anser att 
en individ är duktig inom sitt område leder detta troligtvis till framgång för individen 
ifråga.82 
 
Gardner förtydligar tidigt i sin bok De sju intelligenserna som kom ut första gången 
1984 att hans arbete inte är fullkomligt. Han menar att vetenskapen aldrig kan ge oss 
alla svar vilket inte heller hans intelligensteori kan göra. Ingen vet hur många mänskliga 
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intelligenser som finns. Hans förhoppning är snarare att hans intelligensteori i framtiden 
ska hjälpa forskare att göra nya genombrott inom intelligensforskningen.83 
 

4.3 Gardners intelligensdefiniton 
 
Enligt Gardner är en intelligens ”en biopsykologisk potential för att bearbeta 
information som kan aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem eller skapa 
produkter som är värdefulla inom en kultur”. 84 Det handlar om att intelligenserna 
varken kan ses eller räknas. Det handlar snarare om att vissa intelligenser blir mer 
synliga i en del samhällen beroende på olika kulturer. Det har även att göra med beslut 
som den enskilda individen tar och även dennes familj och lärare.85 
 
Gardner konstaterar att det föreligger åtta olika kriterier som kännetecknar en 
intelligens. Han säger själv att de flesta av de sju intelligenserna uppfyller de 
väsentligaste av dessa krav. 86 Kriterierna berör bland annat att en intelligens bör ha ett 
symbolsystem, som till exempel det i matematiken. En viss intelligens ska även kunna 
blockeras, genom exempelvis en hjärnskada.87  
 

4.4 Gardners intelligenser 
 
Nedan följer en genomgång av Gardners sju ursprungliga intelligenser som han redogör 
för i sin bok De sju intelligenserna. De intelligenser han nämner i denna bok har inte 
avlägsnats i hans senare böcker. Det har dock tillkommit ytterligare en intelligens vilken 
redogörs för längre fram under 4.4.7 Gardners utökade intelligensteori. I genomgången 
av intelligenserna finns även tankar av D. Antonio Cantu verksam vid 
historieavdelningen vid Ball state university88 och David Lazear som har många års 
erfarenhet av att utveckla den mänskliga kapaciteten89 presenterade. 
 

4.4.1 Lingvistisk intelligens 
 
Man känner lätt igen personer med en stark lingvistisk begåvning på dennes fascination 
av och kärlek till språket. Språket är viktigt i exempelvis retoriken och när det kommer 
till minnesträning. Språket hjälper oss att komma ihåg sådant som en vägbeskrivning 
eller olika spelregler. Att kunna förklara något med hjälp av språket är viktigt speciellt 
inom skolans värld där mycket av undervisningen bygger på förmedling av fakta.90 
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4.4.2 Musikalisk intelligens 
 
Det som kännetecknar många människor med högt utvecklad mus ikalisk intelligens är 
att de ständigt hör olika rytmer, toner och mönster i musik. Många kompositörer anser 
också att skapandet av musik är något som kommer naturligt för dem. 91 De mest 
grundläggande färdigheterna inom den musikaliska intelligensen är debatterade men 
man brukar räkna känsla för melodi och rytm till en av dem. Känsla för klangfärg, det 
vill säga varje tons specifika ljudkaraktär, är också något som anses viktigt inom den 
musikaliska intelligensen. 92  
 

4.4.3 Logisk-matematisk intelligens 
 
En matematiskt begåvad person sysselsätter sig gärna med abstraktioner eller att försöka 
reda ut svåra problem. Fakta godkänns inte om den inte kan backas upp av principer 
som är allmänt vedertagna. Den matematiskt intelligenta personen har en drivkraft att 
komma fram till nya svar som i slutändan kan förändra tänkandet hos människor när det 
handlar om matematik. Många matematiker menar även att de kan uppfatta hur en 
lösning kommer att se ut innan beräkningen är gjord.93 
  

4.4.4 Spatial intelligens 
 
Att vara spatialt begåvad innebär bland annat att urskilja den visuella världen korrekt, 
att kunna omvandla och förändra saker man ser. Man är helt enkelt duktig på att 
uppfatta former och föremål. Om man i huvudet kan se ett objekt ur en annan synvinkel 
eller vända på den tyder det på hög spatial intelligens.94 Spatial intelligens använder vi 
oss av när vi behöver hitta vägen, känna igen saker och platser, både när de ser ut som 
de ursprungligen gjorde, men även när de har förändrats. Spatial intelligens hjälper oss 
också att uppfatta bilder av verkligheten ur två- och tredimensionella perspektiv. Den 
kan även hjälpa oss att visualisera tankar vilket kan vara till hjälp när vi behöver lösa 
problem. 95  
 

4.4.5 Kroppslig-kinestetisk intelligens 
 
En kroppslig-kinestetiskt begåvad person kan använda sin kropp på ett mycket varierat 
och även komplicerat sätt. Man har en väl utvecklad finmotorik, såsom kontroll över 
fingrar och händer, men även grovmotorik, då det handlar om att kunna kontrollera sina 
kroppsrörelser. Den kroppslig-kinestetiska intelligensen har inte varit särskilt högt 
skattad i västländerna då man hellre har fokuserat på människans förnuft snarare än 
hennes fysiska förmågor.96 
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4.4.6 De personliga intelligenserna 
 
De personliga intelligenserna utgörs av två olika intelligenser, den intrapersonella och 
den interpersonella intelligensen. De hänger till stor del ihop då de utvecklas vid sidan 
av varandra. Man lär sig mycket om sig själv genom att iaktta andra människors 
beteende samtidigt som man får större förståelse för människor runt omkring sig genom 
att förstå hur man själv reagerar inför saker och ting.97 Utvecklas inte våra personliga 
intelligenser finns risken att vi blir ett offer för de egna känslorna eller att vi inte passar 
in i olika sociala sammanhang då vi inte kan läsa av andra människor och hitta vår roll i 
det sociala samspelet.98 
 
Intrapersonell intelligens  
 
Den intrapersonella intelligensen kännetecknas främst av att vara duktig på att analysera 
sina egna känslor, man har stor medvetenhet om sitt eget känsloliv. Personen ifråga kan 
sätta ord på vad de känner och skilja mellan olika känslor. De kan även styra sitt 
handlande för att framkalla förbindelse mellan olika känslor.99 Människor med hög 
intrapersonell intelligens har även god självdisciplin.100 
 
Interpersonell intelligens  
 
Den interpersonellt intelligenta personen har lätt för att tolka andra människors känslor 
och varför dessa människor handlar på ett visst sätt. Om den interpersonella 
begåvningen är hög kan personen ifråga även tolka andra människors vilja och uppsåt 
även om de inte är uttalade. Detta är en begåvning man kan använda för att påverka 
grupper att handla på ett visst sätt, vilket är något många duktiga politiker gör.101 
 

4.4.7 Gardners utökade intelligensteori 
 
Howard Gardners bok De sju intelligenserna skrevs 1984 och har sedan reviderats ett 
antal gånger. Gardner har upplevt att han fått en del frågor om nyfunna intelligenser då 
han i De sju intelligenserna lämnar dörren öppet för detta.102 Han har även upplevt att 
hans teori till viss del har misstolkats. Bland annat har det funnits en viss förvirring 
mellan begreppet intelligens och inlärningsstil och även mellan mänskliga intelligenser 
och olika domäner, se 4.2 Gardners intelligensteori. Det har även funnits människor 
som praktiserade MI-teorin på ett sätt som Gardner inte kunnat godkänna. Exempelvis 
har man delat in människor efter etnicitet och sedan fört ihop de olika grupperna med 
intelligenser som skulle vara karakteristiska för den speciella gruppen. 103 Detta har lett 
till att Gardner bestämde sig för att skriva en bok, Intelligenserna i nya perspektiv 
vilken utkom 2001 i Sverige, där han bland annat kunde besvara de myter som finns 
kring hans intelligensteori. 104 I Intelligenserna i nya perspektiv diskuterar Gardner även 
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fyra nya eventuella intelligenser. Dessa är naturintelligens, andlig intelligens, 
existentiell intelligens och moralisk intelligens.105 Den enda av de påtänkta nya 
intelligenserna som klarar de åtta kriterierna, se 4.3, är naturintelligensen. 106 
   
Naturintelligens  
 
En person som har en utvecklad naturintelligens kännetecknas av att hon har ”en kärlek 
till levande ting”107. Carl von Linné är ett exempel på en person med starkt utvecklad 
naturintelligens då hans botaniska uppdelning visar på en förmåga att kategorisera 
växter. Många människor med utvecklad naturintelligens är även duktiga på att ta hand 
om och tämja djur.108 Naturintelligensen stimuleras även genom möjligheten att ta del 
av olika sorters landskap genom bilder och kartor. 109 Det har visat sig att förmågan att 
känna igen olika mönster som till exempel de mellan växter och djur kan 
vidareutvecklas till att gälla även andra förmågor idag. Förr i tiden var det viktigt att 
kunna se skillnad på ätbara och giftiga bär och farliga och ofarliga djur. Idag är det 
kanske mer intressant att kunna känna igen en bil på dess motorljud eller kunna se olika 
mönster i konst.110  
 

4.5 Gardners intelligensteori tillämpad på barn 
 
Ett av Gardners främsta syften med sin multiintelligensteori har varit att bidra till en 
utveckling av undervisningssystem för att varje individ i skolan ska få ut maximalt av 
undervisningen. Detta gäller även för lärandetillfällen som äger rum utanför skolan. 111 
Gardner är medveten om att det kan kännas stort och omöjligt att undervisa för att 
tillmötesgå sju olika intelligenser. Han tycker dock att fördelarna med denna typ av 
inlärning väger tyngre än nackdelarna då den ger alla individer samma möjlighet till 
inlärning och möjlighet att visa upp sina talanger.112 Thomas Armstrong använde sig 
under åtta års tid av Gardners intelligensteorier i klassrummet innan han skrev Barns 
olika intelligenser, en praktisk tillämpning som Gardner anser gör multiintelligensteorin 
rättvisa.113 Han har använt sig av Gardners intelligensteori för att presentera ett 
alternativt tillvägagångssätt för lärare när det gäller undervisning. Syftet med boken är 
att presentera teorin om multipla intelligenser för lärare och lärarstuderande samt ge tips 
och idéer till förbättrad undervisning.114 
 
Barn uppvisar redan i tidiga år anlag för specifika intelligenser och använder sig då även 
huvudsakligen av specifika tillvägagångssätt knutna till dessa intelligenser när det gäller 
inlärning. Genom att iaktta barns mest utvecklade intelligenser kan man utveckla 
undervisning som passar den enskilda individen. Armstrong påpekar dock att det är 
viktigt att minnas att alla människor är försedda med alla intelligenser. Man ska därför 
vara försiktig med att placera elever i fack då alla människor har åtminstone två eller tre 
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högt utvecklade intelligenser.115 Det finns sju olika inlärningsstilar knutna till Gardners 
sju första intelligenser. Ett barn som är högt utvecklat inom en intelligens tycker om att 
arbeta på ett visst sätt och har glädje av en viss typ av hjälpmedel. 116 Nedan följer en 
presentation av Armstrongs tankar kring hur barn tänker, vad de uppskattar och hur de 
lär sig utifrån Gardners intelligensteori. 
 

• Lingvistisk intelligens – En person med högt utvecklad lingvistisk intelligens 
tänker i ord och tycker om språkliga aktiviteter såsom läsning, skrivning, 
historieberättande, ordlekar och spel som bygger på ord. För att en person med 
hög lingvistisk intelligens ska kunna lära sig på bästa sätt kan hjälpmedel som 
bidrar till språkanvändning komma väl till pass. Exempel på sådana hjälpmedel 
kan vara böcker, skrivmateriel och möjligheter till samtal och debatt. Personer 
med högt utvecklad lingvistisk intelligens kan även få läsa, skriva och prata 
kring ämnet de ska lära sig. 117 

 
• Musikalisk intelligens – Har man en välutvecklad musikalisk intelligens tänker 

man gärna genom rytmer och melodier och tycker om att uttrycka sig på ett 
musikaliskt vis genom att nynna, vissla och stampa takten samt att lyssna på 
musik. Man lär sig också genom musik och då gärna med hjälp av sång och 
musik, musikinstrument, konsertbesök och så vidare. Man kan uttrycka det 
studerade ämnet genom musik eller ta del av det genom denna uttrycksform.118 

 
• Logisk-matematisk intelligens – En person med hög logisk-matematisk 

intelligens tenderar att tänka resonerande. Man kan, med starkt utvecklad logisk-
matematisk intelligens, vara mycket intresserad av experiment, uträkningar, 
ifrågasättande och lösande av logiska och matematiska problem. Man arbetar 
gärna med hjälp av laboratorier, undersökningsföremål att studera och genom att 
få gå på studiebesök på planetarier och tekniska utställningar. Personen med väl 
utvecklad logisk-matematisk intelligens kan då få möjlighet att kvantifiera, 
tänka kritiskt kring och få en större förståelse för det studerade ämnet.119 

 
• Spatial intelligens – Har man en utvecklad spatial intelligens tänker man ofta i 

bilder. Man tycker om att skapa saker med händerna genom att forma eller måla. 
För att den person som har en hög spatial intelligens ska kunna lära sig på bästa 
sätt kan man ha användning av hjälpmedel som bidrar till skapande med 
händerna eller tänkande i bilder. Exempel på detta kan vara film, bilder, LEGO, 
labyrinter och pussel. En person med väl utvecklad spatial intelligens kan 
visualisera ämnet genom att göra en tankekarta eller genom att forma eller rita 
det. Lite färg på tillvaron kan hjälpa en person med hög spatial intelligens vid ett 
inlärningstillfälle.120 

 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens – Människor med hög kroppslig-kinestetisk 

intelligens tänker genom sinnesminnen. De tycker om att röra på sig genom att 
springa, dansa och gestikulera och tycker även om att röra vid saker. När 
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människor med kroppslig-kinestetisk intelligens ska lära sig är idrott och drama 
tillsammans med övningar för känselminnet bra hjälpmedel. De kan då få en 
känsla för ämnet genom att uttrycka det i drama eller dans, bygga det och röra 
vid det.121  

 
• Intrapersonell intelligens – Som person med hög intrapersonell intelligens 

tänker man djupt inom sig. Man tycker om att i tystnad drömma, fundera och 
sätta upp framtida mål. En person med högt utvecklad intrapersonell intelligens 
lär sig bäst genom att få tid för sig själv, tid att utföra sitt arbete och möjlighet 
att välja själv. Det är viktigt för en person med väl utvecklad intrapersonell 
intelligens att få göra egna val kring arbetet för att kunna anknyta det till sig 
själv och sitt eget liv. 122 

 
• Interpersonell intelligens – När det gäller den interpersonella intelligensen 

tänker man genom ett idéutbyte med andra personer. Människor med hög 
interpersonell intelligens tycker om att arbeta och umgås i grupp, ta nya 
kontakter och leda en grupp. För att någon med hög interpersonell intelligens 
ska lära sig på bästa sätt krävs utbyte med andra människor genom 
grupparbeten, sociala sammanhang och lärlingskontakter. Man kan då lära sig 
genom att själv lära ut ämnet samt påverka det och påverkas av det. Ett sätt att 
lära sig nya saker som ofta upplevs roligt av personer med hög interpersonell 
intelligens är genom att spela sällskapsspel. Då kombineras lek och social 
samvaro med en möjlighet att lära sig mer om ämnet sällskapspelet berör.123  

 

4.6 Barnbibliotek utifrån Howard Gardners intelligensteori 
 
Det kan vara svårt att anpassa ett BBI utifrån tanken att det ska kunna stimulera de åtta 
intelligenser som Howard Gardner förespråkar. Efter en utvärdering av webbplatsen 
Treasure island, ett experiment initierat av UK office for library and information 
networking, undersökte Niall MacKenzie hur barn lär sig på Internet i förhållande till 
den multipla intelligensteorin. Efter det att MacKenzie gjorde sin studie har Gardner 
lagt till ytterligare en intelligens till sin teori vilket är orsaken till att det bara är sju olika 
intelligenser som nämns i studien. Studien illustrerar förhållandet mellan lärande och de 
multipla intelligenserna. En utvärdering av webbplatsen Treasure island presenteras 
också. Målet med webbplatsen var att undersöka om barnbibliotek kunde integrera 
Internet i sina litteraturbaserade tjänster. I experimentet använde man sig av Robert 
Louis Stevensons bok Treasure island. Man observerade två olika grupper av barn när 
de använde sig av webbplatsen. Den första gruppen bestod av pojkar i åldrarna tio till 
elva år. Den andra gruppen bestod av tre flickor och tre pojkar i åldrarna nio till tio år. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av ett observationsschema där man skrev ner 
barnens kommentarer och hur de navigerade på webbplatsen under en 
trettiominutersperiod. Därefter fick barnen träffas i fokusgrupper i cirka femton till 
tjugo minuter där de fick svara på frågor utifrån ett schema. 124 
 
                                                 
121 Armstrong, Thomas (1998). s. 36, 56. 
122 Ibid. 
123 Ibid. s. 36, 56, 84. 
124 MacKenzie, Niall (1998). “Exploring the seven intelligences with children on-line.” I: The new review 
of children’s literature and librarianship. s. 32. 
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I studien vill man undersöka om Internet är ett bra media för barns lärande. Man tar ofta 
för givet att Internet, liksom många andra moderna medier tilltalar alla våra olika 
sinnen. 125 Nedan följer resultatet av MacKenzies studie: 
 
Den lingvistiska intelligensen – Det verkade som om barnen i studien blev förvånade 
över den mängd text som fanns på webbplatsen Treasure island. Texten fanns som länk 
men ingen av barnen var intresserad av den. Barnen var endast intresserade av korta 
förklaringar och guider till hur de skulle ta sig runt på webbplatsen. Om informationen 
inte var kort ansåg barnen den vara till mer besvär än nytta.126 Barnen letade hela tiden 
efter visuella symboler som skulle förklara hur de olika delarna av webbplatsen 
fungerade och vad deras funktion var. Många av barnen kom även med förslag på hur 
webbplatsen skulle kunna göras mer auditiv. Dessa förväntningar kan bero på att barnen 
var vana vid CD ROM-skivor och dataspel som många gånger innehåller visuella och 
auditiva delar.127 Barnen föreslog även att det skulle finnas möjlighet att kommunicera 
med andra barn på webbplatsen. Att kunna kommunicera med andra människor är något 
som delvis hör till den lingvistiska intelligensen. Denna kommunikation skulle kunna 
ske på många olika sätt såsom genom text, bild, video och ljud.128 
 
Den musikaliska intelligensen – Webbsidan Treasure island tog inte hänsyn till den 
musikaliska intelligensen och båda grupperna föreslog att webbplatsen skulle bli bättre 
om den innehöll en del ljud. Ett problem med musikfiler är dock att de är tungladdade 
vilket kan leda till att ljudet blir hackigt, speciellt om man har modemuppkoppling. 
Eftersom vi människor har problem att lyssna på stycken som saknar fraser kan det vara 
svårt att erbjuda en bra ljudfil. Då fungerar det bättre med videoklipp då vår förmåga att 
med hjärnans hjälp fylla i det som saknas i ett videoklipp är bättre än i en ljudfil.129 
 
Den logiskt-matematiska intelligensen – Båda grupperna hade problem att förstå hur 
strukturen på webbplatsen var uppbyggd och gick lätt ”vilse”. Barnen följde olika 
länkar och  lämnade omedvetet webbplatsen. Många av barnen trodde även att alla 
bilder var ”klickbara” och länkade då deras tidigare erfarenhet av webbplatsen var att 
bilder hade hjälpt dem komma in på länkade webbsidor medan andra hjälpt dem att 
navigera sig runt på webbplatsen. Barnen blev en aning förvirrade och besvikna när 
webbplatsen inte följde logiska mönster.130 
 
Den spatiala intelligensen – Den visuella delen av webbplatsen Treasure island var 
viktig för barnen då bilder hjälpte dem att behålla uppmärksamheten på webbplatsen. 131 
Webbplatser bör enligt studien erbjuda sina användare en karta över webbplatsen som 
liknar en mind-map. Denna webbplatskarta skulle också kunna göras ”klickbar” och 
länkad.132 En datorskärms form är ofta bredare än den är hög vilket är motsatsen till hur 
böcker och tidningar i vanliga fall ser ut. För att ta tillvara skärmutrymmet på datorn 
blir texten väldigt vid vilket är svårt för det mänskliga ögat att läsa. Om man däremot 

                                                 
125 MacKenzie, Niall (1998). s. 34. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid. s. 35. 
129 Ibid. s. 40. 
130 Ibid. s. 38. 
131 Ibid. s. 40. 
132 Ibid. s. 41. 
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försöker göra texten mindre kan användaren behöva skrolla för att läsa hela texten vilket 
inte heller är någon bra lösning.133  
 
Den kroppsligt-kinestetiska intelligensen – Några av barnen hade liten musvana 
vilket gjorde att de hade svårt att ta sig runt på webbplatsen. En mus kräver att 
användaren har en del fingerfärdighet då det ibland kan skilja få millimeter mellan olika 
ikoner som är ”klickbara”. 134 Den första gruppen hade inga problem att använda sig av 
en mus då de hade tidigare erfarenhet av detta. De hann med att utforska en större del av 
webbplatsen medan den andra gruppen hade större svårigheter då de inte hade använt 
sig av en mus i lika stor utsträckning. 135 
 
Den intrapersonella intelligensen – Det var svårt att finna barn som bar på uppenbar 
intrapersonell intelligens under observationerna. Det var dock tydligt att barnen använde 
sig av personliga upplevelser och tidigare kunskaper för att formulera idéer och intryck 
kring webbplatsen innan de började kommunicera med andra barn i gruppen. 136 Det 
framkom önskemål om möjlighet att skriva dagok av något slag på webbplatsen vilket 
är ett bra sätt för personer med väl utvecklad intrapersonell intelligens att få tid att 
fundera ut vad de egentligen har lärt sig på webbplatsen. 137 
 
Den interpersonella intelligensen – De barn som observerades letade efter vägar att 
kommunicera med webbplatsen på ett eller annat sätt. Den del av webbplatsen som var 
mest populär bland barnen var en webbsida som innehöll en frågesport. Detta var enda 
sättet barnen kunde interagera med webbplatsen förutom att de kunde skicka 
meddelanden och bilder till de ansvariga för webbplatsen. Barnen förväntade sig kunna 
föra en dialog med de ansvariga för webbplatsen vilket var förvånande då barnen i 
studien hade begränsad erfarenhet av webben. Barnen skulle troligtvis inte förvänta sig 
att kunna kommunicera direkt med exempelvis författaren bakom en bok.138 Den 
interpersonella intelligensen kan beskrivas som hjärnans möjlighet att samla 
information som inte är beroende av språk. Exempel på detta är de ohörbara signaler 
som vi människor ger ut som humör, motivation och avsikt. Detta är information som är 
svår att överföra med hjälp av Internet även om man använder sig av video. Om man 
däremot räknar med språk som ett sätt att kommunicera med andra människor finns det 
en hel del möjligheter för någon med interpersonell intelligens att utnyttja sin intelligens 
på ett bra sätt. Ett bra exempel på detta är e-post.139 
 
Slutsats – Även om utvärderingen av Treasure island gjordes utifrån en mycket liten 
grupp kan man ändå se att barnens användning av webbplatsen ger bevis på att Internet 
kan fungera som ett nytt och innovativt sätt att undervisa.140 Det är dock svårt att skapa 
en webbplats som tar hänsyn till alla sju intelligenserna. Det borde kanske ligga i 
användarens bästa intresse att använda sig av en blandning av såväl gamla som nya 
resurser för att tillgodose sina mest framträdande intelligenser.141   
 
                                                 
133 MacKenzie, Niall (1998). s. 41. 
134 Ibid. s. 39. 
135 Ibid. 
136 Ibid. s. 37. 
137 Ibid. 
138 Ibid.  s. 35. 
139 Ibid. s. 35-36. 
140 Ibid. s. 41. 
141 Ibid. s. 42. 
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4.7 Kritik mot Gardners intelligensteori 
 
Kritik som förts fram kring Gardners teori är att den till viss del är bred och spekulativ. 
Detta gör den svår att testa vilket gör att teorin anses relativt kontroversiell bland 
forskare.142 James Collins skriver i tidskriften Time om ett flertal forskare som motsätter 
sig Gardners teori. En forskare menar att Gardners teori bygger på känsla och åsikter. 
En annan menar att Gardners bok De sju intelligenserna på många sätt är fantastisk men 
att Gardner lyckats sådär med att bevisa existensen av sju självständiga intelligenser. 
Samma forskare menar även att argumentation för den kroppsligt-kinestetiska 
intelligensen och de personliga intelligenserna är särskilt dåliga.143 
 
Collins menar att man bör ifrågasätta Gardners påstående om att alla intelligenserna är 
lika viktiga. Genom historien har det varit speciellt viktigt att kunna läsa och räkna och 
dessa kunskaper är även viktiga när man söker jobb idag. Collins menar även att det 
verkar som om arbetsgivare lägger ännu större vikt vid dessa förmågor än vad man gjort 
tidigare. Kan en person verkligen förstå alla ämnen med hjälp av sin starkast utvecklade 
intelligens? Collins menar att det kan vara möjligt att förstå hur nybyggarnas båtar såg 
ut när de kom till Amerika genom att bygga en båt om man har en högt utvecklad 
kroppsligt-kinestetisk intelligens. Han frågar sig däremot om en person med hög 
kroppsligt-kinestetisk intelligens kan förstå varför européerna kom till Amerika genom 
att använda sig av sin kropp för att öka förståelsen.  144   
 
Robert Sternberg anser enligt Collins att Gardners olika intelligenser i många fall 
uppvisar en överensstämmelse och att det inom varje enskild intelligens saknas ett 
helhetsintryck. Han menar att en del av intelligenserna inte verkar vara oberoende 
förmågor medan andra intelligenser är uppdelade i mer än en förmåga.145          
 
Det finns även de som påstår att Gardner inte kommit på något nytt när han talar om sin 
teori kring multipla intelligenser. Det handlar istället om att sätta en ny ram på vad 
andra kallarkognitiv stil146 som omskrivits i litteratur mellan 1950-1980-talet. De som 
förespråkar likheten menar att det är överraskande att Gardner och hans kollegor inte 
lagt märke till teorin om kognitiva stilar.147 
     

                                                 
142 Madsén, Torsten (2001-09-28). 
143 Collins, James (1998). “Seven kinds of smart.” I: Time . vol. 152, nr. 16, s.94-96. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Morgan, Harry (1996). “An analysis of Gardner´s theory of multiple intelligence.” I: Roeper review. 
Kognitiv stil (2004). Psykologisk term som används om personers sätt att behandla information, dvs. hur 
man tänker och hur man kombinerar föreställningar. Ingår i Nationalencyklopedin. http://www.ne.se 
[2004-10-08]. 
147 Morgan, Harry (1996).  
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5 Metodkonstruktion 
 
Tre analysverktyg har använts för att kunna granska de olika webbplatserna i studien. 
De utgår från innehåll och form på de granskade webbplatserna samt deras förmåga att 
stimulera barns olika intelligenser utifrån Gardners intelligensteori. Hur dessa 
granskningsverktyg utformats presenteras nedan. Utöver granskningsverktygen har även 
skriftliga intervjuer gjorts med de ansvariga för de olika BBI för att bland annat få svar 
på syftet med respektive BBI. Kapitlet avslutas med en förklaring kring hur analysen är 
upplagd. 
 
De webbplatser som granskas i uppsatsen ser troligtvis inte likadana ut vid slutförandet 
av studien som när granskningarna gjordes. Detta är något som är en naturlig del av 
Internet då utvecklingen där går snabbt. Det är dessutom ett gott tecken om 
webbplatserna har förändrats då det tyder på att det finns personal som ständigt jobbar 
på att hålla webbplatserna aktuella. Det bör även nämnas att det uppdateringsdatum som 
borde finnas i noterna till granskningarna av de olika BBI ersatts med uppdateras 
kontinuerligt för att underlätta nothanteringen.  
 

5.1 Intervju 
 
För att besvara frågan kring syftet med de granskade BBI har skriftliga intervjuer 
genomförts med de ansvariga för webbplatserna. Under intervjuerna har de ansvariga 
för respektive BBI dessutom fått dela med sig av sina tankar kring några av de övriga 
delarna som berörs i frågeställningarna. Exempel på detta är innehåll och form på deras 
respektive webbplatser. Intervjuer via mejl användes då det inte har funnits möjlighet 
till ett personligt möte med de intervjuade personerna. 
 
Skriftliga intervjuer med informanterna via mejl har både för- och nackdelar. Nackdelar 
med denna typ av intervjusituation är bristen på verklig kontakt vilket leder till mindre 
flexibilitet i intervjusituationen samt mindre möjligheter för informanten att ställa frågor 
vid oklarheter. Fördelar är att informanten lättare kan tänka utanför intervjuarens ramar 
då risken att informanten blir styrd av intervjuaren vid besvarande av frågor är 
minimal. 148  
 
Frågorna till intervjun tänktes noga igenom innan de formulerades för att svaren skulle 
beröra det som frågan ämnade ge information om. Att inte styras för mycket av den 
egna förförståelsen har varit vik tigt då det inte är bra om frågorna visar hur man vill att 
informanten ska svara. En förförståelse är dock grundläggande för skapandet av frågor 
då det utan denna hade varit svårt att komma på något väsentligt att ställa frågor om. 149 
Då det inte funnits någon direkt möjlighet att styra intervjusituationen har det varit 
viktigt att skapa lättolkade frågor som tydligt indikerar vad som efterfrågas. Öppna och 
slutna frågor har kombinerats för att både ge ren fakta samt resonemang kring 

                                                 
148 Wärneryd, Bo et. al. (1990). Att fråga: Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och 
postenkäter. s. 15. 
149 Andersson, Bengt-Erik (1994). Som man frågar får man svar: En introduktion i intervju- och 
enkätteknik . s. 50. 
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intervjufrågorna.150 Ett problem som har dykt upp då det gäller formulering av frågor 
och analysering av de svar vi fått är språket. Frågor har formulerats på engelska och den 
engelska svarstexten har tolkats. I enskilda fall har någon fråga förblivit obesvarad 
vilket kan bero på svårigheter i förståelsen av den. Vissa svårigheter har även uppstått 
när det gäller att analysera de svar som mottagits. Dessa svårigheter har dock kunnat 
överbryggas med hjälp av lexikon och experter på det engelska språket och engelsk 
terminologi inom B&I. 
 
Armstrong menar att en lärares utveckling av sina egna intelligenser påverkar dennes 
undervisning.151 Detta borde i förlängningen innebära att även utformandet av olika BBI 
påverkas av den person som skapar webbplatsen. Det vore därför fördelaktigt om ett 
flertal människor, som då högst troligt har olika utvecklade intelligenser, samarbetade i 
arbetet med BBI. Detta borde innebära att olika typer av intelligenser blir framträdande 
på webbplatsen och att man på detta sätt når ut med sina tjänster till fler barn. I 
intervjuerna har därför frågan om hur många personer som påverkar webbplatsens 
innehåll och utseende tagits upp. 
  

5.2 Granskning av innehåll på BBI 
 
För att kunna besvara den andra frågeställningen, som berör hur innehållet på de utvalda 
BBI kan beskrivas, har ett granskningsverktyg konstruerats. Detta verktyg utgår från 
innehållet på Barnens bibliotek och används för att ge en lite tydligare helhetsbild av 
webbplatserna än den man får vid första anblicken. Att Barnens bibliotek har använts 
som analysverktyg beror på att det är ett nationellt barnbibliotek som finansieras av 
Statens kulturråd och därför kan ses som en föredömlig webbplats med ett bra innehåll 
och koncept. På Barnens biblioteks förstasida finns fem överrubriker som indikerar vad 
som finns tillgängligt på webbplatsen. Dessa fem rubriker är ’fråga’, ’tävla’, ’läs’, 
’skriv’ och ’kolla’.152 Utifrån dessa rubriker har Barnens bibliotek beskrivits närmare. 
Då de amerikanska BBI inte kan förväntas se likadana ut som Barnens bibliotek har 
dessa BBI granskats utifrån tanken att de ska ha innehåll som stämmer överens med 
Barnens biblioteks rubriker. Huruvida innehåll var exakt likadant som på Barnens 
bibliotek var alltså inte av intresse för studien. Detta är ett val som gjorts då Barnens 
bibliotek inte är någon mall för vad som borde och inte borde finnas på ett BBI utan en 
utgångspunkt för olika delar som skulle kunna finnas. Nedan följer en beskrivning av 
vad som har granskats utifrån respektive rubrik. 
 

• Fråga – Vilka möjligheter finns för användaren att komma i kontakt med någon 
som arbetar med webbplatsen? Tjänsten ”fråga bibliotekarien” vid de olika BBI 
har testats för att se hur väl de fungerar. Jennifer användes som ett fingerat namn 
och ett mejlkonto skapades för henne. På de amerikanska BBI behövde man 
ange ett postnummer vilket letades upp genom att använda sökmotorn Google. 
Frågan som ställdes till de olika BBI var: Varför äter hundar gräs?  

 
• Tävla – Finns det möjlighet till nöje, exempelvis i form av lekar, spel och 

tävlingar? 

                                                 
150 Wärneryd, Bo et. al. (1990). s. 102. 
151 Armstrong, Thomas (1998). s. 32. 
152 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). http://www.barnensbibliotek.se [2004-06-24].  
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• Läs – Finns det tillgång till litteratur eller information om litteratur? 
 
• Skriv – Finns det möjlighet för användaren att vara aktiv på sidan, exempelvis 

genom olika typer av inlägg? Finns det möjlighet för användarna att ta kontakt 
med varandra? 

 
• Kolla – Finns det tillgång till länkar som leder till internetsidor utanför den 

granskade webbplatsen?  
 
För att inte gå miste om intressant innehåll på webbplatserna har ytterligare en punkt 
lagts till utöver rubrikerna från Barnens bibliotek. 
 

• Generella synpunkter – Finns det övriga detaljer av intresse på webbsidorna 
som ej ryms inom ovanstående punkter? 

 

5.3 Granskning av form på BBI 
 
När det gäller formen som berörs i den tredje frågeställningen har ett urval av artiklar 
och böcker som berör ämnet form på webbsidor använts. Det verktyg som tagits fram 
för att granska formen på webbplatserna bygger på tankar från personer med kännedom 
inom området. För att skapa ett heltäckande verktyg har idéer plockats från dessa 
personer och sedan sammanförts. Resultat som kommit fram kring formen har handlat 
mycket om egna upplevelser utifrån de riktlinjer som tagits upp i de artiklar och böcker 
kring form som använts. Genom denna typ av analys har resultaten naturligtvis blivit 
mer subjektiva än de resultat som kommit fram angående innehållet på de granskade 
BBI där resultatet kunnat redovisas mer objektivt.   
 
En webbplats form består av tre olika delar och därför behövs tre olika typer av design. 
Det handlar om grafisk design och informations- och interaktionsdesign.153 Som bilden 
nedan illustrerar är det svårt att helt skilja de olika typerna av design åt då de delvis 
berör samma områden inom webbdesign. Detta är något som kommer att märkas under 
redovisningen av de utvalda BBIs form då det till viss del kommer att bli upprepningar 
av de observationer som gjorts av webbplatserna.  

                                                 
153 Söderström, Jonas (2001a). ”En sajt kräver tre sorters design.” På kornet. http://kornet.nu [2004-05-
03].  



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Webbdesign154 

 

5.3.1 Grafisk design 
 
Grafisk design handlar om både estetiska och tekniska aspekter. Webbplatsen ska vara 
fin men får inte innehålla så mycket detaljer att den blir för långsam. Webbplatsen 
måste dessutom gå i stil med sitt syfte för att den ska passa sin specifika målgrupp. Det 
handlar i huvudsak om att användaren ska tycka om det den ser.155  
 
Det praktiska och det estetiska hör ofta ihop då man designar en webbplats. Något som 
är viktigt både när det gäller det praktiska och det estetiska på en webbplats är att 
webbplatsen är enhetligt utformad. En webbplats med enhetligt upplägg, färg och 
typsnitt leder till att det blir lättare för användaren att känna sig hemma på webbsidan. 
En återkommande detalj såsom en logotyp eller slogan, på alla webbplatsens sidor kan 
även hjälpa användaren. Ett annat sätt att undvika känslan av förvirring för användaren 
är att använda sig av tydliga titlar på sin webbplats. Detta hjälper användaren att förstå 
vilken typ av information som finns tillgänglig på respektive webbsida. 156 
 
En webbplats kan se ut på flera olika sätt och det viktigaste när det gäller webbplatsers 
uppbyggnad är att tydliggöra den för webbplatsens användare. Tre vanliga strukturer på 
Internet är hierarkisk, seriell och webbstruktur.157  
 

• Hierarkisk struktur - Den hierarkiska strukturen innebär att webbplatsen är 
uppbyggd med en startsida som hänvisar vidare till olika undernivåer som i sin 
tur hänvisar vidare till fler undernivåer.158 

 

                                                 
154 Söderström, Jonas (2001a). 
155 Ibid. 
156 Hedman, Anders & Palmcrantz, Staffan (1997). Grafisk design på Internet. s. 77-79. 
157 Ibid. s. 80-81. 
158 Ibid. s. 81. 
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   Figur 2: Hierarkisk struktur159    
 
Användning av en hierarkisk struktur passar bäst när man ska organisera information 
med naturlig ämnesindelning och underkategorier. Det kan dock vara svårt avgöra till 
exakt vilken kategori en viss information hör.160  
 

• Seriell struktur – Seriell struktur innebär att man följer en naturlig ordning då 
man förflyttar sig från webbsida till webbsida.161 

 

   Figur 3: Seriell struktur162 
 
Denna typ av struktur passar bra om man har en speciell ordning man vill presentera 
webbsidorna på webbplatsen. Det kan passa bra om man ska anvisa hur något ska 
konstrueras eller om man har mycket text att presentera.163 
 

• Webbstruktur – Webbstruktur innebär att man bygger upp webbplatsen som ett 
hus där man kan vandra fritt från rum till rum. 164 

 

                                                 
159 Hedman, Anders & Palmcrantz, Staffan (1997). s. 81. 
160 Ibid. 
161 Ibid. s. 82. 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Ibid. s. 83. 
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   Figur 4: Webbstruktur 165 
 
Svårigheten med webbstruktur kan vara att det blir svårt att få en bild av hur 
webbplatsen är uppbyggd. För att undvika denna typ av svårighet kan man försöka 
presentera en översikt av webbplatsen i form av en karta.166 
 
En innehållsförteckning över webbsidorna, en kort presentation av webbplatsen och 
dess syfte och en liten karta över webbplatsens uppbyggnad kan hjälpa användaren att 
hitta på webbplatsen. Det är viktigt att ta hänsyn till vilken målgrupp man riktar sig till 
och denna målgrupps perspektiv och förståelse.167  
  

5.3.2 Informationsdesign 
 
Informationsdesign handlar i stort sett om hur materialet på webbplatsen är organiserat. 
Man bör dela upp materialet på webbplatsen i olika avdelningar. Man kan antingen ha 
mycket information uppdelat på olika nivåer under varje avdelning eller betydligt fler 
avdelningar med en mindre mängd information i varje. Man bör även fundera på hur 
man benämner de olika avdelningarna då väl genomtänkta avdelningsnamn i stor grad 
hjälper användaren att finna den information hon söker. Att disponera webbsidan rätt då 
det kommer till hur och var man placerar informationen underlättar för användaren att 
finna det hon söker. Då många användare upplever att det är svårt att hitta det de söker 
på webbplatser är det viktigt att visa för användaren hur de olika avdelningarna på 
webbplatsen hänger ihop. Detta kan göras genom exempelvis en innehållsförteckning 
eller kanske en karta över webbplatsen. 168 
 

5.3.3 Interaktionsdesign 
 
Interaktionsdesignen är som bäst när användaren inte märker av den. Det är först när 
något inte fungerar, är otydligt eller inte agerar som förväntat på webbsidan som 
användaren blir uppmärksam på den. Interaktionsdesign handlar om hur användaren 

                                                 
165 Hedman, Anders & Palmcrantz, Staffan (1997). s. 83. 
166 Ibid. s. 84. 
167 Ibid. s. 86-89. 
168 Söderström, Jonas (2001a). 
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samspelar med webbplatsen och tjänsterna som erbjuds där.169 En webbplats med 
undermålig interaktionsdesign kan riskera att hamna i två olika diken. En risk är att 
fokus blir för stort på den tekniska biten vilket leder till att användaren behöver förstå 
tekniken bakom webbplatsen för att kunna använda sig av webbsidorna på ett 
tillfredsställande sätt. Den andra risken är att huvudfokus läggs på designen vilket kan 
leda till att webbplatsen i sig kan vara estetiskt tilltalande men svårbegriplig och svår att 
samspela med.170 
 
Webbplatsens respons till användarna är viktig när det gäller felmeddelanden. 
Felmeddelanden ska vara på det språk webbplatsen är utformat på. De ska innehålla en 
ursäkt, möjlighet att återgå till webbsidan man var på innan felet uppstod och en 
mejllänk så att felet som uppstod kan rapporteras. 171 
 
Interaktionsdesign består av tre olika delar. Dessa tre delar är princip-, funktionell och 
detaljerad design.172  
 

• Principdesign - Webbplatsens uppbyggnad och dess förmåga att samverka med 
användaren. Genom att skapa mönster som är förståeliga kan användaren 
lokalisera sig på webbplatsen samt förstå den. 173  

 
• Funktionell design – Det ska vara enkelt och tydligt för användaren att bruka de 

funktioner på webbplatsen som leder henne fram till det tänkta målet. De 
funktioner som används ofta på en webbplats bör få en framskjuten plats medan 
man bör placera de funktioner som inte används lika ofta på en mer undanskymd 
plats.174 Det är viktigt med tydlighet på en webbplats. ”Knappar” bör grupperas i 
kategorier efter vilken händelse de skapar om man ”klickar” på dem. Om olika 
länkar ger olika resultat, exempelvis om en för mig vidare på webbplatsen och 
en annan öppnar ett nytt fönster, bör de se olika ut. ”Knappar” ska också ha rätt 
beteckning så att man har klart för sig vad dess funktion är.175 

 
• Detaljerad design – Detaljerad design handlar om det estetiska på webbplatsen. 

Det är viktigt hur färgsättningen är gjord samt vilka illustrationer och typsnitt 
som valts. Man bör testa hur olika delar på webbplatsen beter sig och om det är 
ett passande språk på webbplatsen. Funktionerna på webbplatsen ska vara 
logiskt grupperade samt leda till användarvänlighet. Man bör även tänka över 
hur och var man presenterat de ansvariga för webbplatsen. 176   

 

                                                 
169 Söderström, Jonas (2001b). ”Vad är interaktionsdesign?” På kornet. http://kornet.nu [2004-05-19]. 
170 Ottersten, Ingrid & Berndtsson, Johan (2002) . Användbarhet i praktiken. s. 78. 
171Söderström, Jonas (2002). ”Din sajt behöver en webbprofil.” På kornet. http://kornet.nu [2004-05-19]. 
172 Ottersten, Ingrid & Berndtsson, Johan (2002) . s. 80. 
173 Ibid. s. 82-84. 
174 Ibid. s. 86. 
175 Söderström, Jonas (2001a). 
176 Ottersten, Ingrid & Berndtsson, Johan (2002) . s. 87. 
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5.3.4 Generella synpunkter  
  
De delar av webbplatsen som ansetts viktiga men inte faller under ovanstående rubriker 
kring form presenteras under rubriken generella synpunkter. Det är till exempel bra om 
det finns en länk från varje webbsida till webbplatsens förstasida så att användaren lätt 
hittar tillbaka till startsidan på webbplatsen. Ett sökfält är också viktigt på en 
webbplats.177  
 

5.4 Granskning av BBI utifrån de multipla intelligenserna 
 
För att få svar på frågan om de granskade barnbiblioteken på Internet svarar mot barns 
olikheter utifrån Howard Gardners intelligensteori har först och främst en fördjupning 
gjorts i denna teori och Armstrongs tillämpning av denna teori på barn. Tankar från 
Gardner och Armstrong men även andra personer som har teorier kring teorin om de 
multipla intelligenserna som är relevant för uppsatsens undersökning har använts för att 
skapa ett analysverktyg. Det som undersökts på BBI är aktiviteter som stimulerar de 
olika intelligenserna. Detta har gjorts genom att de olika BBI har granskats, intelligens 
för intelligens, för att se vilka intelligenser som fanns representerade. Syftet med 
granskningen var inte att bedöma att ett BBIs kvalitet var god om alla intelligenser var 
representerade och dålig om inte alla intelligenser fanns representerade. Det är positivt 
ju fler intelligenser som finns representerade men man kan inte bedöma ett BBIs 
kvalitet enbart utifrån dessa kriterier. Alla människor har alla de olika intelligenser 
Gardner förespråkar i sin teori. Det som skiljer människor åt är hur väl utvecklade de 
olika intelligenserna är. Detta innebär alltså att det finns möjlighet för barn att 
tillgodogöra sig ett BBI även om en eller två intelligenser saknas. Verkligheten är mer 
komplex än att man kan dela upp den i åtta tydliga intelligenskategorier. Många saker 
man utför kräver dessutom mer än en intelligens. Därför kan det vara svårt att avgöra 
exakt vilken intelligens en viss funktion på ett BBI tillhör. Granskningsverktyget är inte 
heltäckande utan har använts som en riktlinje för att få en bild av vad som hör till 
respektive intelligens. Nedan presenteras de företeelser som kommer att undersökas 
under respektive intelligens. 
 

• Lingvistisk intelligens – Möjlighet att skriva, läsa, samtala och debattera samt 
möjlighet att ta del av lekar och spel som bygger på ord.178   

 
• Musikalisk intelligens – Möjlighet att lyssna på, utöva och skapa musik och 

rytmer.179 
 

• Logisk-matematisk intelligens – Möjlighet att utföra experiment, laborationer 
och uträkningar samt möjlighet att ifrågasätta och lösa olika logiska och 
matematiska problem. 180 Möjlighet att kunna analysera data.181 

 

                                                 
177 Söderström, Jonas (2002). 
178 Armstrong, Thomas (1998). s. 36. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Cantu, D. Antonio (1999). tabell 3.   



 42 

• Spatial intelligens – Möjlighet att skapa, forma och måla. Tillgång till rörliga 
och stillastående bilder samt lekar och spel förknippade med färg och form.182 
Möjlighet till två- och tredimensionellt tänkande.183 

 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens – Möjlighet till rörliga spel med koordination 

mellan öga och hand.184 Uppmaningar att aktivera kroppen på olika sätt.185 
 

• Intrapersonell intelligens – Möjlighet att lära sig välja och utföra saker på egen 
hand.186 Möjlighet att reflektera över sin egen person. 187 

    
• Interpersonell intelligens – Möjlighet att ta kontakt med andra människor och 

interagera med dem. Möjlighet att påverka.188 Möjlighet att lära sig om hur 
människor fungerar och att leva sig in i andra människors situationer.189 

 
• Naturintelligens – Möjlighet att lära sig om djur och natur samt att identifiera 

mönster.190 Möjlighet till praktisk problemlösning.191 Möjlighet att genom bilder 
ta del av olika typer av landskap.192 

 

5.5 Analys- och diskussionsmetod 
  
Undersökningen avslutas genom en jämförelse mellan Barnens bibliotek och de 
granskade amerikanska webbplatserna. Utifrån denna jämförelse har positiva och 
negativa aspekter på samtliga webbplatser belysts. Detta fungerar i uppsatsen som en 
analys och diskussion.  Analys och diskussion presenteras uppdelad utifrån uppsatsens 
frågeställningar. Kring de fyra inledande frågeställningarna har det fallit sig naturligt att 
göra vissa jämförelser mellan de olika BBI. Därför presenteras tankar kring den sista 
frågeställningen, skillnader och likheter mellan Barnens bibliotek och de amerikanska 
BBI, i analys och diskussion kring de fyra inledande frågeställningarna. Detta innebär 
att den femte frågeställningen inte fått en egen rubrik. Efter analys och diskussion kring 
frågeställningarna följer en metodreflektion kring bland annat använda analysverktyg, 
uppsatsens problemformulering och kvarvarande luckor i forskningen att ta sig an i 
framtiden.  
 
Under analysens gång har vi utgått från forskning kring barn och deras preferenser. Det 
har inte varit några barn delaktiga i granskningarna och vi har därför inte haft någon 
möjlighet att bestämt veta hur barn tänker då vi har ett vuxet perspektiv. Vi har utgått 
från forskning och vår egen förförståelse och kan på detta sätt ana hur barn upplever de 
granskade BBI.  

                                                 
182 Armstrong, Thomas (1998). s. 36. 
183 Gardner, Howard (1998). s. 161-162. 
184 Armstrong, Thomas (1998). s. 157. 
185 Lazear, David (1998). s. 84-85. 
186 Arms trong, Thomas (1998). s. 36, 157. 
187 Lazear, David (1998). s. 128-129. 
188 Armstrong, Thomas (1998). s. 36, 56. 
189 Lazear, David (1998). s. 22. 
190 Ibid. s. 144-145. 
191 Brain Books. www.brainbooks.se/innehall/detta3_1.htm [2004-06-10]. 
192 Cantu, D. Antonio (1999). tabell 3-4. 
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6 Resultat 
 
Här redovisas resultaten av de granskningar som gjorts på de olika BBI kring innehåll, 
form och möjligheten att stimulera de intelligenser Gardner förespråkar. Resultaten av 
intervjuerna med de ansvariga för respektive BBI redovisas också. De resultat som 
redovisas i detta kapitel bör ses som ett första steg av analysen. Resultaten som 
framkommer i detta kapitel kommer att användas som exempel i kapitel 7 Analys och 
diskussion samt kapitel 8 Slutsatser. Redovisningen av BBI görs bibliotek för bibliotek 
då detta skapar en tydligare bild av hur det enskilda BBI ser ut.  
 
De länkar som nämns i kapitlet redovisas inte i källförteckningen då detta är 
upplysningar som enbart är av intresse i samband med informationen kring de olika 
webbplatserna.  
    

6.1 Barnens bibliotek 
 

  Figur 5: Barnens bibliotek. URL: http://www.barnensbibliotek.se193 
 
 
 

                                                 
193 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). www.barnensbibliotek.se  [2004-06-08]. 
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6.1.1 Intervju med ansvarig 
 
Bakgrund 
 
Barnens bibliotek startades 1997 av Katarina Dorbell som fortfarande är webbredaktör 
och ansvarig för detta BBI.   
 
Idag 
 
Barnens bibliotek finns till för svensktalande barn mellan sju och fjorton år. Det finns 
även delar av Barnens bibliotek som riktar sig till barnbibliotekarier samt delar som 
kräver en förmedlare för att man ska kunna ta till sig innehållet. Detta gäller exempelvis 
för Äppelhyllan som erbjuder barn med funktionshinder hjälp att finna litteratur som 
passar dem. Syftet med Barnens bibliotek är att skapa läslust och att stimulera barns 
längtan efter kunskap. Barnens bibliotek ska också vara en mötesplats för barn som 
tycker om att läsa, samt skapa en nyfikenhet på läsning bland barn som inte är så vana 
att läsa. Dessutom vill man plocka fram bra webbplatser riktade till barn. Utöver detta 
önskar Dorbell att barn själva tar chansen att påverka innehållet på Barnens bibliotek 
exempelvis genom att skriva, diskutera och tipsa om böcker. Numera arbetar tre 
personer med Barnens bibliotek, men enbart Dorbell arbetar heltid. Ungefär 54 timmars 
arbete i veckan läggs ner på Barnens bibliotek.  
 
Innehåll, form och utseende  
 
Via e-post har Dorbell kontakt med barn som har synpunkter kring form och innehåll på 
webbplatsen. Utöver dessa kontakter har hon också ett nätverk av barn som hon varit i 
kontakt med sedan Barnens biblioteks början och som regelbundet får titta på och dela 
sina åsikter och tankar kring webbplatsen. De kommer både med nya idéer och får 
kommentera nya funktioner på Barnens bibliotek. Flera av webbplatsens funktioner är 
ett direkt resultat av nätverkets önskemål. Dorbell frågar även aktiva barnbibliotekarier 
om tankar och idéer. Dessutom skickar hon då och då ut enkäter angående innehållet på 
Barnens bibliotek, och alla som vill har möjlighet att kontakta henne på egen hand med 
egna önskemål.  
 
Länkarna på Barnens bibliotek är i första hand webbplatser som är skapade för barn och 
som besvarar frågor som barn ställt till tjänsten Fråga bibliotekarien. Om Dorbell inte 
hittar någon webbplats för barn som berör en specifik fråga länkar hon till webbplatser 
riktade till vuxna förutsatt att de är begripliga för barn. Dorbell vill helst att 
webbplatserna ska var offentliga och länkar helst till föreningar, organisationer, 
myndigheter och företag med material lämpligt för barn. Webbplatsens medarbetare 
skriver om nästan alla böcker de får tag på. De böcker som recenseras på webbplatsen 
ska dock vara tillgängliga på biblioteket och i bokhandeln. 
 
Barnens bibliotek har fyra olika layouter. En i stort sett genomgående layout samt en för 
katalogen, en för skrivboken och en för Bokjuryn. Färger har valts för att texten ska 
synas bra och att det ska vara behagligt att se på. När det gäller bilder har man försökt 
ha med så många som möjligt utan att webbsidorna ska bli för tungladdade, detta av 
hänsyn till de användare som har modemuppkoppling.  
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Dorbell anser att formen och utseendet på Barnens bibliotek är av lika stor vikt som 
innehållet. Om inte formen och utseendet lockar spelar det ingen roll hur innehållet ser 
ut och vice versa. Dessutom anser hon att det hela tiden måste hända nya saker på en 
webbplats för att besökare ska återkomma. 
 
Om Barnens bibliotek hade obegränsade resurser av alla slag är det mycket som Dorbell 
skulle vilja genomföra. Kompetenta och regelbundet utbildade barnbibliotekarier och 
fackspecialister skulle svara på barns frågor i realtid. Dorbell har en dröm om ett spel 
som innebär att man lär sig vad ett bibliotek kan hjälpa till med. Fortsättningsvis skulle 
en författare eller en skrivpedagog anställas för att hjälpa barn i deras skrivande och att 
skapa möjligheten för barn att publicera sina alster som e-böcker för utlån. Barn skulle 
få möjligheten att arbeta med att illustrera böcker de läst. Barnens bibliotek skulle samla 
sagor, animera dem och översätta dem till de vanligaste invandrarspråken. Barnens 
bibliotek skulle också kunna producera böcker på teckenspråk och engagera sig i att 
översätta fler av webbsidorna på Barnens bibliotek till teckenspråk. Dessa är bara några 
av de idéer Dorbell nämner kring Barnens bibliotek.194 
 

6.1.2 Granskning av innehåll 
  
Granskad: 2004-05-27195 
 
Eftersom det är Barnens bibliotek som använts som utgångspunkt när mallen för att 
granska de olika BBI tagits fram finns självklart alla de nedanstående punkterna 
representerade på Barnens bibliotek. Nedan kommer en mer ingående beskrivning av 
vad de olika rubrikerna innehåller. 

 
• Fråga – Under den här rubriken finns det möjlighet att ställa frågor till en 

bibliotekarie via mejl. Bibliotekarierna som svarar på frågorna är 
barnbibliotekarier från hela landet som turas om att tillhandahålla denna tjänst. 
Bibliotekarierna lovar att svara så snabbt de kan. Under frågarubriken finns det 
även tillgång till VOFF som står för Väldigt Ofta Frågade Frågor. Här finns de 
vanligaste frågorna till bibliotekarierna sparade.  När tjänsten ”Fråga 
bibliotekarien” testades kom ett mejlsvar ungefär två timmar efter det att frågan 
ställts. Svaret var relativt kort men klargjorde på ett enkelt sätt varför hundar åt 
gräs, vilket var frågan som ställts. Bibliotekarien följde även upp med en fråga 
kring om informationen som förmedlats var tillräckligt bra och om hon kunde 
hjälpa till med någonting annat.  

 
• Tävla – Det finns en hel del olika spel och frågesporter av olika slag under 

denna rubrik. Många av dem är relaterade till litteratur av olika slag men det 
finns även de som endast är till för nöjes skull.  

 
• Läs – Under läsrubriken finner man boktips. Här kan användaren själv skriva 

boktips och ta del av andras tips om böcker. Det finns även en barnbibliotekarie 
som skriver boktips. Det finns utöver detta även en del boktips på teckenspråk. 
Man är också på gång att starta upp en webbsida om serier. Det finns även en 

                                                 
194 Intervju med Katarina Dorbell, webbredaktör för Barnens bibliotek. (2004-10-04). 
195 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). http://www.barnensbibliotek.se [2004-05-27]. 
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underrubrik som heter läsvärt som enligt webbsidan behandlar sådant som kan 
anses vara roligt och aktuellt. Det finns även en underrubrik under läs som 
behandlar funktionshinder av olika slag. Webbsidan hjälper barn med dessa 
svårigheter att få tag på litteratur som passar dem. Under läsrubriken kan man 
även hitta länkar till var på Internet man kan köpa böcker. Det finns även länkar 
till webbsidor där man kan läsa litteratur och i vissa fall även lyssna till 
densamma. Under läsrubriken finns det även möjlighet för användaren att låna e-
böcker.    

 
• Skriv – Under den här rubriken finns det möjlighet för användarna att själva 

skriva berättelser, rim, ramsor eller dikter. Det finns även en stafettsaga som den 
som vill får hjälpa till att skriva på. Under skrivrubriken finns det även tillgång 
till länkar till skrivtävlingar och olika skrivläger. 

 
• Kolla – Under kollarubriken finns det länkar till olika författare, bokförlag, 

boktipsarsidor och bokfigurer med egna webbplatser. Det finns även faktalänkar 
som bland annat tar upp barns rättigheter, hur Sverige fungerar, historia och hur 
kroppen fungerar. Det finns även en del länkar till utländska webbsidor och till 
webbsidor med roligt innehåll såsom Karamellkungen och Disney. 

 
• Generella synpunkter – Viss information kan användaren ta del av genom att 

få den uppläst. Det finns då en ikon i form av en högtalare bredvid aktiviteten. 
Vid intervjuer med författare finns det möjlighet att ta del av intervjuerna genom 
att både se och höra dem. 

 

6.1.3 Granskning av form 
 
Granskad: 2004-05-27196 
 

• Grafisk design – Webbplatsen upplevs som relativt enhetlig. Typsnittet på 
webbsidorna är detsamma och även färgsättningen förutom när det kommer till 
några av avdelningarna under rubriken Skriv. Där finns det en del sidor som har 
ett annat upplägg både när det kommer till färg, typsnitt och hur informationen 
är organiserad. Det finns en logotyp som följer med på alla webbsidorna även 
om den inte ser riktigt likadan ut på alla sidorna vare sig det gäller form eller 
placering. Webbsidorna har tydliga titlar vilket gör det lätt för användaren att 
finna det hon söker. 

 
Webbplatsen är uppbyggd efter en hierarkisk struktur. De olika menyerna på 
vänstersidan på startsidan fungerar som en innehållsförteckning då man genom att röra 
med musen över respektive meny får en inblick i vad varje meny står för. Detta 
underlättar för användarna när det gäller att hitta på webbplatsen. Webbplatsen tar även 
hänsyn till användarna då webbsidorna använder sig av ett enkelt språk och roliga 
bilder.  
       

• Informationsdesign – Barnens biblioteks webbplats är lättöverskådlig med sina 
olika menyer på vänstersidan. De olika menyerna innehåller olika mängder 

                                                 
196 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). http://www.barnensbibliotek.se [2004-05-27]. 
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underrubriker, allt från två till tio stycken. Trots att det är så stor skillnad på 
antalet underrubriker är det inte störande då underrubrikerna stämmer överens 
med överrubrikerna.  

 
• Interaktionsdesign – När modem användes under granskningen var det svårt att 

lyssna på boktips. Man såg ingen bild och pratet blev så pass hackigt att man 
inte kunde uppfatta vad som sades. Vid tillfället för granskningen fungerade inte 
teckenspråksvideorna.  

 
Det finns viss information som är mer framträdande än annan på webbplatsen. Då 
de olika menyerna har samma storlek upplevs de som lika viktiga. Den information 
som kan vara en aning svår att finna är vilka som ligger bakom webbplatsen och på 
vilket sätt man jobbar med den. Detta kan i och för sig vara information som många 
av användarna inte bryr sig särskilt mycket om vilket kan vara skälet till dess 
undanskymda plats. Då typsnittet på webbplatsen är relativt litet även i rubrikerna är 
det en aning svårt att se de olika rubrikerna då de lätt försvinner in i brödtexten. 
Annars upplevs webbplatsen genomtänkt när det kommer till placeringen av de 
olika funktionerna och tjänsterna.    

 
• Generella synpunkter - Webbplatsen verkar vara dåligt uppdaterad. 

Exempelvis står det på ”Fråga bibliotekarien”-sidan att tjänsten är stängd 
under påsklovet, vilket var ungefär två månader innan granskningen ägde 
rum. Även under rubriken läsvärt som behandlar roliga och aktuella saker 
kan man ifrågasätta ordvalet aktuella då det senaste inlägget handlar om 
Halloween.  

 

6.1.4 Granskning utifrån de multipla intelligenserna 
 
Granskad: 2004-06-26197 
 

• Lingvistisk intelligens – På Barnens bibliotek finns det tillgång till en hel del 
aktiviteter för den som har en välutvecklad lingvistisk intelligens. Det finns 
möjlighet för användaren att skriva egna boktips och även läsa andras boktips. 
Användaren uppmanas också att vara med och skriva på en stafettsaga i 
skrivboken. Skrivboken erbjuder även andra skrivaktiviteter såsom 
diktskrivning. Det finns även tillgång till spel som bygger på ord, såsom 
exempelvis Rebusmaskinen. 

 
En länk som kan uppskattas av personer med hög lingvistisk intelligens kan vara Britt-
Maries barnkryss198. På denna webbplats kan användaren lösa korsord på datorn men 
även konstruera egna korsord. 

 
• Musikalisk intelligens – Det finns en länk, Annas länkburkar199 som erbjuder 

många olika länkar till webbplatser som handlar om musik. Här kan användaren 
bland annat välja mellan att lyssna på musik men även att själv skapa musik och 

                                                 
197 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). http://www.barnensbibliotek.se [2004-06-26]. 
198 http://home.bollnas.se/private/bm.bergman/. 
199 http://www.burkar.nu. 
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lära sig mer om olika instrument. På en av länkarna, Anders gitarrkurs200 kan 
användaren lära sig att spela gitarr.  

 
• Logisk-matematisk intelligens – På Annas länkburkar201 finns det tillgång till 

en hel del länkar som passar användaren med väl utvecklad logisk-matematisk 
intelligens. Här kan användaren välja och vraka mellan de många olika länkarna 
till webbplatser som berör matematik. Ett exempel är en webbplats som heter 
Klurigt202 som erbjuder användaren olika klurigheter inom matematikens 
område men även tips på hur man bättre klarar av multiplikationstabellen och en 
presentation av kända schackproblem.  

 
• Spatial intelligens – På Barnens biblioteks startsida uppmanas användaren att 

vara med i sommarens tävling som handlar om att göra ett bokmärke. Då en 
person med hög spatial intelligens tycker om att skapa saker med sina händer 
kan denna tävling vara ett bra alternativ för dessa personer.  

 
Det finns även tillgång till en del pyssel på olika länkar. Ett exempel på detta är 
länken Busungar.com203. Under pysselmenyn på webbplatsen får användaren tips på 
hur man till exempel kan göra en nyckelring. Användaren får även tips på hur man 
kan förändra sina kläder genom att göra klädtryck och hur man syr om ett par jeans 
till en jeanskjol.  
 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens – Under menyn tävla finns det ett spel som 

heter Masken där användaren behöver vara snabb i koordinationen mellan öga 
och hand.  

 
På Busungar.com204 får användaren tips på olika bus man kan göra. Under 
bushörnan på webbplatsen kan användaren bland annat välja på favoritbus och bus 
med tejp. Dessa bus passar en person med högt utvecklad kroppslig-kinestetisk 
intelligens då busen i hög grad bygger på att man aktiverar kroppen genom att 
förbereda busen. Ett av busen handlar till exempel om att binda en tråd i en gammal 
plånbok och sedan försöka få någon att vilja plocka upp den medan den som 
genomför buset drar i tråden.  
  
• Intrapersonell intelligens – Det finns tillfälle för användaren att reflektera över 

sin egen person på ICA Kurirens Prickelin205. På ICA Kurirens Prickelin 
behandlar man bland annat ämnet känslor. Det finns även tillfälle för användaren 
att fundera över sitt kommande yrkesval på webbsidan My Future Job på 
webbplatsen Kidlink206. Denna webbplats är dock på engelska vilket gör att inte 
alla användare kan använda sig av den. Om användaren är nyfiken på att lära sig 
mer om olika saker kan hon använda sig av länken Fråga forskare207 under 
faktalänkar under menyn kolla. Detta är en webbplats som låter användaren ta 

                                                 
200 http://www.ullberg.com/gitarrkurs/lektioner.htm. 
201 http://www.burkar.nu. 
202 http://www.eksjo.se/mathpuzzle. 
203 http://www.busungar.com/index. 
204 Ibid. 
205 http://www.icakuriren.se/och/. 
206 http://www.kidlink.org/svenska/general/k/index.html. 
207 http://www.luth.se/th/forskare. 
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kontakt med forskare inom olika ämnen på Luleå tekniska universitet för att 
kunna få svar på frågor. 

 
• Interpersonell intelligens – För användaren med en utvecklad interpersonell 

intelligens finns det möjlighet för användaren att mejla med bibliotekarien eller 
chatta med en författare som erbjuds då och då. Detta kan vara av intresse för en 
person med utvecklad interpersonell intelligens då de tycker om att ta kontakt 
med människor. Det finns även tillgång till en gästbok där användaren kan 
skriva och få respons av andra. Detsamma gäller för funktionen bokchatten där 
användaren kan göra ett inlägg för att kommentera ett annat inlägg eller uttrycka 
en åsikt om en enskild bok. 

 
• Naturintelligens – Det finns tillgång till en engelsk länk som heter Animal 

Ark208 vilken är en webbplats som handlar om djur. Där kan man till exempel 
lära sig hur man sköter om sin hund på bästa sätt för att den ska vara både frisk 
och glad. Då den inte är på svenska blir det genast svårare för alla användare att 
kunna ta del av den. På Annas länkburkar209 finns det däremot tillgång till länkar 
som leder till webbplatser som behandlar djur och natur på svenska. Dessa 
länkar går att finna under NO-burken på Annas länkburkar. 

 

6.1.5 Sammanfattning av Barnens bibliotek 
 
Barnens bibliotek är ett nationellt bibliotek som riktar sig till svensktalande barn mellan 
sju och fjorton år och syftet är att stimulera barns längtan efter kunskap och vara en 
mötesplats för barn som tycker om att läsa. De vill även göra barn som inte är vana att 
läsa nyfikna på detta. Kommentarer från barn välkomnas då dessa kan bidra till att 
skapa ett bättre BBI. Vid granskningstillfället hade Barnens bibliotek ett stort innehåll 
på sin webbplats och en hel del länkar. Alla Gardners intelligenser kunde bli 
stimulerade genom Barnens bibliotek. De aktiviteter som webbplatsen erbjöd hörde 
dock ofta till den lingvistiska intelligensen. Här fanns flera aktiviteter som berörde den 
skrivna texten. Användarna kunde bland annat läsa boktips och skriva egna berättelser. 
Det fanns även en hel del aktiviteter som berörde den interpersonella intelligensen. 
Aktiviteter som stimulerar de övriga intelligenserna fanns att finna genom olika länkar. 
Webbplatsen var väl anpassad för användare med olika funktionshinder då den 
exempelvis erbjöd användarna att lyssna på boktips. Formen på Barnens bibliotek var 
enhetlig förutom några få undantag. Webbplatsen var uppbyggd efter en hierarkisk 
struktur och menyerna på webbplatsens vänstersida kunde fungera som en 
innehållsförteckning. Vissa aktiviteter på webbplatsen upplevdes tröga och andra 
fungerade inte alls när modem användes.  
 

                                                 
208 http://www.animalark.co.uk/. 
209 http://www.burkar.se. 
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6.2 The Denver public library kids web 
 

 
Figur 6: The Denver public library kids web.  
URL: http://kids.denverlibrary.org/ 210 
 

6.2.1 Intervju med ansvarig 
 
Bakgrund 
 
The Denver public library kids web genomförde vid skapandet av webbplatsen en 
användarvänlighetsstudie genom att visa förslaget på design och text för barn i olika 
åldrar och med olika bakgrund. BBI anpassades utifrån responsen för att bli mer 
användarvänlig. Michelle Jeske som intervjuats arbetar vid Denvers BBI och sitter med 
i gruppen ”The web information service team” på The Denver public library. 
 
Idag 
 
BBIs målgrupp är barn i åldrarna två till tolv år och syftet med BBI är att utbilda, 
underhålla, inspirera och informera. Gruppen som arbetar med BBI söker alltid respons 
från användarna av webbplatsen för att förändra dess form och innehåll. 
 
                                                 
210 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). http://kids.denverlibrary.org/ [2004-06-
08].  
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Innehåll, form och utseende  
 
Sådant som webbplatsen alltid innehåller är en logo, länkar till information om det 
fysiska bibliotekets aktiviteter och länk till bibliotekets katalog. Material som bedöms 
vara opassande för barn väljs bort. Länkar på webbplatsen väljs utifrån en guide som 
berör källa, belägg, spridning, användbarhet och så vidare. Böckerna som presenteras på 
webbplatsen väljs av barnbibliotekarierna utifrån deras ämnesexpertis. 
 
Form och utseende på BBI är baserat på studier av webbdesign och resultaten av 
användbarhetsstudierna med barn. Jeske upplever att det är viktigast att presentera ett 
bra innehåll på BBI då användarna inte återvänder till webbplatsen om innehållet är 
dåligt. Hon tycker även att formen är viktig då dålig formgivning kan leda till att 
användaren inte ens tar sig en titt på innehållet. 
 
Man arbetar för att BBI ska vara så integrerat med det fysiska biblioteket som möjligt 
och det fysiska biblioteket står också för finansieringen av BBI. Om Jeske hade 
obegränsade resurser till Denvers BBI skulle hon utöka innehållet på webbplatsen. 211 
 

6.2.2 Granskning av innehåll 
 
Granskad: 2004-06-15212 
 

• Fråga – På webbplatsen finns det möjlighet att fråga en bibliotekarie frågor via 
mejl. Svar bör man få inom två arbetsdagar. Har man ärenden som anses mer 
bråttom uppmanas man som användare att ringa till biblioteket för att få ett 
omedelbart svar. På webbsidan finns det även en länk till webbplatsen 
”SmartyPants” som har en bibliotekarie till hands dygnet runt. Som svar på 
frågan som ställdes när tjänsten ”SmartyPants” testades skickade bibliotekarien 
en artikel som berättade om just det frågan handlade om, varför hundar äter gräs. 
Det tog ungefär tre minuter för bibliotekarien att finna denna artikel. Efter detta 
frågade bibliotekarien om det var tillräckligt med information kring ämnet. Det 
blev en liten uppföljning på den information som getts då det fanns möjlighet för 
”Jennifer” som ställt frågan att tala om ifall informationen var för svår eller för 
lätt eller kanske inte alls vad hon tänkt sig. 

 
• Tävla – På webbplatsen finns det en meny som, översatt till svenska, kan kallas 

roligheter och spel. Under denna meny finns det tillgång till länkar till 
webbplatser som erbjuder aktiviteter inom detta område.  

 
• Läs –På webbplatsen finns det tillgång till litteraturtips av olika slag. Från 

startsidan kan man klicka sig vidare till en webbsida som behandlar just 
litteratur. Här kan man i sin tur välja vilken sorts litteratur man som användare 
är ute efter. Det finns litteratur som är uppdelad efter svårighetsgrad, till 
exempel böcker för nybörjare och kapitelböcker. Dessa boktips är kopplade 
direkt till det fysiska bibliotekets katalog. Som användare får man endast 

                                                 
211 Intervju med Michelle Jeske, ansvarig för webbgrupp vid Denver public library (2004-06-18). 
212 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). http://kids.denverlibrary.org/ [2004-06-
15].  
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tillgång till den information som finns tillgänglig i katalogen. På 
litteraturwebbsidan finns det även tillgång till en del mer utförliga litteraturtips. 
Dessa är i sin tur uppdelade efter nyheter, årstider och favoriter.    

 
• Skriv – Det finns ingen möjlighet för användaren att göra inlägg av olika slag 

eller att ta kontakt med andra användare. Användaren kan dock skriva till en 
bibliotekarie. 

 
• Kolla – Det finns tillgång till en hel del länkar på webbplatsen. Det finns länkar 

som kan hjälpa användaren med skolarbete men även länkar som går till 
webbplatser som erbjuder spel och andra aktiviteter.  

 
• Generella synpunkter – Webbplatsen är kopplad till ett fysiskt bibliotek vilket 

gör att den har information om aktiviteter som pågår där. Webbplatsen är även 
kopplad till det fysiska bibliotekets katalog för barn. 

  

6.2.3 Granskning av form 
 
Granskad: 2004-06-15213 
 

• Grafisk design –De flesta webbsidor man kommer till om man klickar på någon 
av menyerna på startsidan ser likadana ut som startsidan när det kommer till färg 
och form. Vissa skiljer sig dock från mängden genom att de har en ”tråkigare” 
form än de andra webbsidorna.   

 
Titlarna på de olika menyerna på webbplatsen upplevs som relativt lättförståeliga. 
Något som annars kan vara förvillande är att bilden på startsidan ändrar motiv beroende 
på vilken av undermenyerna användaren klickar sig tillbaka från. Det är svårt att veta 
om man säkert är tillbaka på startsidan då bilden kanske inte stämmer överens med den 
bild man såg på samma webbsida sist. 
 
Webbplatsen har en webbstruktur och webbplatsen hade varit mer lättförståelig om det 
hade funnits en karta över uppbyggnaden presenterad på startsidan då det kan vara 
svårare att få en överblick över en webbstruktur än till exempel en hierarkisk struktur. 
       

• Informationsdesign – Informationsdesignen på webbplatsen är en aning ojämn. 
En del menyer har många underrubriker medan andra har relativt få. 
Uppbyggnaden av webbplatsen upplevs även som en aning förvirrande då den 
inte har en enhetlig struktur. Webbplatsen presenterar relativt lite information på 
varje webbsida vilket underlättar när man som användare vill hitta den 
information man söker. 

  
• Interaktionsdesign – Alla webbsidor har fungerat under granskningen av 

webbplatsen. De funktioner som används ofta har fått en framskjuten plats på 
webbplatsen. Det som presenteras på webbplatsen är troligtvis saker som 
användarna efterfrågar. Exempel på information som erbjuds på startsidan är 

                                                 
213 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). http://kids.denverlibrary.org/ [2004-06-
15].  
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program på det fysiska biblioteket och information om de låneböcker man som 
användare har hemma. Då webbplatsen granskades fick användaren information 
om ett program om sommarläsning för barn.  

 
Det är svårt att hitta den ansvariga för webbplatsen på någon av webbsidorna. Det finns 
dock adress och telefonnummer till det fysiska biblioteket centralt placerat på 
webbplatsen vilket underlättar för användaren som söker denna information. 
 

• Generella synpunkter - De flesta webbsidorna på webbplatsen har en ikon som 
hänvisar tillbaka till startsidan. Detta har dock inte alla webbsidorna vilket kan 
leda till att användaren ”klickar bort sig”, det vill säga att användaren klickar sig 
så lång bort från startsidan att de till slut får svårt att använda sig enbart av 
tillbakaknappen i verktygsfältet för att hitta tillbaka. 

 

6.2.4 Granskning utifrån de multipla intelligenserna 
 
Granskad: 2004-06-17214 
 

• Lingvistisk intelligens – På webbplatsen finns det tillgång till boktips för 
användaren att läsa. Det finns däremot dåligt med utrymme för användaren att 
skriva. Enda tillfället som erbjuds är när man tar kontakt med bibliotekarien, 
antingen den som erbjuds genom det fysiska biblioteket eller den bibliotekarie 
som ”SmartyPants” erbjuder.  

 
Denvers BBI erbjuder användaren att debattera eller samtala genom länkar. På länken 
Harry Potter215 finns det exempelvis ett diskussionsforum där användaren med jämna 
mellanrum erbjuds att komma med åsikter kring en fråga. Det kan till exempel hand la 
om vilket djur man skulle vilja förvandla sig till. Det finns även länkar som leder till 
böcker som finns på nätet. Ett exempel på en sådan länk är Beatrix Potter books on 
line216 . Det finns även tillgång till spel som bygger på ord. Exempel på detta kan man 
hitta under länken Fact monster217. På denna webbplats erbjuds användaren att kolla sin 
förmåga att stava rätt i dagens ”spelling bee”. På webbplatsen finns det även tillgång till 
en ”word quiz”. Denna ”word quiz” ger användaren ett ord som man sedan ska förstå 
betydelsen av. Det finns även möjlighet för användaren att lyssna till uttalet. 
 

• Musikalisk intelligens – Det finns en länk på webbplatsen som heter PBS kids: 
Zoom218 som erbjuder en musikwebbsida. Här kan användaren lyssna på musik 
genom en jukebox. Ett annat exempel på en webbplats som kan passa 
användaren med väl utvecklad musikalisk förmåga är Sesame streets 
webbplats219. På Sesame street finns det en undermeny som handlar om musik. 
Här är det meningen att användaren ska kunna lyssna på Sesame street-radion. 
Denna funktion fungerade dock inte under granskningen.  

                                                 
214 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). http://kids.denverlibrary.org/ [2004-06-
17].  
215 http://www.scholastic.com/harrypotter/reading. 
216 http://www.wiredforbooks.org/kids.htm. 
217 http://www.factmonster.com. 
218 http://www.pbskids.org/zoom. 
219 http://www.sesameworkshop.org/sesamestreet/. 
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• Logisk-matematisk intelligens – Under menyn ”Fun & games” finns det en 

länk som heter Math mastery220. Math mastery erbjuder användaren en hel del 
olika mattematikproblem som användaren kan lösa. Det finns även tillgång till 
olika slag av experiment på länken National geographic kids221. Här kan 
användaren till exempel lära sig hur man gör kristaller i en stekpanna. Det finns 
även anvisningar för hur användaren kan göra en vattenklocka som bygger på en 
kinesisk design.  

 
• Spatial intelligens – Under menyn ”Fun & games” finns det tillgång till en länk 

som heter DLTK’s craft for kids222 som erbjuder olika slags pyssel. Användaren 
får till exempel tips på hur man kan göra olika mönster på ägg inför påsken med 
hjälp av olika tekniker. Ett annat exempel på pyssel är hur man gör en hund av 
en papperspåse.  

 
Då personer med hög spatial intelligens ofta förstår saker och ting genom att 
visualisera dem kan film vara ett bra media för dessa användare.223 Det finns 
tillgång till videoklipp både på Sesame street224 och på PBS kids: Zoom225. Flera 
webbplatser som är länkade från Denvers BBI erbjuder även användaren att skriva 
ut bilder som sedan kan färgläggas för hand.  

 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens – Möjlighet till spel som låter användaren 

använda sig av koordinationsförmågan mellan hand och öga ges på många av de 
webbplatser som länkas från Denvers BBI. Exempel på detta kan man finna på 
länken Sports illustrated for kids games226 och Disney227. På Sports illustrated 
for kids games kan användaren spela en hel del olika sportspel såsom baseball 
och cykel. Det är olika svårighetsgrader på de olika spelen vilket kan vara bra 
för användare av olika åldrar och olika bra koordinationsförmåga. På Disneys 
webbsida kan man fånga fjärilar eller hjälpa prinsessan Mia att klara av sin 
kröning. Möjlighet att aktivera kroppen ges bland annat genom länken National 
geographic kids228 där användaren får tips på olika recept, experiment och 
pyssel. Här finns bland annat tips på hur man kan göra en vattenrutschbana i 
trädgården. 

  
• Intrapersonell intelligens – På länken Fact monster229 under menyn ”Fun & 

games” kan användaren ta del av fakta och på detta sätt lära sig mer om olika 
saker på egen hand. På White house kids 230 under menyn ”Fun & games” finns 
det tillgång till nyheter som är anpassade för barn. Då en person med högt 
utvecklad intrapersonell intelligens tycker om att lära sig saker på egen hand 231 

                                                 
220 http://www.mathmastery.com/. 
221 http://www.nationalgeograhic.com/kids. 
222 http://www.dltk-kids.com/. 
223 Armstrong, Thomas (1998). s. 56.  
224 http://www.sesameworkshop.org/sesamestreet/. 
225 http://www.pbskids.org/zoom. 
226 http://www.sikids.com/games/index.html. 
227 http://disney.go.com/home/today/index.html. 
228 http://www.nationalgeograhic.com/kids/. 
229 http://www.factmonster.com. 
230 http://www.whitehouse.gov/kids/. 
231 Armstrong, Thomas (1998). s. 36. 
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kan dessa webbsidor vara av intresse för dem. Det är svårt att finna någonstans 
där användaren får tillfälle att reflektera över sin egen person. 

 
• Interpersonell intelligens – På länken White house kids232 under menyn ”Fun 

& games” finns det möjlighet för användaren att mejla USA:s president med 
egna åsikter. Under länken Colorado kids233 erbjuds användaren att ansöka om 
att bli reporter för Colorado kids. Detta är ett sätt för någon med interpersonell 
intelligens att både få ta kontakt med andra människor och interagera med dem. 
Det är även ett sätt att lära sig hur andra människor fungerar. På länken Harry 
Potter234 finns det möjlighet för användaren att diskutera en fråga som berör 
Harry Pottervärlden. Detta kan vara av intresse för användaren med hög 
interpersonell intelligens då de ofta lär sig saker genom att påverka ett ämne 
samt bli påverkad av det.235 

 
• Naturintelligens – På länken Zoo books236 kan användaren läsa om olika djur, 

lyssna på deras läten och titta på olika djurspår. Användaren kan även gissa på 
olika djur genom att titta på de olika spåren och olika delar av djuret. 

  

6.2.5 Sammanfattning av the Denver public library kids web 
 
Målgruppen för Denvers BBI är barn i åldrarna två till tolv år och syftet med 
webbplatsen är att utbilda, underhålla, inspirera och informera. Då granskningen 
utfördes hade webbplatsen ett relativt litet innehåll men en hel del olika länkar. 
Webbplatsen hade en katalog som var kopplad till det fysiska biblioteket vilken var 
anpassad för barn. På webbplatsen saknades möjlighet för användaren att göra inlägg av 
olika slag. Formen på webbplatsen var relativt enhetlig utformad, det fanns dock några 
webbsidor som avvek från det allmänna mönstret. Webbplatsen hade en webbstruktur 
och ofta använda funktioner hade en framträdande plats. Alla Gardners intelligenser 
kunde bli stimulerade genom Denvers BBI. Den som stimulerades minst var den 
intrapersonella intelligensen då det inte fanns möjlighet för användaren att reflektera 
över sin egen person på webbplatsen. 

                                                 
232 http://www.whitehouse.gov/kids/. 
233 http://www.colokids.com/index2.html. 
234 http://www.scholastic.com/harrypotter/home.asp. 
235 Armstrong, Thomas (1998). s. 56. 
236 http://www.zoobooks.com/. 
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6.3 New York public library: On-lion for kids 
 

 
Figur 7: New York public library: On-lion for kids. URL: http://kids.nypl.org/237 
 

6.3.1 Intervju med ansvarig 
  
Bakgrund 
  
New York public library skapade en webbplats för barn 1998. Webbplatsen skapades av 
bibliotekets första webbkoordinator och har senare vidaredesignats av en konsult som 
gjort webbplatsen till vad den är idag. Margaret Tice som intervjuats är ansvarig för 
samordningen av alla barnresurser på New York public library.  
 
Idag 
 
New York public library har en avdelning som jobbar med barnfrågor. Förutom Tice 
finns det ytterligare fem anställda på denna avdelning. Denna avdelning har bland annat 
ansvar att överse speciella projekt som exempelvis innefattar utveckling av webbplatsen 
On-lion for kids, http://www.kids.nypl.org. På New York public library har man en ny 
anställningstjänst som heter ungdomswebbkoordinator. Till den här tjänsten är det 

                                                 
237 New York public library: On-lion for kids (uppdateras kontinuerligt). http://kids.nypl.org/ [2004-06-
08].  
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avsatt trettiofem timmar i veckan. Utöver denna tjänst ägnar sig även bibliotekets 
webbkoordinator en aning åt barnens webbplats. 
 
Målgruppen för webbplatsen är barn i åldrarna fyra till tolv, föräldrar, lärare och 
bibliotekarier. Målen för webbplatsen förändras hela tiden. Förutom att webbplatsen 
erbjuder en mängd olika resurser för att tillgodose användarnas informationsbehov 
erbjuder de även en hel del aktiviteter som stöder barns behov av fritidsaktiviteter. New 
York public library håller dessutom på att starta upp ett pilotprojekt på tretton av 
filialbiblioteken. Detta projekt kommer att erbjuda användarna läxhjälp i realtid via 
webben. 
 
Innehåll, form och utseende  
 
Syftet med webbplatsen är att förse användarna med en stor valfrihet när det kommer 
till möjligheterna att forska och studera samt att uppmuntra frågande barn. Webbplatsen 
vill även guida barn till andra webbplatser som innehåller information man kan lita på. 
De vill även uppmuntra barn att göra sin röst hörd och vara mer än bara en konsument 
när det kommer till interaktion med webben. De vill även erbjuda användarna 
möjligheten att ta kontakt med en författare genom sina författarchattar.   
 
Tice berättar om den lag som biblioteken måste efterleva om de vill ha bidrag från 
staten. En lag som till viss del påverkar vad för material de kan ha med på sin 
webbplats. Lagen heter CIPA, The children’s internet protection act, och kräver att alla 
datorer på folkbibliotek ska vara försedda med en filtrerande mjukvara. Det finns en 
Internetkommitté på New York public library som ser över olika Internetsidor som kan 
vara av intresse att ha med som länkar på den egna webbplatsen. De ger även sina 
åsikter på hur webbplatserna ser ut och fungerar. 
 
En del av innehållet på webbplatsen finns alltid tillgängligt. Exempel på detta är länkar 
till bibliotekskatalogen och databaser. Webbplatsen uppdateras när ny information finns 
tillgänglig såsom exempelvis recensioner från tidskrifter. Nya tjänster såsom den redan 
omnämnda författarchatten har lagts till. Biblioteket har dessutom valt att inte länka till 
webbplatser som har som syfte att sälja saker. De väljer nya länkar till webbplatsen 
genom att läsa tidskriftsresencioner och lyssna på vad bibliotekarier säger om olika 
webbplatser. De har samma urvalskriterier när de väljer länkar som när de väljer böcker. 
Länkarna ska vara av kvalitet, ha autencitet och vara lämpliga för en särskild ålder. De 
försöker hålla i minnet vilket typ av information som deras användare efterfrågar och 
vilken åldersgrupp som de betjänar. På New York Public Library har man även en 
kommitté som hjälper till att ta fram vilka böcker som ska presenteras på webbplatsen. 
 
Man funderar ständigt över formen på webbplatsen säger Tice. De försöker hålla 
barnens intresse levande genom att alltid erbjuda nya saker och uppmuntra barnen att 
använda sig av de länkar som finns tillgängliga på webbplatsen On-lion. Eftersom 
dagens barn är vana vid en fulländad presentation av visuella material försöker även de 
hålla sin webbplats så attraktiv så möjligt. Form hör ihop med funktion och estetik som 
kan göra att det blir lättare att hitta på webbplatsen och att den känns välkomnande och 
trivsam. Samtidigt som detta är viktiga aspekter får man inte glömma att om inte 
innehållet är av värde för användaren kommer hon inte att besöka webbplatsen igen. 
Därför anser Tice att både form och innehåll är viktigt. 
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Om Tice fick drömma fritt om hur webbplatsen skulle se ut om de hade oanade resurser 
skulle hon lägga till fler aktiviteter som skulle öka läsning och öka motivationen hos 
användarna att söka information på egen hand.238  
 

6.3.2 Granskning av innehåll 
 
Granskad: 2004-05-29239 
 

• Fråga – På webbplatsen informeras det om olika sätt att komma i kontakt med 
en bibliotekarie. Antingen kan användaren vända sig direkt till det fysiska 
biblioteket genom att ringa under bibliotekets öppettider eller att chatta med en 
bibliotekarie måndag till fredag mellan 10.00-17.00. Det finns även möjlighet 
för användaren att mejla en bibliotekarie sin fråga. Användaren ska då få svar 
inom två arbetsdagar. Det finns även möjlighet för användaren att läsa FAQ 
(”Frequently asked questions”) på webbplatsen. Chattjänsten på New Yorks BBI 
har inte kunnat testas då man måste ha ett bibliotekskort för att kunna använda 
sig av den tjäns ten.  

 
• Tävla – Det finns tillgång till en hel del länkar till sidor där man kan måla med 

hjälp av datorn och webbsidor där användaren kan pyssla, lösa korsord eller lära 
sig fakta om olika saker. Det finns även länkar till webbsidor som hör ihop med 
tv-program. Många av dessa länkar erbjuder i sin tur både lek och spel på sina 
webbplatser.   

 
• Läs – Det finns länkar till olika tidningar som vänder sig till barn. På dessa 

webbplatser kan barnen bland annat läsa olika artiklar. Det finns även möjlighet 
för användarna att ta del av boktips, många mycket korta men med en länk som 
gör att användaren direkt kan reservera titeln på det fysiska biblioteket i fall hon 
anser den vara av intresse. På webbplatsen finns det även länkar till olika förlag 
där det finns tillgång till exempelvis boktips. 

 
• Skriv – Det finns möjlighet för användarna att skriva boktips på webbplatsen 

som andra sedan kan ta del av. Detsamma gäller även om användaren vill skriva 
en recension om film, musik eller en webbplats.  

 
• Kolla – Det finns tillgång till en hel del länkar som leder utanför webbplatsen. 

Menyerna högst upp på webbplatsen hänvisar till webbsidor som presenterar 
länkar inom olika områden. Exempel på sådana ämnen är vetenskap, teknologi, 
pyssel, spel och sport. 

 
• Generella synpunkter – Då webbplatsen är kopplad till ett fysiskt bibliotek 

finns det möjlighet för användaren att använda sig av bibliotekets katalog över 
Internet. Att webbplatsen är kopplad till ett fysiskt bibliotek märks även då de på 
webbplatsen informerar om aktiviteter som pågår på det fysiska biblioteket.  

 

                                                 
238 Intervju med Margaret Tice, samordnare av barnresurser vid New York public library (2004-08-25). 
239 New York public library: On-lion for kids (uppdateras kontinuerligt). http://kids.nypl.org/ [2004-05-
29].  
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6.3.3 Granskning av form 
 
Granskad: 2004-05-29240 
 

• Grafisk design – Webbplatsen har en hierarkisk struktur. Webbplatsens 
startsida har en blå bakgrundsfärg med menyer högst upp i samma blåa färg och 
grönt om vartannat. Om man klickar sig vidare på menyerna kommer man till 
webbsidor som är utformade och färglagda på samma sätt. Menyerna som ligger 
högst upp på startsidan följer även med när man går vidare in på en av 
menyerna. På undermenyerna finns det även en ikon som hänvisar tillbaka till 
startsidan vilket underlättar för användaren. Det finns dock en av menyerna som 
skiljer sig från de resterande. Det är menyn som hänvisar till vad som händer på 
det fysiska biblioteket. Denna webbsida har en helt annan design och inte heller 
någon ikon som hjälper användaren att hitta tillbaka till startsidan. Användaren 
får istället använda sig av bakåtknappen för att hitta tillbaka till startsidan. Ett 
liknande problem med webbsidan finns i bibliotekets katalog och fråga 
bibliotekarien. Dessa webbsidor har ett liknande utseende som webbsidan som 
hänvisar till aktiviteter i det fysiska biblioteket. På webbplatsen finns det ingen 
innehållsförteckning eller karta på hur webbplatsen är uppbyggd. Webbplatsen 
är dock relativt lättöverskådlig.  

 
• Informationsdesign – Webbplatsen har relativt många menyer med få 

underrubriker vilket gör att webbplatsen är relativt enkel att hitta på. Rubrikerna 
på menyerna har fått namn som underlättar för användaren att hitta på 
webbplatsen. Webbplatsen känns luftig då texter och bilder har fått relativt stor 
plats vilket förenklar sökandet av den information man önskar. 

 
• Interaktionsdesign – Webbplatsen blev mycket trög vid användande av modem 

men vid användande av bredband var webbplatsen betydligt snabbare. 
 
Det underlättar för användaren att hitta på webbplatsen då den i stort har samma design. 
Det finns ett tydligt mönster som återkommer på de olika webbsidorna både vad gäller 
färg och form. Webbplatsen använder sig i stort av två grundfärger samt ett begränsat 
antal olika teckensnitt vilket gör att webbplatsen upplevs homogen. 
 
Det är svårt att finna vem som står bakom webbplatsen. Information om detta kan man 
få om man klickar sig vidare på länkar så att man hamnar i ”vuxenbiblioteket”. 
Anledningen till att denna information inte finns bättre presenterad för användarna kan 
vara att barn inte efterfrågar denna information i samma grad som vuxna. 
 

• Generella synpunkter - På webbplatsens startsida finns det utöver menyerna 
högst upp på webbsidan länkar som leder direkt till bibliotekets katalog, fråga 
bibliotekarien, olika tidningar och uppslagsverk, läsning och skrivning av 
recensioner och senaste nytt.  

 

                                                 
240 New York public library: On-lion for kids (uppdateras kontinuerligt). http://kids.nypl.org/ [2004-05-
29].  
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Vissa av webbsidorna på BBI saknar, som nämnts i den grafiska designen, möjligheten 
att ta sig tillbaka till webbplatsens startsida via en knapp utformad för detta. 

 

6.3.4 Granskning utifrån de multipla intelligenserna 
 
Granskad: 2004-06-22241 
  

• Lingvistisk intelligens – På webbplatsen finns det möjlighet för användaren att 
läsa boktips av barn och även skriva egna boktips. Det finns även tillgång till 
spel och läsning genom länkar. Ett exempel på en sådan länk är Views of the 
solar system242. Under menyn ”Puzzles” på webbsidan ”Views of the solar 
system” finns det bland annat tillgång till ett flertal olika korsord och 
kryptogram. Användaren kan även läsa om olika delar av solsystemet såsom 
planeter och meteoriter.    

     
• Musikalisk intelligens – På länken San Francisco symphony for kids243 finns 

det möjlighet för användaren att utnyttja sin musikaliska intelligens. Här kan 
användaren själv skapa musik och lära sig om olika musikinstrument. Det finns 
även tillgång till ett musiklaboratorium där användaren kan experimentera med 
bland annat harmonier och rytmer.  

 
• Logisk-matematisk intelligens – På webbplatsen finns det en underrubrik som 

heter ”Math” under menyn ”Science & technology”. Under denna underrubrik 
finns det sedan fem länkar till webbplatser som handlar om matematik. Här finns 
tillgång till både spel och räkneproblem inom matematikområdet. Under 
undermenyn ”General science” finns det en länk som heter Science explorer244 
som ger användaren tips och idéer på olika experiment. Användaren får till 
exempel instruktioner för hur man kan göra ett periskop. 

  
• Spatial intelligens – Det finns en undermeny som heter ”Coloring pages” som 

erbjuder ett flertal länkar som leder till webbplatser och webbsidor där 
användaren kan skriva ut en bild och sedan färglägga den manuellt. Det finns 
även länkar till webbplatser och webbsidor där användaren kan färglägga bilder 
med hjälp av musmarkören. Dessutom finns ett flertal länkar som behandlar 
pyssel av olika slag. Ett exempel på detta är Kids craft recipes245 som är en 
webbplats som ger möjlighet för användaren att skapa och forma genom olika 
pyssel.  

 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens – Det finns tillgång till ett antal spel på New 

Yorks BBI som tillhandahåller spel som låter användaren koordinera öga och 
hand. Ett exempel på detta kan man finna under de spel som länken Harlem 
globettroters246 erbjuder under undermenyn ”Basketball”. Uppmaning att röra på 

                                                 
241 New York public library: On-lion for kids (uppdateras kontinuerligt). http://kids.nypl.org/ [2004-06-
22].  
242 http://www.solarviews.com/ss.html. 
243 http://www.sfkids.org/templates/home.asp?pageid=1. 
244 http://www.exploratorium.eud/science_explorer/index.html. 
245 http://www.theideabox.com/ideas.nsf/recipe. 
246 http://harlemglobetrotters.com/. 



 61 

kroppen får användaren bland annat under länken New York city inlines skating 
guide247. Under denna länk får användaren information om när och var lektioner 
i inlineåkning ges. 

 
• Intrapersonell intelligens – Under länken Kids health248 under undermenyn 

”Health science” finns det möjlighet för användaren att reflektera över sin egen 
person. På denna länk finns det bland annat möjlighet för användaren att fundera 
över sina egna känslor, hur kroppen fungerar och vad som händer med den i 
puberteten. 

 
• Interpersonell intelligens – Även här passar Kids health länken bra in249. 

Användaren kan här få möjlighet att förstå hur andra människor fungerar och 
försöka leva sig in i deras situationer. På Animal planet250 som finns under 
undermenyn ”Animals & animal life” finns det tillgång till en chatt där 
användaren kan diskutera frågor kring sina husdjur. Det finns en rad olika 
ämnen för användaren att välja mellan. Detta kan vara ett bra forum för en 
användare med hög interpersonell intelligens då de tycker om att ta nya 
kontakter, och lär sig bäst genom att utbyta information med andra människor.251  

 
• Naturintelligens – Under menyn ”Science & technology” finns det tillgång till 

en undermeny som heter ”Animals & animal life”. Här finns det ett antal länkar 
som erbjuder användaren att både ta del av ren fakta om djur eller att lära sig om 
djur genom spel. Ett exempel på detta är webbplatsen Animal planet252 som 
bland annat erbjuder användaren att ta ett test för att se vilket typ av hund som 
passar den enskilda personen. Användaren kan även läsa om olika djurarter och 
se videoklipp av olika djur.   

 

6.3.5 Sammanfattning av New York public library: On-lion for kids 
 
Målgruppen för New Yorks BBI är barn mellan fyra till tolv år och syftet är att 
uppmuntra frågande barn samt förse sina användare med en stor valfrihet när det 
kommer till möjligheterna att forska och studera. Webbplatsen vill även guida barn till 
andra webbplatser som innehåller information som är att lita på. De vill också 
uppmuntra användarna att göra sina röster hörda. Vid granskningstillfället var innehållet 
på New Yorks BBI relativt litet och byggde i hög grad på länkar. De gav dock sina 
användare möjlighet att skriva boktips och andra medietips på webbplatsen. 
Webbplatsen hade en hierarkisk struktur och formen var enhetlig förutom ett par 
webbsidor som hörde till det fysiska biblioteket. Webbplatsen var relativt 
lättöverskådlig och upplevdes luftig vilket gjorde den enkel att hitta på. När modem 
användes blev webbplatsen oerhört trög vilket kan bero på att webbplatsen har mycket 
grafik. Den enda intelligensen som kunde stimuleras genom webbplatsen var den 
lingvistiska. De övriga intelligenserna kunde stimuleras genom olika länkar.   

                                                 
247 http://www.skatecity.com/nyc/. 
248 http://kidshealth.org/kid/. 
249 Ibid. 
250 http://animal.discovery.com/. 
251 Armstrong, Thomas (1998). s. 36. 
252 http://animal.discovery.com/. 



 62 

6.4 Schaumburgs township district libraray: Kids’ page 
 

 
Figur 8: Schaumburg township district library: Kids’ page.  
URL: http://www.stdl.org/ 253 
 

6.4.1 Intervju med ansvarig 
 
Bakgrund 
 
Schaumburg township district library: Kids’ page skapades 1996. Det var den grafiskt 
ansvariga på biblioteket i samarbete med andra anställda på biblioteket som skapade 
webbplatsen. Eileen Stachler som intervjuats förbinder barn- och ungdomstjänsterna på 
Schaumburgs BBI med informationstekniken. 
 
Idag 
 
Målgruppen för Schaumburgs BBI är barn upp till fjorton år men även föräldrar och 
lärare. Syftet med webbplatsen är att erbjuda ett samlat förråd av webblänkar framtagna 
av de anställda, bibliografier på rekommenderade boktitlar och information från de olika 
avdelningarna på biblioteket. Syftet med webbplatsen har varit detsamma sedan starten. 
Man har dock, enligt Stachler, blivit bättre på att föra fram webbplatsens innehåll 

                                                 
253 Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras kontinuerligt). 
www.stdl.org/kidspage.asp [2004-06-08]. 
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genom åren. På folkbiblioteket i Schaumburg har man ingen speciell tid åsidosatt för att 
jobba med BBI utan det ingår i den vanliga arbetsbeskrivningen. 
 
Innehåll, form och utseende  
 
Det finns en del av innehållet på Schaumburgs BBI som alltid ska finnas. Dessa delar är 
program för vad som händer på barn- och ungdomsavdelningen på det fysiska 
biblioteket, länkar som passar barn och ungdomar, Schaumburgs folkbiblioteks 
nyhetsbrev och bibliografier. Denna information finns på webbplatsen för att den ska 
vara tillgänglig för alla Internetanvändare alla tider på dygnet. Böckerna som finns 
presenterade på webbplatsen är sammansatta bibliografier som sätts samman utifrån de 
ämnen som är mest efterfrågade. 
 
Form och utseende på webbplatsen bestäms av bibliotekets grafikansvarige som 
undersöker den senaste webbteknologin och framsteg för användarvänlighet och 
tillämpar detta på webbplatsen. Stachler anser att form, utseende och innehåll är lika 
viktigt på en webbplats då en attraktiv sida när det kommer till form och utseende 
inbjuder användaren att titta på webbplatsen medan ett bra innehåll gör att användaren 
uppmanas att använda de tjänster som erbjuds och vilja använda webbplatsen igen. 
Schaumburgs BBI har ingen referensgrupp för att undersöka webbplatsens innehåll och 
form. Man arbetar däremot med att få åsikter kring webbplatsen genom sin personal på 
barn- och ungdomsavdelningen. Den som är ansvarig för grafiken på Schaumburgs 
folkbibliotek håller för närvarande på att anpassa folkbibliotekets webbplats efter de 
direktiv som finns angivna i den del av den amerikanska lagen som berör 
funktionshindrade. 
 
Schaumburgs BBI fungerar som ett komplement till servicen som finns på det fysiska 
bibliotekets barn- och ungdomsavdelning. När de väljer ut länkar till webbplatsen väljer 
de sådana som är stabila, kommer från pålitliga källor och är anpassade efter deras 
målgrupp. Personalen som är ansvarig för referenser på ungdomsavdelningen tar fram 
länkar på förslag till BBI och sammanställer bibliografierna för ungdomarna. Dessa 
förslag tas sedan om hand av den ansvariga för barn- och ungdomsavdelningen som 
tittar över dem och bestämmer vilka som ska komma med på webbplatsen. 
 
Om Schaumburgs BBI hade haft oändliga resurser hade man enligt Stachler erbjudit 
användarna mer interaktionstjänster och mer media. Exempelvis skulle användarna 
kunna följa sagostunderna från det fysiska biblioteket live via webbplatsen. 254 
  

6.4.2 Granskning av innehåll 
 
Hela Schaumburgs biblioteks webbplats har en ram kring sina webbsidor. Denna ram 
följer med på alla webbsidor som hör till Schaumburgs BBI och har bortsetts från under 
granskningarna.  
 
Granskad: 2004-05-27255  
                                                 
254 Intervju med Eileen Stachler, teknikansvarig på barn- och ungdomsavdelningen vid Schaumburg 
township district library (2004-06-29). 
255 Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras kontinuerligt). 
http://www.stdl.org/kidspage.asp [2004-05-27]. 
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• Fråga – När det gäller möjligheten till kontakt mellan användare och någon som 

arbetar med Schaumburgs BBI finns alternativet att chatta med en bibliotekarie i 
realtid. Då man väljer att chatta med en bibliotekarie länkas man vidare till 
Schaumburgs biblioteks vuxenavdelnings webbplats. Här finns ganska mycket 
text och man ska välja i vilken kategori den aktuella frågan hör hemma och 
vilket postnummer man har. Utifrån vuxenavdelningens webbplats kan man 
också kontakta de personer som är ansvariga för hela webbplatsen. Dessutom 
kan man kontakta de ansvariga för BBI via e-mejl eller telefon. När tjänsten 
”Fråga bibliotekarien” testades gick det snabbt att komma i kontakt med en 
bibliotekarie som dessutom visade sig intresserad av frågan som ställts och 
direkt sökte reda på information. Efter ungefär två, tre minuter kom det ett svar 
på frågan. Bibliotekarien gav ett svar och hänvisade till en webbplats där hon 
funnit informationen. Hon gav även exempel på andra webbplatser som skulle 
kunna vara av intresse.  

 
• Tävla – På själva webbplatsen finns inga aktiviteter som kan beskrivas som 

lekar, spel eller tävlingar. Dock finns information om aktiviteter såsom lekar 
som äger rum på det fysiska biblioteket i Schaumburg. Dessutom finns länkar på 
webbplatsen som leder till olika spel och andra aktiviteter. På The book of 
Pooh256 finns animerade bokstavsspel och -aktiviteter, på Paw island 257 finns 
ordspel och på Cyberkids258 finns enkla rörliga spel och lekar. 

 
• Läs – På webbplatsen finns tips på bra böcker att läsa uppdelade i 

ämneskategorier såsom humor, djur, klassiker och mystik. Dessa böcker är 
presenterade enbart med titlar och författarnamn. Dessutom finns listor på 
prisvinnande böcker uppdelade i tre ålderskategorier. Dessa böcker är beskrivna 
med referat. Förutom dessa boktips finns bibliotekets nyhetsbrev ”Reggies 
register” tillgänglig att ladda ner och läsa. 

 
• Skriv – Det finns inga möjligheter för användarna av webbplatsen att vara aktiv 

på BBI eller att kontakta andra användare av webbplatsen. Den enda möjlighet 
för användare att praktiskt utföra någonting på sidan är i chattkontakt med en 
bibliotekarie.  

  
• Kolla – Det finns tillgång till en hel del länkar på webbplatsen. Länkarna är 

sorterade i ämnesrubriker och underrubriker. Exempel på sådana rubriker är 
konst, språk, historia samt matematik och naturvetenskap. Det finns också coola 
sidor med lekar, spel och litteratur. De flesta av dessa länkar har lärande i fokus. 

 
• Generella synpunkter – På Schaumburgs BBI finns en del saker som påminner 

användaren om att webbplatsen är knuten till ett fysiskt bibliotek. Det finns 
exempelvis en länk till bibliotekets katalog, presentation av bibliotekets 
aktiviteter, instruktioner om hur man ansöker om ett lånekort och bilder på det 
fysiska biblioteket.   

 

                                                 
256 http://a.disney.go.com/disneychannel/playhouse/bop/. 
257 http://www.pawisland.com. 
258 http://www.cyberkids.com. 
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6.4.3 Granskning av form 
 
Granskad: 2004-06-18259 
 

• Grafisk design – Webbplatsen är färgsatt med ljusa pastellfärger och de olika 
huvudavdelningarna är markerade med stjärnor som snurrar när man rör vid dem 
med pilmarkören. Första sidan på webbplatsen ger ett tydligt, enkelt och 
lättöverskådligt intryck. En gulligt illustrerad tvättbjörn centralt placerad påvisar 
att webbplatsen är avsedd för barn. När man klickar sig fram på webbplatsen 
förflyttas man mellan Internetsidor med samma inramning. Inramningen 
innehåller texten ”Schaumburg township district library”, vilket är namnet på 
biblioteket, och visar tydligt att man är kvar på samma webbplats. Två undantag 
till denna regel är då man klickar på överrubrikerna ”Reggies register” och ”Ask 
a librarian” på webbplatsens förstasida. Klickar man på ”Reggies register” 
öppnas istället en pdf-fil med nyhetsbrevet och klickar man på ”Ask a librarian” 
förflyttas man till bibliotekets vuxenavdelning. 

 
När man klickar sig från webbsida till webbsida inom BBI finner man rubriker på 
webbsidorna som tydligt beskriver innehållet på respektive Internetsida. Webbplatsen 
har en hierarkisk struktur men innehåller ingen översikt över hur BBI är uppbyggt. 
Strukturen på webbplatsen känns dock logisk och ingen översikt är nödvändig. 
Förstasidan på webbplatsen är på sätt och vis en innehållsförteckning då allt som finns 
tillgängligt på BBI ryms under de åtta rubriker som presenteras där.  
 

• Informationsdesign – Webbplatsen är uppbyggd med åtta relativt stora 
överrubriker med olika mängd information under respektive underrubrik. 
Benämningarna på de åtta avdelningarna på webbplatsen är tydliga och 
uppdelningen av BBI:s innehåll på dessa åtta avdelningar är logisk. 

 
• Interaktionsdesign – När ”Local history digital archive” skulle användas 

fungerade den inte. Det dök upp ett felmeddelande som innehöll 
felmeddelandetexten samt en lång text om copyright som innehöll ganska svårt 
språk. 

 
De flesta huvudrubrikerna på BBI leder vidare till en ny webbsida inom webbplatsen, 
men när man trycker på rubriken ”Reggies register” öppnades en pdf-fil. Denna 
inkonsekvens när det gäller knappars funktion, det vill säga om de för användaren 
vidare på sidan eller om de alstrar öppningen av ett nytt fönster på skärmen, finns på 
fler ställen på webbplatsen. Bland länkarna fanns det enbart en som inte fungerade 
under den period granskningen genomfördes. Detta var Ancient greek olympics260.  
 
På webbplatsen upplevs ingenting vara mer framträdande än någonting annat. Samma 
typsnitt och teckenstorlekar används på hela webbplatsen. Det är därför svårt att säga 
vad på webbplatsen som används mer eller mindre ofta, eller kan anses mer eller mindre 
viktigt.  

                                                 
259 Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras kontinuerligt). 
http://www.stdl.org/kidspage.asp [2004-06-18]. 
260 http://www.perseus.tufts.edu/olympics. 
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Förstasidan på webbplatsen har en harmonisk färgsättning och är tydligt upplagd med 
ett tydligt språk. Övriga webbsidor innehåller inte mycket färg alls. Rubriken ”Youth 
links” är ljuslila med underrubrikerna i ljust grönt. Länkarna i sig ser ut som vanliga 
hyperlänkar i understruket blått. Rubriken ”Youth programs” är också lila och texten 
därunder är svart mot vit och grå bakgrund. Typsnittet som används ser ut som 
någonting hämtat ur ordbehandlingsprogrammet Word. Kanske är det typsnittet Arial. 
På förstasidan finns en illustration av en tvättbjörn, samt rörliga stjärnor.  
 
Om man vill kontakta någon på webbplatsen kan man välja ”Contact us”. Där måste 
man välja kategori på den man söker och det står inte tydligt vem som är ansvarig för 
webbplatsen. Annars kan man välja ”Contact webmaster”. Klickar man där öppnas 
datorns mejlprogram. 
  

• Generella synpunkter – Tjänsten ”Ask the librarian” innehåller ganska svårt 
språk, och när man klickar sig vidare från förstasidan på webbplatsen finns 
ingen möjlighet att på övriga webbsidor ta sig tillbaka till förstasidan med hjälp 
av en hemknapp. Man måste därför klicka sig tillbaka till förstasidan på egen 
hand, eller skriva in webbplatsens URL-adress ytterligare en gång. Utöver detta 
upplevs webbplatsen vara logiskt uppbyggd och lätt att hitta på. 

 

6.4.4 Granskning utifrån de multipla intelligenserna 
 
Granskad: 2004-06-20261 
 

• Lingvistisk intelligens – På Schaumburgs BBI finns det möjlighet att läsa 
”Reggies register” vilket ä BBI:s nyhetsbrev. Man kan på BBI skriva till en 
bibliotekarie och ställa frågor. I ”Local history digital archive” kan man söka 
och browsa bland texter om den lokala historien. Många av dessa texter är 
mycket omfattande. Man kan på webbplatsen finna boktips uppdelade i 
ålders- och ämneskategorier, såsom sport, djur, klassiker, poesi och 
prisvinnande böcker. Det finns även tips på Cd-romskivor som bidrar till 
utveckling av läs- och skrivkunskaper samt ger tillfälle att lära sig eller 
förbättra ett språk samt tips på talböcker. 

 
Det finns många länkar på webbplatsen som berör den lingvistiska intelligensen. Det 
finns länkar på spanska, vilka kan vara till nytta för spansktalande och de som vill lära 
sig spanska. Under rubriken ”Language arts”, som länkar till internetsidor som berör 
språk, finns 23 länkar. Bland länkarna finns olika författares egna webbplatser där man 
kan läsa om dem och deras verk. Författare som finns tillgängliga att läsa om är 
exempelvis Roald Dahl och J.K. Rowling. Bland länkarna finns också länkar till 
bokklubbar samt fler länkar som kan vara av intresse för barn med högt utvecklad 
lingvistisk intelligens. 
 

• Musikalisk intelligens – På BBI finns boktips om musik och tips på Cd-
romskivor om klassisk musik samt populärmusik. 

                                                 
261 Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras kontinuerligt). 
http://www.stdl.org/kidspage.asp [2004-06-20]. 
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På BBI finns en del länkar som berör musik. På FirstGov for kids262 finns en länklista 
över olika musiksidor på Internet och webbplatser med kända låttexter. Kid info263, har 
en länklista över spel och lekar med musikanknytning och Curious George 264 (Nicke 
Nyfiken på svenska) har ett litet utbud av sångtexter som handlar om apor. Bland 
länkarna finns en överrubrik som heter ”Music” och bland dessa länkar finns olika 
orkestrars webbplatser där man kan läsa om musik och musikinstrument. Här finns 
också Sing along songs 265 med ett innehåll av ljudfiler med musik och sångtexter och 
samt webbplatsen Barbie266 där man kan skapa musik. På Creating music267 kan man 
skapa musik och rytm och leka lekar och spela spel med musiktema. Bland länkarna 
finns även The New York philharmonics kidzone268 där det finns mycket för den 
musikintresserade att göra. Utöver dessa nämnda länkar finns flera stycken som, på ett 
eller annat sätt, berör den musikaliska intelligensen. 
 

• Logisk-matematisk intelligens – Tips på Cd-romskivor om matematik, 
naturvetenskap och problemlösning finns på webbplatsen. 

 
FirstGov for kids269 är en länklista som bidrar med länkar till internetsidor om 
matematik och naturvetenskap och Magic school bus270 ger tips på laborationer att 
prova hemma. The metropolitan museum of art271 presenterar sitt material med hjälp av 
en tidslinje, ett presentationssätt som tilltalar många människor med högt utvecklad 
logisk-matematisk intelligens. En överrubrik bland länkarna lyder ”Math & science” 
och under den rubriken rymmer länkar till internetsidor om hur man bygger olika 
maskiner och länkar om logiska och matematiska uppfinnare och tänkare. Om man vill 
ha förslag på experiment att utföra hemma kan man klicka sig till Science made 
simple272. A+ math273 har som mål att bidra till förbättrade matematikkunskaper och har 
många spel och övningar som bygger på matematik. Man kan till exempel öva sin 
matematiska förmåga genom att fylla i ett frågeformulär med matematikuppgifter för att 
sedan få ta del av hur mycket rätt man haft, uträknat i procent. På Coolmath4kids274 
finns olika miniräknare som kan användas till olika saker såsom att räkna om ett 
nummer i romerska siffror eller att räkna ut hur gammal man är i hundår. Det finns 
betydligt fler länkar än de som presenterats här som berör den logisk-matematiska 
intelligensen på Schaumburgs BBI.  
 

• Spatial intelligens – På Schaumburgs BBI finns tips på film, Cd-romskivor, 
bildböcker och böcker om pyssel. Cd-romskivorna berör områden som 
konst, färg och form samt lego. Schaumburgs BBI har dessutom ett galleri 
med bilder från barnböcker att förstora och se på.  

                                                 
262 http://www.kids.gov. 
263 http://www.kidinfo.com. 
264 http://www.houghtonmifflinbooks.com/features/cgsite/cgmenu.html. 
265 http://www.niehs.nih.gov/kids/mu sic.htm. 
266 http://www.barbie.com. 
267 http://www.creatingmusic.com. 
268 http://www.nyphilkids.org. 
269 http://www.kids.gov. 
270 http://www.scholastic.com/magicschoolbus/home.htm. 
271 http://www.metmuseum.org/toah/splash.htm. 
272 http://www.sciencemadesimple.com. 
273 http://www.aplusmath.com. 
274 http://www.coolmath4kids.com. 
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FirstGov for kids275 har en länklista med webbplatser som behandlar konst. Kid info276 
har en lista med länkar till internetsidor att skriva ut och färglägga. Webbsidor som Kid 
info där användaren kan skriva ut bilder och färglägga dem är vanliga. Magic school 
bus277 är värt att nämna då denna webbplats inte bara har färgglada och rörliga bilder 
utan även tredimensionella sådana. Bland länkarna kan man även läsa om konst och titta 
på världens flaggor. Dessutom är webbsidor med pussel att lägga återkommande bland 
länkarna. Encyclopedia smithsonian278 innehåller information kring konst, arkitektur 
och design. Barbie279 är en webbplats som innehåller mycket färg. Med modem är den 
mycket tungladdad, men upplevs inte på samma sätt med bredband. Förstasidan på 
webbplatsen är uppbyggt som ett rum. På denna webbplats kan man designa sin egen 
Barbie med utseende, klädsel och personlighet.  
 

• Kroppslig-kinestetisk intelligens – På webbplatsen finns tips på böcker om 
sport. 

 
Bland länkarna på Schaumburgs BBI finns Barbie280 där man kan lära sig att dansa, 
Encyclopedia smithsonian281 där man kan läsa om sport och Family fun282 där det finns 
förslag på en hel del lekar att leka. Här får man även förslag på sommarlekar med  
exempelvis vattenballonger, sprinkler eller trädgårdsslangen. Vill man läsa om sport 
kan man vända sig till Sports illustrated for kids283 där man kan ta del av nyheter inom 
sportvärlden. Bland länkarna finns en hel del rörliga spel som kräver god koordination 
mellan öga och hand. Exempelvis finns det på Cyberkids284 rymdspel som går ut på att 
försvara sig mot ufon, spel där man ska spränga sig genom djungeln eller spel där man 
ska undvika att bli träffad av de tårtor, och pudlar, som clownen kastar i Circus 
senseless. Fler länkar som passar in under rubriken kroppslig-kinestetisk intelligens 
finns på Schaumburgs BBI.  
 

• Intrapersonell intelligens – Under rubriken Science bland länkarna finns 
möjlighet att läsa om känslor och hur det är att växa upp. Här finns 
exempelvis KidsHealth285. Även It’s my life286 berör ämnen såsom känslor. 
På Jan Brett287 kan man göra sin egen almanacka med hjälp av vilken man 
kan bestämma över sin egen tid, planera och sätta upp mål. 

 
• Interpersonell intelligens – På Schaumburgs BBI finns möjligheten att 

kontakta och ställa frågor till en bibliotekarie, och genom detta också 
försöka påverka BBI. På webbplatsen finns också tips på självbiografier och 
böcker om människor med ursprung från andra länder. Dessa kan hjälpa barn 

                                                 
275 http://www.kids.gov. 
276 http://www.kidinfo.com. 
277 http://www.scholastic.com/magicschoolbus/home.htm. 
278 http://www.si.edu/resource/faq/start.htm. 
279 http://www.barbie.com. 
280 Ibid. 
281 http://www.si.edu/resource/faq/start.htm. 
282 http://www.familyfun.go.com/crafts. 
283 http://www.sikids.com. 
284 http://www.cyberkids.com. 
285 http://www.kidshealth.org/kid. 
286 http://pbskids.org/itsmylife. 
287 http://www.janbrett.com. 
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att ta del av andra människors tankar och livsvillkor. Bland boktipsen finns 
också förslag på böcker som behandlar ämnet hur man startar och bibehåller 
en bokcirkel, vilket i högsta grad innebär social samvaro.  

 
På Biography.com288 finns möjlighet att läsa om 25 000 kända personer och i 
Encyclopedia smithsonian289 kan man läsa om olika kulturer samt om olika historiska 
personer. Det finns också länkar om hur människor hade det förr i tiden. Under rubriken 
Native americans finns 14 länkar om den amerikanska urbefolkningen där man kan ta 
del av deras historia och hur de lever idag. Spaghetti book club290 är en bokklubb där 
barn kan läsa bokrecensioner och ge kommentarer på dem samt skriva egna 
bokrecensioner. Vill man diskutera ett aktuellt ämne, exempelvis vad som är sämst med 
att ha semester med sin familj och vad man gör åt det eller vad man tycker om rökning, 
kan man göra inlägg på It’s my Life291. På Crayola.com292 kan man skriva ut och 
färglägga vykort att skicka till en vän med posten. Härifrån kan man också skicka 
elektroniska kort till sina vänner. 
 

• Naturintelligens –På BBI i Schaumburg finns boktips om djur. Dessutom 
finns det tips på Cd-romskivor som behandla många ämnesområden. 
Exempel på detta är problemlösning, djur, natur, insekter, jordbruk, 
naturfenomen och naturlandskap. Under rubriken ”Local history digital 
archive” finns texter att läsa om jordbruk samt djur och natur i ett historiskt 
perspektiv.  

 
På National geographic kids homework help293 kan man läsa om djur och natur samt se 
på olika kartor över landskap. Spelet Flood, som går ut på att systematiskt gruppera 
böcker, finns på Between the lions294. Vill man läsa gamla legender om djur kan man 
göra det på Animals, myths and legends295. Under rubriken ”Dinosaurs” finns sex 
länkar som berör ämnet dinosaurier. På webbplatsen America zoo296 finns en 
världskarta där man kan klicka på olika områden eller världsdelar för att se och läsa om 
det djurliv som finns just där. Man kan på samma webbplats även lyssna på olika 
djurläten vilket man även kan göra på Sounds of the world’s animals297. 
 

6.4.5 Sammanfattning av Schaumburg township district library: 
Kids’ page 

 
Målgruppen för Schaumburgs BBI är barn upp till fjorton år och syftet är att erbjuda ett 
samlat förråd av webblänkar, bibliografier på rekommenderade titlar och information 
från olika avdelningar. Då webbplatsen granskades hade den boktips för barn och den 
egna tidningen Reggies register fanns att läsa. Utöver detta bestod webbplatsen till 
största delen av länkar. Webbplatsen var relativt lättöverskådlig och enhetligt utformad. 
                                                 
288 http://www.biography.com. 
289 http://www.si.edu/resource/faq/start.htm. 
290 http://www.spaghettibookclub.org. 
291 http://pbskids.org/itsmylife. 
292 http://www.crayola.com. 
293 http://www.nationalgeographic.com /homework. 
294 http://pbskids.org/lions. 
295 http://planetozkids.com/oban/legends.htm. 
296 http://www.americazoo.com/kids.htm. 
297 http://www.georgetown.edu/faculty/ballc/animals/animals.html. 
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Endast några få webbsidor avvek från det allmänna mönstret. Webbplatsen hade en 
hierarkisk struktur. Ett problem med webbplatsen var knappars inkonsekvens. Vissa 
öppnade ett nytt fönster medan andra förde användaren vidare på webbplatsen. 
Webbplatsen hade aktiviteter som stimulerade den lingvistiska och den spatiala 
intelligensen. Resterande intelligenser kunde stimuleras med hjälp av de många länkar 
som Schaumburgs BBI erbjöd. 
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7 Analys och diskussion 
 
Nedan följer analys och diskussion. Under analys- och diskussionsdelen har 
komplexiteten i gruppen barn och ungdomar hafts i åtanke. Olika barn har exempelvis 
olika intressen och utvecklas olika fort fysiskt och psykiskt. Det är omöjligt att dra 
några precisa slutsatser kring hur barn fungerar och vad de tycker om respektive inte 
tycker om. Det handlar i stort om generaliseringar och säger långt ifrån allt om den 
specifika individen. 
 
För att lättare ge en överblick över de olika BBI i förhållande till uppsatsens 
problemformulering har webbplatserna, i analysen, placerats i tabeller utifrån innehåll, 
form och de olika BBI:s förmåga att stimulera de intelligenser Gardner förespråkar. 
Förklaringar till utformande och ifyllande av dessa tabeller följer i anslutning till 
tabellerna i analysavsnittet. För att resultaten skulle kunna presenteras i tabellform har 
de granskningar av BBI som utförts översatts till siffror. Denna typ av bedömning har 
naturligtvis inslag av värdering och subjektivitet, men intentionen har varit att den ska 
bli så rättvis som möjligt och visa vad som funnits och inte funnits på de granskade 
webbplatserna. BBI har kunnat få tre olika bedömningar. Anledningen till att 
bedömningsgraderna inte blivit fler är att numreringen upplevs mer självklar när 
bedömningsgraderna är få vilket gör att den blir mindre subjektiv. Färre grader 
tydliggör dessutom klarare skillnaderna mellan de olika BBI.   
 

7.1 Vilket syfte har de granskade barnbiblioteken på 
Internet? 

 
Resultatet av vår granskning visar på huvudsaklig fokus på lärande och information. 
Detta framgår genom granskningarna samt de intervjuer som gjorts med de ansvariga på 
BBI. Denvers BBI hade även som uttalat syfte att underhålla sina användare.298 Barnens 
bibliotek hade en större fokus på underhållning för underhållningens skull medan de 
amerikanska BBI hade underhållning för att lära sig någonting. Ur svenskt perspektiv 
känns det viktigt att barn får tillfälle att leka utan att alltid behöva lära sig någonting. 
Man kan dock lära sig mycket genom lek även om detta kanske handlar mer om 
”livskunskap” än om fakta.  
 
Rickegård upplever att de BBI hon undersökt i sin magisteruppsats har liknande mål för 
sina webbplatser. Det handlar i stort om att skapa en mötesplats för barn och ungdomar 
där det finns möjlighet för dem att samspela. Det ska också finnas möjlighet att finna 
information, stimulera sin läsning och det egna skapandet samt internetanvändning.299 
Detta har även till viss del överensstämt med de BBI som undersökts i denna uppsats. 
Skillnaden mellan Barnens bibliotek och de amerikanska BBI var dock att de 
amerikanska BBI inte givit användarna någon större chans att samspela med varandra.   
 
Det måste vara svårt att skapa ett BBI då målgruppen för webbplatsen är relativt bred. 
Det är stor skillnad på vad en sexåring klarar av och tycker är roligt jämfört med en 
tolvåring. I Baumgartens undersökning kring utvecklingspsykologi, psykologi, 
                                                 
298 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt).  
299 Rickegård, Johanna (2001). s. 61-63. 
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pedagogik och teknik framgår klara skillnader, men även vissa likheter i vad barn i olika 
åldrar kan och tycker om att göra.300 Att utifrån detta ta fram ett syfte för ett BBI måste 
vara svårt. Det som bland annat framgår är att barn i tio till fjortonårsåldern ogärna 
använder sig av samma webbplats som yngre barn. 301 Detta kan skapa ett problem. 
Upplever till exempel alla åldrar inom målgruppen för Barnens bibliotek webbplatsen 
som representativ för deras målgrupp? Det blir nog lätt att man fokuserar på en 
mellanålder och sedan hoppas att så många som möjligt i de kringliggande åldrarna 
även använder sig av webbplatsen. De amerikanska BBI var alla knutna till 
folkbibliotek som i sin tur erbjöd en webbplats även för tonåringar. Detta kan vara ett 
sätta att attrahera barn i olika åldrar till webbplatserna. På detta sätt får barnen en 
möjlighet att känna att det verkligen finns ett forum för dem som ser deras 
förutsättningar och behov.     
 
Det danska barnbiblioteksprojektet Dotbot har bland annat som mål att få barn och unga 
att upptäcka vad ett folkbibliotek har att erbjuda samt att främja folkbibliotekens 
position när det kommer till det kulturella arbetet bland barn och unga.302 Detta är ett 
mål som borde vara självklart bland de BBI som undersökts. Trots detta var det 
ingenting som uttrycktes i de intervjuer som gjorts med de ansvariga för de BBI som 
undersökts. Kanske är det ett självklart syfte för ett BBI, vilket kan vara en orsak till att 
de ansvariga inte har fokuserat på det under intervjuerna.   
 
Zandelin konstaterar i sin magisteruppsats att alla de undersökta BBI i hennes studie 
samarbetar med barn för att ta fram sina webbplatser.303 Av de BBI som undersökts var 
det bara Denvers BBI och Barnens bibliotek som har använt sig av barn när de utformat 
sin webbplats. Att använda sig av barn vid skapande av ett BBI är någonting som 
gagnar webbplatsen i stort. Ett BBI mår dessutom bra av att ta in barn och ungdomars 
synpunkter när man formar sitt syfte för webbplatsen.   
 

7.2 Hur kan innehållet på de granskade barnbiblioteken på 
Internet beskrivas? 

  
En tabell har skapats för att illustrera hur innehållet på de granskade BBI sett ut med 
utgångspunkt i granskningsinstrumentet. Om innehållet under exempelvis kategorin 
Fråga på ett BBI varit omfattande har det tilldelats en etta och om innehållet varit 
mindre omfattande har detta BBI fått 0,5. Fanns mycket lite eller inget innehåll på 
nämnt BBI som passade under denna rubrik har det fått en nolla. Detta system har gällt 
på alla granskade BBI och på alla rubriker. Ett BBI har således kunnat få högst fem 
poäng. Tabellen illustrerar dessutom vilket innehåll som varit mest vanligt bland de 
granskade BBI.  
 
När det gäller Barnens bibliotek har naturligtvis alla tabellens rubriker varit 
representerade i dess innehåll då analysmodellen utgått från detta BBI. Dock har 
innehållet under de olika rubrikerna varit mer eller mindre omfattande på samma sätt 
som för de andra granskade BBI.   

                                                 
300 Baumgarten, Miki (2003). s. 6-8. 
301 Ibid. s. 8. 
302 Nielsen Steen, Kirsten (2001). s. 26. 
303 Zandelin, Carina (2001). s. 60. 
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Figur 9: Tabell för innehåll 
 

7.2.1 Hur det ser ut på de granskade BBI  
 
Det har funnits en del likheter i innehållet på de olika BBI. Alla BBI som granskats har 
erbjudit användaren att ta del av tjänsten ”Fråga bibliotekarien”. Den här tjänsten har 
dock sett lite olika ut på de olika webbplatserna. På de amerikanska BBI erbjöd man 
sina användare att komma i kontakt med en bibliotekarie på många olika sätt. 
Användaren kunde kontakta bibliotekarien genom att ringa eller besöka det fysiska 
biblioteket i fråga. Hon kunde även mejla och chatta med bibliotekarien samt på en del 
BBI ta del av ofta ställda frågor.304 Då Barnens bibliotek inte är ett fysiskt bibliotek utan 
endast finns på Internet gavs det ingen möjlighet för användaren att kontakta en 
bibliotekarie genom att ringa eller besöka Barnens bibliotek. Den enda möjligheten för 
användaren av Barnens bibliotek att komma i kontakt med en bibliotekarie var via mejl. 
Undrade man över någonting kunde man även utnyttja resursen att läsa Väldigt Ofta 
Frågade Frågor, VOFF, på Barnens bibliotek.305 Det var en fördel att användaren hade 
möjlighet att välja på vilket sätt hon ville kontakta en bibliotekarie. Det ökar chansen att 
användaren ska kunna känna sig bekväm om möjligheten finns att kommunicera med en 
bibliotekarie på det sätt som känns mest naturligt för henne.  
 
Det innehåll de intervjuade barnbibliotekarierna på de amerikanska BBI uppgav alltid 
fanns på deras webbplatser var en ingång till bibliotekets katalog, och information om 
vad som händer på det fysiska biblioteket. Vissa nämnde även länkar, databaser, 
nyhetsbrev och bibliotekets logga.306 Det är självklart att en del av det ovan nämnda 
innehållet på webbplatserna inte fanns på Barnens bibliotek då det inte är kopplat till ett 
fysiskt bibliotek.  
 
Det var bara Barnens bibliotek som erbjöd tävlingar, spel och lekar på själva 
webbplatsen. 307 De andra erbjöd denna typ av nöje endast genom länkar. De 
amerikanska BBI hade större fokus på lärande än på nö je. Många av de amerikanska 
länkarna som hade lekfulla inslag hade ändå som avsikt att lära användaren någonting. 

                                                 
304 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). New York public library: On-lion for 
kids (uppdateras kontinuerligt). Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras 
kontinuerligt).  
305 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt).  
306 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). New York public library: On-lion for 
kids (uppdateras kontinuerligt). Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras 
kontinuerligt).  
307 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt).  

 Fråga Tävla Läs Skriv Kolla Total 

Barnens bibliotek 1 1 1 1 1 5 

Denvers BBI 1 1 1 0 1 4 

New Yorks BBI  1 1 1 1 1 5 

Schaumburgs BBI 1 1 1 0 1 4 

Total 4 4 4 2 4  
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Det lekfulla var en typ av pedagogik.308 Denna typ av inslag fanns även på Barnens 
bibliotek men där kunde man även se spel och lekar som inte hade någon uppenbar 
lärandefunktion. 309 Utifrån denna granskning av BBI är det dock svårt att dra några 
slutsatser kring vad detta kunde innebära. Det skulle ändå kunna vara en indikation på 
att USA och Sverige har olika syn på lek och lärande.  
 
Rickegård menar att alla de BBI hon undersökte hade ungefär samma typ av innehåll. 
Det handlade om boktips, länkar, nyheter och en möjlighet att själv skicka in texter.310 
Detta är innehåll som även fanns på de BBI som granskats i denna uppsats. Skillnaden 
är att möjligheten att själv skicka in texter inte fanns på alla BBI. Barnens bibliotek gav 
användarna möjlighet att skriva texter av olika slag på sin webbplats. Då de undersökta 
BBI i Rickegårds magisteruppsats även hade detta med på sina webbplatser kan man 
fundera på om det är ett svenskt fenomen. New Yorks BBI gav visserligen sina 
användare möjlighet att skriva recensioner av olika slag311 vilket är positivt.  
 
Alla BBI innehöll boktips av olika slag. En del tips bestod enbart av författare och titel 
medan andra innehöll längre beskrivningar samt bilder av böckerna. Ett sätt att välja ut 
böcker att tipsa om har varit att välja prisbelönad litteratur.312 De olika BBI som 
undersökts i uppsatsen har även utgått från böcker som riktar sig till deras målgrupp 
samt ämnen som är efterfrågade av användarna. De undersökta BBI använde sig av 
ungefär samma kriterier de använde för att välja ut litteratur när de valde länkar som ska 
finnas på deras webbplatser. När de valt ut länkar har de också undersökt om de 
kommer från en pålitlig källa.313 Alla BBI som granskats innehöll många länkar inom 
en hel del olika områden. De fyra granskade BBI hade ungefär samma fördelning av 
nytta och nöje när det handlar om länkar.314 I det danska projektet Dotbot talas det om 
länksamlingen som webbplatsens ryggrad. De menar att länkarna ska vara av kvalitet.315 
De BBI som undersöktes i uppsatsen hade en hel del länkar. De var alla noga med 
kvaliteten på sina länkar.316 Det BBI som hade allra flest länkar var Schaumburg. 317 
Trots att det fanns många länkar på webbplatsen var de av god kvalitet. Frågan är dock 
om barn verkligen kan hitta bland alla dessa länkar. Det blev lätt förvirrande med alltför 
många länkar då det var lätt att glömma bort vilka man varit inne på och var man fann 
en riktigt bra länk. 
 
När det gäller hur delaktiga användarna kan vara när det kommer till att skriva på de 
olika BBI som granskats fanns det stora skillnader. Att ta kontakt med andra var en 
tjänst som inte fanns tillgänglig på några av de webbplatser som granskats. Medan det 

                                                 
308 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). New York public library: On-lion for 
kids (uppdateras kontinuerligt). Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras 
kontinuerligt).  
309 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt).  
310 Rickegård, Johanna (2001). s. 59-63. 
311 New York public library: On-lion for kids (uppdateras kontinuerligt).  
312 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). New York public library: On-lion for 
kids (uppdateras kontinuerligt). Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras 
kontinuerligt).  
313 Intervju med Katarina Dorbell, Michelle Jeske, Eileen Stachler & Margaret Tice. 
314 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). New York public library: On-lion for 
kids (uppdateras kontinuerligt). Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras 
kontinuerligt).  
315 Nielsen Steen, Kirsten (2001). s. 26. 
316 Intervju med Katarina Dorbell, Michelle Jeske, Eileen Stachler & Margaret Tice. 
317 Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras kontinuerligt). 
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inte heller fanns några möjligheter för användarna på Denvers och Schaumburgs BBI att 
skriva inlägg på webbplatsen såg möjligheterna dock annorlunda ut på Barnens 
Bibliotek och New Yorks BBI. På New Yorks BBI fanns många möjligheter för 
användarna att göra sin röst hörd genom att uttrycka sina åsikter kring media av olika 
slag. När det kommer till Barnens bibliotek kunde användarna uttrycka sig i skrift 
genom att skriva bokrecensioner och olika typer av skönlitterära texter.318 
 
Den stora skillnaden mellan Barnens bibliotek och de amerikanska BBI var att de 
amerikanska är knutna till ett fysiskt bibliotek medan Barnens bibliotek är en fristående 
webbplats. Detta märktes tydligt på de amerikanska BBI då det fanns en ingång till det 
fysiska bibliotekets katalog och presentation av detta biblioteks aktiviteter på 
webbplatsen. 319 
 

7.2.2 ”Fråga bibliotekarien” 
 
Funktionen ”Fråga bibliotekarien” var en imponerande tjänst. Där fanns bibliotekarier 
som var trevliga, personliga och på ett bra sätt hjälpte till att finna den efterfrågade 
informationen. Tjänsten AskUsNow som startats vid två folkbibliotek i Maryland, USA 
erbjuder sina användare att chatta med en bibliotekarie. Målet med tjänsten är att 
erbjuda barn och ungdomar hjälp med att hitta information på Internet. Ett problem 
bibliotekarierna har ansett uppkommit mellan dem själva och användarna när det gällt 
AskUsNow är att många användare inte vet hur de ska använda tjänsten. Att de lämnar 
den på grund av otålighet om det varit tyst från bibliotekariens håll i en minut.320 Att 
man fick vänta en stund medan bibliotekarien letade information var även något som 
upplevdes medan tjänsten ”Fråga bibliotekarien” testades. Bibliotekarierna var dock 
duktiga på att tala om att de nu skulle leta information och att det skulle ta en liten 
stund. De bad ”Jennifer” som använde tjänsten att vänta medan detta gjordes. På 
Denvers BBI kom det upp ett nytt webbfönster som hörde till ”Fråga bibliotekarien”-
tjänsten vilken var oberoende av det gamla fönstret vilket gjorde att man kunde fortsätta 
att leta annan information under tiden som bibliotekarien gjorde sin sökning. 321 Detta är 
ett bra sätt att undvika att användaren hinner bli uttråkad medan hon väntar på svar och 
att hon vet att kontakten med bibliotekarien inte är bruten utan att bibliotekarien ägnar 
sig åt hennes fråga. Ett annat problem som nämns i artikeln är att en del användare 
försvinner innan de lämnat sin e-postadress där bibliotekarien kan nå dem. Detta var 
dock inget problem när ”Fråga bibliotekarien”-tjänsterna testades då användaren 
behövde uppge sin e-postadress innan hon kom i kontakt med en bibliotekarie.  
          

7.2.3 Speciella förutsättningar att ta hänsyn till på ett BBI 
 
En skillnad mellan de amerikanska BBI och Barnens bibliotek var att Barnens bibliotek 
var väldigt mån om att användare med olika behov skulle kunna ta del av webbplatsen. 
De erbjöd till exempel användare med synproblem att lyssna på en del information och 

                                                 
318 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). New York public library: On-lion for 
kids (uppdateras kontinuerligt). Schaumburg township district library: Kids’ page (uppdateras 
kontinuerligt).  
319 Ibid. 
320 Thompson, Joseph (2003). s. 36. 
321 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt). 
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litteratur. Användare med nedsatt hörsel hade även möjlighet att ta del av viss 
information genom teckenspråk och användare med olika funktionshinder fick hjälp att 
hitta litteratur som passar dem.322 Den här typen av webbplatsanpassning för användare 
med olika funktionshinder har inte funnit på några av de granskade amerikanska BBI. 
Det är svårt att tro att behovet av BBI anpassade för användare med funktionshinder 
skulle vara mindre i USA. Schaumburgs BBI jobbade då granskningen ägde rum med 
att anpassa sin webbplats efter de riktlinjer som finns angivna i den amerikanska lagen 
kring funktionshindrade.323 Detta märktes dock inte av under granskningen av detta BBI 
men eftersom de jobbade med det kommer det troligtvis att märkas så småningom. De 
amerikanska BBI hade större fokus på språk, kultur och religion vilket kan förklaras av 
att USA är ett mångkulturellt land. Behovet av inslag såsom språk, kultur och religion 
är väldigt stort i USA. Om dessa inslag skulle fattas på webbplatserna skulle de anses 
vara diskriminerande. Barn med funktionshinder glömdes dock bort på dessa 
webbplatser vilket kan bero på att fokus var så stort på det mångkulturella. Kanske har 
man en annan syn på funktionshinder i Sverige jämfört med USA. Medvetenheten om 
att barn med funktionshinder kanske skulle vilja ha möjligheten att kunna ta del av det 
utbud som finns på de olika BBI kanske inte finns. Ett offentligt BBI i Sverige skulle 
anses diskriminerande om det inte tog hänsyn till människor med olika funktionshinder. 
Inställningen i Sverige är att alla ska kunna delta i alla delar av samhället på lika villkor. 
Så verkar inte riktigt vara fallet i USA då inga av de amerikanska BBI som undersökts 
hade inslag riktade till funktionshindrade. Detta kan i och för sig ha att göra med 
Förenta Nationernas Barnkonvention som värnar om alla barns lika rätt oavsett deras 
förutsättningar.324 I och med att Sverige har ratificerat denna konvention har vi som land 
ett större ansvar att följa den än USA.  
 
De granskade BBI levde inte alltid upp till de mål uppställda i Förenta Nationernas 
Barnkonvention. De amerikanska BBI som undersökts tog inte hänsyn till artikel 12 
som säger att barn har rätt att göra sig hörda och få sina åsikter respekterade. Det fanns 
dåligt med utrymme för användarna på de amerikanska BBI att komma till tals. Det 
fanns massor av länkar för barnen att använda sig av men det fanns dåligt med ställen 
där de kunde få uttrycka en egen åsikt kring någonting. På New Yorks BBI kunde 
barnen dock skriva recensioner vilket kunde vara ett sätt för användarna att komma till 
tals. Den ovan förda argumentationen passar även delvis in på artikel 13 som berör 
barns rätt till yttrandefrihet. Det är svårt att kunna yttra sig när det inte finns ett forum 
för detta. Utöver dessa synpunkter erbjöd de BBI som undersökts sina användare en hel 
del information av olika slag vilket gjorde att de följde artikel 17.   
 

7.2.4 Vad barn vill att en bra webbplats ska erbjuda 
 
Enligt studien kring barn som browsar Internet vill barn ha webbsidor som är 
lättlästa.325 På de BBI granskade i denna uppsats har det dock funnits webbsidor som 
varit en aning svårförståeliga. Det har då främst hand lat om de webbsidor på det 
enskilda BBI som länkade till webbsidor som hörde till ”vuxenbiblioteket” på Internet 
samt webbsidor som bland annat berörde ”fråga bibliotekarien”-tjänsten och 

                                                 
322 Barnens bibliotek (uppdateras kontinuerligt). 
323 Intervju med Eileen Stachler. 
324 Mänskliga rättigheter för barn: Ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter. 
(2000). s. 14-15. 
325 Zambrana-Ignacio, Marjorie (1999). s. 11-12. 
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information om det fysiska biblioteket. Det är konstigt att man inte har skapat egna 
webbsidor för barn som berör dessa områden. Kanske har det inte funnits ekonomiska 
förutsättningar för detta och dessa områden kan ha ansetts ha lägst prioritet. En annan 
tolkning är att de som ansvarar för de olika BBI som undersökts inte är medvetna om att 
det finns en möjlighet att barn upplever de nämnda webbsidorna som svåra. Barn vill 
även enligt samma studie ha webbplatser som är undervisande, roliga och läskiga.326 De 
BBI granskade i denna uppsats har upplevts som undervisande och ibland roliga men 
sällan läskiga. Något som användarna skulle kunna uppskatta är alltså inslag på BBI 
med läskiga inslag. Vid skapandet av denna typ av inslag bör man dock vara ytterst 
medveten om att man måste ta hänsyn till vilken som är webbplatsens lägsta 
målgruppsålder. Annars är risken stor att man skrämmer barn och även får mycket 
reaktioner av vuxna som tycker att det är opassande med den typen av innehåll på en 
webbplats riktad till barn. Frågan är även om alla barn verkligen är intresserade av 
läskigheter. Om det finns barn som inte vill ha läskigheter skulle det vara hemskt att 
skrämma dem som inte vill uppleva detta.  
 
Enligt studien barn som browsar Internet anser barn mellan sju och nio år att deras 
favoritwebbplatser berör ämnen såsom djur, rymden, musik, sport och favorit-tv-
program. 327 De ämnen som räknas upp som det fanns minst av på de undersökta BBI är 
favorit-tv-program. Det fanns dock vissa länkar som ledde till tv-seriernas webbplatser. 
Kanske är det så att tv inte riktigt räknas till biblioteksvärlden. Man skulle ändå kunna 
ta vara på de tv-serier som även har blivit böcker och göra en webbsida för dessa. Detta 
skulle kunna vara ett sätt att bjuda in barn som tittar mycket på tv men ännu inte har 
upptäckt böckernas värld. 
 

7.2.5 Hur de undersökta BBI skulle kunna bli bättre 
 
Studien vars uppgift var att besvara frågorna kring varför teknik kan vara viktigt för 
barn, vilka aktiviteter teknik kan stödja och vilka förändringar man kan utföra i 
framtiden visar att man kan främja det unika med Internet mer.328Det skulle de 
granskade BBI kunna förbättra genom att exempelvis erbjuda större chans för barnen att 
lära av varandra. Detta skulle innebära att de får ta del av förstahandsinformation genom 
att till exempel chatta med varandra. Att få dela med sig av den information man själv 
besitter till någon annan skapar positiva känslor hos personen ifråga. Det skulle 
dessutom vara ett sätt för barn att lära känna nya vänner. På Internet behöver man inte 
visa hur man ser ut och detta kan göra att människor som annars inte skulle ha träffats 
gör det. Det kan vara ett sätt att berika sitt liv på. Tänk hur mycket man kan lära av 
människor som lever på ett annat sätt än en själv, både när det kommer till intresse men 
även värderingar. 
 
Studien nämnd i föregående stycke visar att barn kan utöva sina drömmar på Internet då 
detta är ett forum som inte ”tvingar” dem att först vara vuxna. På Internet kan barn få 
vara musiker, konstnärer och sagoberättare om de vill. Det finns ingen ålder som 
hindrar dem från att göra det de vill.329 De BBI som undersökts kunde ha uppmuntrat 
detta mer än vad som gjordes. Internet är en av de få platser där barn inte behöver bli 
                                                 
326 Zambrana-Ignacio, Marjorie (1999). s. 20-21. 
327 Ibid. 
328 Druin, Allison & Inkpen, Kori (2001). s. 192. 
329 Ibid. s. 192-193. 
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klappade på huvudet av vuxna utan får möjlighet att utöva sina drömmar. Ett BBI skulle 
kunna erbjuda sina användare att till exempel lägga in eget material i en databas av 
något slag. Detta material skulle sedan kunna vara sökbart under olika kategorier såsom 
musik, bild, berättelser, spel. Detta skulle kunna vara ett sätt för barn att få utlopp för 
sin kreativitet.  
 

7.3 Hur kan formen på de granskade barnbiblioteken på 
Internet beskrivas? 

 
Tabellen nedan visar hur formen på de granskade BBI kan illustreras utifrån 
granskningsinstrumentet. Utgången var att ta ställning till hur genomarbetad formen på 
respektive BBI verkade. Om ett BBI hade en helt eller nästintill felfri grafisk design har 
detta BBI fått en etta. Om detta BBI hade en god grafisk design, dock inte perfekt 
tilldelades det 0,5 och om den grafiska designen på webbplatsen var dålig eller ganska 
dålig fick den en nolla. Detta system har gällt på alla granskade BBI och på alla 
rubriker. Ett BBI har således kunnat få högst tre poäng. Dessutom illustrerar tabellen 
vilken typ av design de granskade webbplatserna lyckats bäst med och eventuellt har 
lagt ner mest engagemang på.  
 
 

 Grafisk design Informationsdesign Interaktionsdesign Total 

Barnens bibliotek 1 1 0 2 

Denvers BBI 0 0,5 1 1,5 

New Yorks BBI  1 1 0,5 2,5 

Schaumburgs BBI 1 1 0 2 

Total 3 3,5 1,5  

Figur 10: Tabell för form 
 

7.3.1 Grafisk design 
 
De granskade BBI har haft en liknande grafisk design. Detta ses dock inte som 
någonting negativt då det är lättare att ta till sig innehållet om man inte ständigt behöver 
fundera över hur webbplatsen är uppbyggd. Tre av fyra BBI hade en hierarkisk struktur 
och ingen innehållsförteckning. Att det inte fanns innehållsförteckningar upplevdes 
dock inte som ett problem då webbplatserna hade flera olika rubriker att välja mellan 
som på ett sätt fungerade som en slags innehållsförteckning. Undantaget var dock 
Denvers BBI som uppfattades som en aning förvirrande till sin struktur och skulle ha 
behövt en innehållsförteckning av något slag. Det som bidrog till att Denvers BBI 
upplevdes rörig var att en del av webbsidorna stack ut från det allmänna mönstret på 
webbplatsen när det gällde färg och form. Dessutom förändrades startsidans bild 
emellanåt vilket ledde till att man inte kunde känna sig säker på om man var tillbaka på 
startsidan eller om man hamnat på en ny webbsida. Den största anledningen till 
förvirring kunde dock bero på att Denvers BBI hade en annorlunda struktur på sin 
webbplats. De utgick i huvudsak från en webbstruktur vilket är en struktur som är lite 
mindre vanlig. Rickegård framhåller i sin magisteruppsats att de BBI hon undersökt 
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använder sig av en utformning av webbplatsen som kan ses som en aning fantasilös men 
fungerande. Hon menar att detta kan vara ett sätt att vänja barn vid hur man kan 
använda Internet.330  
 
Problemet med att de olika BBI hade webbsidor som inte stämde överens med den 
allmänna strukturen fanns på alla de olika BBI. Det kändes ibland lite tråkigt att inte ha 
en enhetlig design men det skapade oftast inga problem när det kom till att hitta på de 
olika webbplatserna. De olika BBI var tydliga i sin struktur vilket underlättade för 
användarna att använda sig av webbplatserna. Detta trots att det på alla de granskade 
BBI fanns webbsidor som inte stämmer överens med de andra på webbplatsen när det 
gällde form och färg. Det fanns dessutom vissa ikoner som inte betedde sig som 
förväntat.  
 
Nielsen menar att barn fungerar bäst med webbplatser framtagna för vuxna. Detta beror 
på att de ofta följer de metoder som finns för att skapa en användarvänlig webbplats.331 
Om det är så att barn fungerar bättre ihop med webbplatser anpassade för vuxna kan 
man undra vad de som skapar webbplatser för barn gör för fel. Är det kanske så att de är 
så fokuserade på att skapa webbplatser som tilltalar barn att de glömmer bort de mest 
grundläggande principerna kring användarvänlighet. Både Stachler vid Schaumburgs 
BBI och Jeske vid Denvers BBI påpekade att de utgår från rön kring användarvänlighet 
och webbdesign på sina webbplatser.332  
 
I de intervjuer som gjorts med de ansvariga för de olika BBI hävdade de att de anser att 
form och innehåll är lika viktiga på deras webbplatser. De menade att bra form gör att 
användaren lockas att titta närmare på innehållet medan de menade att ett bra innehåll 
gör att användaren kommer tillbaka till webbplatsen. 333 Jeske vid Denvers BBI var den 
enda av de intervjuade bibliotekarierna som inte höll med om att form och innehåll har 
samma tyngd. Hon menade att innehållet har större vikt då användarna inte återvänder 
till en webbplats med dåligt innehåll. Hon upplevde dock att formen inte var helt oviktig 
då användaren kanske inte kommer att titta närmare på en webbplats som hon anser vara 
oattraktiv. 334    
 

7.3.2 Informationsdesign 
 
Informationsdesignen på de BBI som granskats var god. Rubrikerna som delar upp 
webbplatsen var i allmänhet tydliga och hur man delat upp webbplatsens innehåll under 
dessa rubriker upplevdes logiskt. Detta var något som gällde alla de granskade BBI 
förutom Denvers BBI. Rubrikerna på detta BBI ansågs mindre tydliga. New Yorks och 
Denvers BBI hade ganska lite information på varje webbsida vilket ledde till att 
webbsidorna kändes luftiga. Detta underlättade för användaren att hitta den information 
hon sökte. 
 

                                                 
330 Rickegård, Johanna (2001). s. 59-63. 
331 Nielsen, Jakob (2002).  
332 Intervju med Michelle Jeske & Eileen Stachler.  
333 Intervju med Katarina Dorbell, Michelle Jeske, Eileen Stachler & Margaret Tice. 
334 Intervju med Michelle Jeske. 
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7.3.3 Interaktionsdesign 
 
Interaktionsdesign på de undersökta BBI var genomgående god. Den märktes oftast inte 
av vilket är ett positivt tecken. 335 
  
Enligt den förberedande undersökningen inför skapandet av ett BBI i London framkom 
det att barn inte ville ha animationer på webbplatser om de fungerar som 
informationsbärare.336 Detta kan tyckas överraskande. Om detta är någonting som gäller 
barn i allmänhet måste många webbplatser upplevas barnsliga och tråkiga av många 
barn. Framför allt bör man vara medveten om att barn är olika och att alla barn inte kan 
tycka om samma saker. Några kanske uppskattar det som upplevs typiskt barnsligt 
medan andra tycker bättre om webbplatser som mer liknar dem riktade till vuxna. På 
grund av detta är det särskilt viktigt att barn får vara involverade i alla delar när det 
kommer till skapandet av ett BBI. Detta har dock inte varit fallet på något av de 
undersökta BBI. Barnens bibliotek låg helt klart bäst till när det kom till frågor som 
delaktighet från barn. Enligt vår uppfattning skulle det gärna få finnas mer delaktighet 
på de undersökta BBI.  
 
Nielsen anser att det ofta skapas webbplatser efter vad man tror barn tycker om och hur 
man tror att de beter sig. 337 De undersökta BBI har alla varit estetiskt tilltalande med 
mycket färg och roliga animationer. Trots detta har det ibland varit svårt att förstå 
upplägget på webbplatserna. Form handlar om så mycket mer än det man oftast tänker 
på först, det vill säga färg och bilder av olika slag. Börman talar i sin magisteruppsats 
om hur hon upplever att det finns bilder på webbsidor för barn som verkar vara 
ditplacerade enbart beroende på att de är roliga. De har alltså ingen egentlig anknytning 
till texten på webbsidan. 338 I Zandelins magisteruppsats framkommer det dock att 
illustrationer gör att barns intresse ökar när det kommer till sökningar och webbsidors 
innehåll.339 Det verkar som om bilder kan spela en stor roll på webbsidor för barn. De 
undersökta BBI har i stort haft bilder som stämmer överens med webbsidornas innehåll. 
Barn upplever troligtvis precis som vuxna att webbsidor ska hänga ihop när det kommer 
till text och bild. På Denvers BBI hade man till exempel ett animerat ansikte av en 
tvättbjörn mitt på sidan. 340 Det har varit svårt att förstå sambandet mellan denna bild 
och webbplatsen i övrigt, förutom att den kanske markerar att webbplatsen är riktad till 
barn. På New Yorks BBI hade man däremot lyckats med ett samband mellan text och 
bild då man på webbplatsen On-lion möttes av två animerade lejon på förstasidan på 
webbplatsen. 341  
 
Precis som i projektet ECOi har man i studien kring barn som browsar Internet kommit 
fram till att det är mycket vanligt med föreställningen att barn vill ha webbsidor med 
starka färger och många ljudeffekter.342 Enligt nämnda studie om barn på Internet vill 
barn istället ha bilder med budskap och de får gärna vara rörliga och varierade.343 Både 

                                                 
335 Söderström, Jonas (2001b). 
336 Druin, Allison et. al. (2001). 
337 Nielsen, Jakob (2002). 
338 Börman, Maria (1998). s. 59-60. 
339 Zandelin, Carina (2001). s. 59-60. 
340 The Denver public library kids web (uppdateras kontinuerligt).   
341 New York public library: On-lion for kids (uppdateras kontinuerligt). 
342 Hanna, Libby et. al. (1999). s. 3-4. Zambrana-Ignacio, Marjorie (1999). s. 11-12. 
343 Zambrana-Ignacio, Marjorie (1999). s. 11-12. 
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New Yorks och Denvers BBI upplevdes som väldigt färgsprakande. Frågan är om de 
har utgått från föreställningar att barn vill ha starka färger eller om de har valt färg efter 
undersökningar gjorda på barn. 
 
Börman påpekar att webbens långsamhet kan vara ett problem. Hon menar att barn kan 
bli mindre engagerade och kreativa om de upplever att det tar för lång tid att öppna ett 
spel- eller ritprogram. 344 På de undersökta BBI har det funnits program som varit 
väldigt svåra att komma åt. Detta har speciellt varit ett problem när modem användes 
men även ibland när bredband använts. Problemet att det tar lång tid eller inte fungerar 
över huvudtaget är något som ofta upplevts som väldigt frustrerande.  
 

7.3.4 Generella synpunkter 
 
De amerikanska BBI som undersökts har inte varit konsekventa med att använda sig av 
länkar från de olika webbsidorna som leder till webbplatsens förstasida. Detta gör att 
det har varit svårt att hitta tillbaka till förstasidan på webbplatsen vilket upplevts en 
aning frustrerande. 
 
Barnens bibliotek kändes dåligt uppdaterat under granskningen. Förhoppningsvis var 
detta bara en tillfällighet och inte någonting som händer med jämna mellanrum. En 
dåligt uppdaterad webbplats signalerar att man inte tar så stor hänsyn till sina 
användare. 
 
 

7.4 Svarar innehållet på de granskade barnbiblioteken på 
Internet mot barns olikheter utifrån Howard Gardners 
intelligensteori? 

 
Följande tabell illustrerar om de BBI som granskats innehåller sådant som kan stimulera 
alla barns olika intelligenser enligt Gardners intelligensteori. Om ett BBI under 
granskningen hade inslag som stimulerade en specifik intelligens tilldelades denna 
webbplats en etta. Om denna typ av innehåll var mindre omfattande gavs siffran 0,5. I 
de fall då inslag på BBI som stimulerar den lingvistiska intelligensen var mycket lite 
eller ingenting fick det en nolla. Detta system har gällt på alla granskade BBI och på 
alla rubriker. Ett BBI har således kunnat få högst åtta poäng. Dessutom illustrerar 
tabellen vilken intelligens som har haft bäst chans att bli stimulerad av innehållet på de 
granskade BBI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
344 Börman, Maria (1998). s. 42. 
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 Lingvistisk Musikalisk Logisk-
matematisk 

Spatial Kroppslig-
kinestetisk 

Intrapersonell Interpersonell Natur Total 

Barnens 
bibliotek 1 1 1 1 1 1 1 0,5 7,5 

Denvers  
BBI 

1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 7 

New Yorks 
BBI 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Schaumburgs 
BBI 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Total 4 3,5 4 4 4 3,5 4 3,5  

Figur 11: Tabell för de multipla intelligenserna 
 

7.4.1 Den lingvistiska intelligensen 
 
Barnens bibliotek hade webbsidor med inslag av information och lärande, för att 
stimulera barns längtan efter kunskap, men tyngdpunkt låg huvudsakligen på 
läsfrämjande och läslust. Denna tyngdpunkt har möjligtvis kunnat förklaras av paragraf 
nio i bibliotekslagen som säger att folkbiblioteken ska främja språkutveckling och öka 
läslusten bland barn. 345 Det finns även siffror som visar att svenska barn i årskurs fyra 
har bättre läsfärdigheter i förhå llande till barn i samma ålder i andra länder. I denna 
statistik ligger Sverige på första plats och USA på åttonde plats. Båda länderna ligger 
över medelnivån för läsning bland barn i den här åldern i världen.346 Kanske är det så att 
svenskar anser läsning vara viktigare än vad de gör i andra delar av världen. Om detta är 
fallet skulle man kunna förklarar Barnens biblioteks stora fokus på läsning. Om 
svenskar är uppvuxna med att läsning är något av det som är viktigast att lära sig i 
skolan borde det på ett eller annat sätt visa sig i samhället. På de amerikanska BBI som 
undersökts fanns det inte alls samma mängd av aktiviteter som uppmuntrade 
användarna att läsa.  
 

7.4.2 Den musikaliska intelligensen 
 
I en undersökning kring hur barn lär sig på Internet i förhållande till Gardners 
intelligensteori framkom det att det finns dåligt med aktiviteter som stimulerar den 
musikaliska intelligensen. 347 Detta är ingenting som noterats på de BBI som undersökts 
i uppsatsen. Det har funnits flera bra webbplatser som de olika BBI har länkat till som 
behandlat musik av något slag. I nämnda undersökning talas om problem med 
ljudfiler348 vilket även är någonting som varit en aning problematiskt under 
granskningen av de olika BBI i denna uppsats, främst då modem har använts. Detta är 
ett problem som man inte kan göra någonting åt för tillfället. Ljudfiler tar stor plats och 
det är bara att gratulera de användare som har bredband då dessa filer troligtvis kommer 
att kunna fungera bättre att lyssna på för dem. Trots problemet med ljudfiler har 
användare med väl utvecklad musikalisk intelligens kunnat få denna intelligens 
stimulerad på andra sätt än genom just ljudfiler på de olika BBI. Exempel på detta är att 
användarna kunnat läsa om kompositörer, musiker och instrument på vissa länkar. 
 

                                                 
345 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996). 
346 Skolverket, Barns läskompetens i Sverige och i världen. PIRLS 2001. (2003). s. 11. 
347 MacKenzie, Niall (1998). s. 40. 
348 Ibid. 
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7.4.3 Den logisk-matematiska intelligensen 
 
Barnen som figurerar i studien kring barns lärande på Internet i förhållande till Gardners 
intelligensteori verkar ha problem att hitta på ”Treasure island”, webbplatsen som 
undersökts i studien. 349 Tankar har kommit upp om barn hittar bra på de webbplatser 
som undersökts i uppsatsen och om barn kunnat förstå hur de olika BBI är uppbyggda 
när man som vuxen ibland haft problem att hitta på de olika webbplatserna. Problemet 
kan till viss del förklaras med att en del av webbplatserna har haft en struktur som varit 
något annorlunda än den vanliga hierarkiska strukturen. Kanske är det så att personer 
med högt utvecklad logisk-matematisk intelligens inte alls skulle ha samma problem att 
hitta på de olika BBI. Om detta är fallet vore det önskvärt att strukturen förändrades då 
det är viktigt att alla användare förstår sig på den. Strukturen på en webbplats är inte 
någonting en användare kan välja eller välja bort som fallet kan vara med andra 
aktiviteter. 
 

7.4.4 Den spatiala och den kroppsligt-kinestetiska intelligensen 
 
Studien kring barns lärande på Internet i förhållande till Gardners intelligensteori visar 
att problem med text kan uppstå på en webbplats då en dator inte är ett bra media för 
text. Text som läses på en datorskärm blir oftast väldigt vid vilket inte är ett bra 
format.350 Möjligheten finns att detta kan vara en av orsakerna till att de olika BBI som 
undersökts har innehållit så lite text. Dock kan man placera sin text i kolumner för att 
göra det mer hanterbart för läsaren.  
När det gäller intelligenser såsom den spatiala och den kroppsligt-kinestetiska var de 
undersökta webbsidorna relativt enkelspåriga. En person med hög spatial intelligens kan 
vara intresserad av många olika saker som passar inom den spatiala intelligensens 
ramar. När de olika BBI erbjöd sådant som kan intressera personer med hög spatial 
intelligens var det i huvudsak samma saker. Det som erbjöds var ofta pyssel och 
möjligheter att färglägga bilder av olika slag. Det hade varit roligt att se aktiviteter som 
inbjuder till tredimensionellt tänkande såsom möjligheten att se samma objekt ur olika 
vinklar och känslan av att förflytta sig i ett tredimensionellt rum. Detta fenomen har 
funnits på endast ett av de granskade BBI. Schaumburgs BBI hade en länk till The 
magic school bus351 där det fanns möjlighet för användaren att se bilder ur ett 
tredimensionellt perspektiv. 
 

7.4.5 De personliga intelligenserna 
 
Studien kring barns lärande på Internet i förhållande till Gardners intelligensteori visar 
att den intrapersonella intelligensen är dåligt utvecklad hos många av de barn som 
deltog i studien. 352 Kanske är det så att barn idag inte ges tillfälle att utveckla den 
intelligensen då det verkar vara av större vikt i dagens samhälle att ha väl utvecklad 
interpersonell intelligens än intrapersonell intelligens. Det har även varit svårt att hitta 
bra exempel på aktiviteter på de olika BBI som stimulerade den intrapersonella 

                                                 
349 MacKenzie, Niall (1998). s. 38. 
350 Ibid. s. 40. 
351 http://www.scholastic.com/magicschoolbus/home.htm. 
352 MacKenzie, Niall (1998). s. 37. 
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intelligensen. Kanske kan detta vara en bild av vad barn idag efterfrågar. Om tanken 
kring att barn idag inte uppmuntras att utveckla sin intrapersonella intelligens skulle 
stämma skulle det heller inte finnas någon större efterfrågan på aktiviteter av detta slag 
från användarna. 
 
I Baumgartens forskning kring utvecklingspsykologi, psykologi, pedagogik och teknik 
framkom det, precis som i undersökningen med pojkar i åldrarna 11-14 år i användandet 
av ett digitalt bibliotek på Internet, önskemål om vad en webbplats bör innehålla.353 
Baumgarten talar i sin artikel om att barn bland annat tycker om webbplatser där de kan 
växa som personer och stärka sitt självförtroende.354 Detta motsäger en del av vad som 
framkommit tidigare under denna rubrik. Att växa som person handlar i hög grad om 
den intrapersonella intelligensen. Även om de undersökta BBI verkat vara mer 
fokuserade på att stimulera den interpersonella intelligensen var det i sanningens namn 
svårt att skilja på de personliga intelligenserna. Gardner påpekar att de personliga 
intelligenserna i hög grad utvecklas sida vid sida.355 Det är synd att det inte fanns fler 
aktiviteter på de undersökta BBI som stimulerade den intrapersonella intelligensen då 
det finns många människor som behöver stärka sitt självförtroende och växa som 
person. 
 
När det gäller den interpersonella intelligensen har alla de olika BBI aktiviteter att 
erbjuda sina användare. De BBI som erbjuder mest på själva webbplatsen är Barnens 
bibliotek och New Yorks BBI. Eftersom vi i granskningarna inte tar hänsyn till om 
innehållet på de olika BBI finns på själva webbplatsen eller som länkar kommer detta 
inte att påverka bedömningen av de olika BBI. Fördelen med att ha mycket innehåll på 
webbplatsen istället för på länkar är dock att man har kontroll över innehållet på ett helt 
annat sätt. Länkar kan exempelvis ändra innehåll eller upphöra. På Barnens bibliotek 
fanns många möjligheter för användarna att uttrycka sig och påverka innehållet och 
formen på webbplatsen. Delaktighet från användarnas sida var något som uppmuntrades 
på Barnens bibliotek. Med jämna mellanrum har ett nätverk av barn fått komma till tals 
angående innehåll och form på Barnens bibliotek. Dorbell, ansvarig för Barnens 
bibliotek, har också fått många mejl från användarna om just innehåll och form på 
webbplatsen. Detta har varit någonting Dorbell uppskattat och i intervjun påpekade hon 
att de varit en förutsättning för att webbplatsen ska kunna utvecklas.356 På de Denvers 
och Schaumburgs BBI fanns det däremot inte samma utrymme för användaren att göra 
sin röst hörd. På Barnens bibliotek fanns det möjlighet för användaren att skriva egna 
bokrecensioner, skriva egna berättelser och ramsor, chatta med olika författare och ta 
kontakt med Dorbell, ansvarig för webbplatsen. På Denvers och Schaumburgs BBI 
fanns inte denna typ av tjänster där användaren kunnat vara delaktig på webbplatsen i 
samma utsträckning som på Barnens bibliotek. Det enda av de amerikanska BBI som 
inbjudit till delaktighet av användarna, utöver kontakt med en bibliotekarie, är New 
Yorks BBI. Detta BBI har uppmuntrat användarna att skriva egna bokrecensioner som 
lagts ut på webbplatsen. De erbjöd även sina användare författarchattar.    
 
I forskning kring utvecklingspsykologi, psykologi, pedagogik och teknik har 
framkommit att barn mellan tio och fjorton år är speciellt intresserade av sociala 

                                                 
353Theng, Yin Leng et. al. (2001). s. 407, 413. Baumgarten, Miki (2003).  
354 Baumgarten, Miki (2003). s. 6. 
355 Gardner, Howard (1998). s. 221. 
356 Intervju med Katarina Dorbell.  
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relationer och gärna besöker chattrum.357 Detta är även någonting som tidigare nämnda 
studie kring barns lärande på Internet i förhållande till multiintelligensteorin visat. 
Barnen som varit med i denna användarstudie letar efter aktiviteter där de kan vara 
delaktiga.358 Detta är en aktivitet som varit svår att hitta på de undersökta BBI. Det är 
tråkigt då det enligt nämnda studie verkar som om de flesta barnen var intresserade av 
aktiviteter som dessa.359 Att kunna vara delaktig på en webbplats är något som 
stimulerar de personer som har en högt utvecklad interpersonell intelligens. Enligt 
studien kring barns lärande på Internet verkar det dock som om de flesta barnen letade 
efter aktiviteter där de kunde vara delaktiga.360 En tolkning av detta är att barn idag är 
vana vid att kunna kommunicera med varandra med hjälp av Internet. Detta skulle i så 
fall kunna leda till att detta är en del av den interpersonella intelligensen som utvecklats 
starkt hos många barn. Det skulle även kunna vara tecken på att man verkligen kan 
jobba med att utveckla sina olika intelligenser. Även Börman nämner i sin 
magisteruppsats vikten av att det finns möjlighet för människor att kommunicera och 
publicera vad de vill på Internet då hon ser detta som en av webbens viktigaste 
funktioner. Börman menar att detta är ett bra sätt för barn att få den bekräftelse de 
behöver.361 New Yorks BBI och Barnens bibliotek är ett bra exempel på webbplatser 
där barn tillåtits att kommunicera med andra människor.  
 
I undersökningen av ett nytt digitalt barnbibliotek på Internet har informanterna fått tala 
om vad de skulle vilja att ett digitalt bibliotek erbjöd dem. Det framkommer att de vill 
att det ska fungera som ett traditionellt bibliotek, de vill även ha tillgång till spel och 
möjlighet att lämna in material av olika slag. De vill även ha en tio i topp lista på böcker 
och författare och möjlighet att chatta. Det framkom även senare med en ny grupp att de 
även ville ha tillgång till en del där man kan få hjälp med till exempel läxor och 
diskutera viktiga ämnen med andra i samma ålder. Det var dock ett önskemål att 
diskussioner som dessa skulle ledas av en lärare.362 Dessa önskemål speglar inte alls alla 
de olika intelligenserna som Gardner talar om. Det handlar främst om den lingvistiska 
och den interpersonella intelligensen. Kanske är det så att barn med väl utvecklade 
lingvistiska och interpersonella intelligenser är de som främst använder sig av Internet. 
Det finns många andra sätt att stimulera sina intelligenser än att just använda sig av 
Internet. Kanske är det barnen med högt utvecklad kroppslig-kinestetisk intelligens som 
är ute och leker och barn med väl utvecklad musikalisk intelligens som sitter hemma 
och spelar på instrument eller är med i ett band. Kanske är det en befängd idé att ett BBI 
ska kunna stimulera alla de olika intelligenserna. Kanske är det så att Internet inte är det 
bästa sättet att stimulera alla olika intelligenser utan bara ett bra sätt för vissa av 
intelligenserna. Det skulle ju även kunna vara så att vi ännu inte har kommit så långt i 
vår tanke på vad Internet verkligen skulle kunna betyda. I framtiden kommer säkerligen 
möjligheter för vad man kan göra på Internet bli betydligt fler, kanske är det bra att 
börja förbereda sig för detta redan nu.  
  

7.4.6 Påverkan på BBI från personal och användare 
 

                                                 
357 Baumgarten, Miki (2003). s. 8. 
358 MacKenzie, Niall (1998). s. 35. 
359 Ibid. 
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361 Börman, Maria (1998). s. 3-4. 
362 Theng, Yin Leng et. al. (2001). s. 407, 413. 
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Den syn ansvariga för olika BBI har på barn borde synas på deras webbplatser. Synen 
på barn är även någonting som de ansvariga för de olika BBI blivit tillfrågade om i 
intervjuerna. Den enda av de ansvariga på de olika BBI som undersökts som verkligen 
uttryckte en ståndpunkt kring sin syn på barn var Dorbell på Barnens bibliotek. Hon 
menade att hon uppskattar den respons hon fått från sina användare och tar den på 
allvar. Dorbell menade även att det vid intervjutillfället fanns exempel på funktioner på 
webbplatsen som hade kommit till som ett svar på användarnas önskningar.363 Detta är 
ett utmärkt sätt att stimulera en person med väl utvecklad interpersonell intelligens. Att 
få möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt kring innehållet på en webbplats och att det 
sedan finns möjlighet att ens egna förslag på förändringar genomförs måste vara 
drömmen för någon med en väl utvecklad interpersonell intelligens.        
 
Det har tidigare nämnts i uppsatsen att det kan spela roll hur många personer som jobbar 
med de olika BBI då det kan ha betydelse för förmågan att kunna stimulera de åtta olika 
intelligenserna på ett bra sätt. Armstrong, som tillämpar Gardners intelligensteori på 
barn, menar att en lärares utveckling av sina intelligenser påverkar undervisningen364 
och detsamma borde vara troligt på ett BBI. Ju fler som är engagerade i ett BBI desto 
bättre borde möjligheten var att kunna stimulera fler intelligenser. På de undersökta BBI 
såg det lite olika ut när det kom till hur många personer som var med och påverkade 
webbplatsens innehåll och utformning. Schaumburgs BBI var det enda av de undersökta 
webbplatserna som inte hade speciell tid avsatt för webbplatsen. På Schaumburgs 
folkbibliotek såg man arbetet med BBI som en uppgift bland många. Den ingick helt 
enkelt i det dagliga arbetet.365 På de övriga BBI som undersöktes fanns det personal 
med den specifika uppgiften att jobba med BBI. Denvers BBI verkade ha den största 
inblandningen av antal personer i arbetet med sitt BBI.366 Det BBI som lade ner mest tid 
på sitt BBI var Barnens bibliotek och efter det New Yorks BBI.367 Att det var dessa 
bibliotek som lade ner mest tid på sina webbplatser märktes under granskningarna.  
 
Om man ska utgå från tidigare premiss att det bör vara bättre ju fler personer som är 
involverade på ett BBI borde detta leda till att Denvers BBI var den webbplats som 
stimulerade flest intelligenser. Inget av de granskade BBI stack dock ut från de andra 
när det kom till att stimulera olika antal intelligenser. Alla de undersökta BBI 
stimulerade alla Gardners intelligenser på ett eller annat sätt.  
 
Dorbell på Barnens bibliotek har påpekat att hon, då intervjun genomfördes, hade ett 
nätverk där barn kunnat komma till tals om innehåll och form. Utöver detta tillfrågade 
hon gärna även verksamma barnbibliotekarier om råd.368 På Schaumburgs BBI såg man 
gärna att personalen på barn- och ungdomsavdelningen tyckte till om deras BBI.369 
Detta kan vara ett sätt att få fler intelligenser stimulerade på ett BBI. Det skulle kunna 
vara ett problem om det är för många personer som är involverade i skapandet och 
upprätthå llandet av ett BBI. Det kan bli så att webbplatsen upplevs en aning ojämn då 
det är lätt att man drar åt olika håll om man är för många personer och viljor kring ett 
projekt.  
                                                 
363 Intervju med Katarina Dorbell.  
364 Armstrong, Thomas (1998). s. 32. 
365 Intervju med Eileen Stachler.  
366 Intervju med Michelle Jeske.  
367 Intervju med Katarina Dorbell & Margaret Tice. 
368 Intervju med Katarina Dorbell. 
369 Intervju med Eileen Stachler.  
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7.5 Metodreflektion 
 
Den metod och de analysverktyg som valts till uppsatsen har fungerat bra att arbeta 
utifrån då de varit enkla och logiska att utgå från. Intervjuerna med de ansvariga för 
respektive BBI gav mycket intressant information men inte så mycket information 
relevant för uppsatsen. Detta kan bero på att vi ställt fel frågor. Det kan även bero på att 
det varit en svår intervjusituation då det inte varit möjligt att interagera med 
informanterna och att intervjuerna utförts på engelska. Det hade kanske varit bättre att 
göra kortare intervjuer med tydligare fokus på webbplatsernas syfte. Analysverktygen 
har varit varit heltäckande när det kommer till frågeställningarna. Det var en positiv 
överraskning att det gick så bra att använda Gardners intelligensteori som ett 
granskningsverktyg.  Förförståelsen var att det skulle vara svårt att finna sådant på de 
granskade BBI som stämde överens med alla Gardners intelligenser. Det fanns dock 
sådant som kunde stimulera alla de olika intelligenserna, mer eller mindre, på de 
webbplatser som undersöktes. Det har däremot varit en aning mer besvärligt att använda 
sig av granskningsverktyget kring form då uppdelningen kring formen på de olika 
webbplatserna gjordes mellan grafisk design och informations- och interaktionsdesign. 
Anledningen till att det upplevdes som lite tankekrävande var att de tre designtyperna 
delvis överlappar varandra. Då det inte fanns några jättestrikta gränser mellan dessa tre 
designsätt har det i en del fall varit vissa svårigheter att bestämma under vilken rubrik 
kommentarer hör hemma. Detta har blivit en avvägningsfråga, men med lite pusslande 
har allt kommit på plats. Trots vissa svårigheter i placeringen av tankar kring formen på 
de granskade webbplatserna har ändå fördelarna med att använda detta analysverktyg 
uppvägt nackdelarna. Kapitel 7 Analys och diskussion där resultatredovisningen delats 
upp efter uppsatsens frågeställningar har fungerat bra då det har varit relativt lätt att 
placera in information på rätt ställe samtidigt som det blivit tydligt. Tabellerna i detta 
kapitel har dessutom hjälpt oss att lättare få en bild av de olika BBI utifrån uppsatsens 
frågeställningar och förtydligar den information som ges under de olika 
frågeställningarna.  
 
Om vi hade fått möjlighet att göra om studien med de kunskaper vi nu har hade vi valt 
att ta med fler svenska BBI i studien för att få mer jämnvikt mellan länderna Sverige 
och USA. Det vore också intressant att få se mer forskning kring hur man skulle kunna 
applicera Gardners intelligensteori på bibliotek. Studien är liten med ett litet urval och 
vi har på grund av detta inte kunnat dra några generella slutsatser. Vi har dock försökt 
att måla upp en bild av hur det ser ut på de undersökta BBI och genom detta kan vi ana 
att det kan se likadant ut på andra BBI. 
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8 Slutsatser 
 
Att det gick att använda Gardners intelligensteori i ett utvärderingssammanhang tycker 
vi är bevisat i och med denna uppsats. Gardners teori visade sig fungera utmärkt att 
granska webbplatser med. Det är dock inget heltäckande granskningsinstrument. 
Beroende på vad syftet med granskningen är kan det vara bra att komplettera med ett 
granskningsinstrument för innehåll och ett för form vilket gjorts i uppsatsen.     
 
Slutsatser kring den femte frågeställningen som berör skillnader och likheter mellan det 
svenska Barnens bibliotek och de granskade amerikanska barnbiblioteken på Internet 
presenteras under de andra frågeställningarna då det varit naturligt att jämföra och 
belysa positiva och negativa aspekter av innehåll, form, syfte och hur de olika BBI 
stimulerar Gardners intelligenser på detta sätt. 
 
Den första frågeställningen berör syftet på de granskade barnbiblioteken på Internet. Det 
har visat sig att de olika BBI som granskats haft en huvudsaklig fokus på att lära och 
informera. Syftena har dock skilt sig en aning från varandra i övrigt. På Barnens 
bibliotek hade man en fokus på läsande. På Denvers BBI betonade man vikten av att 
underhålla och inspirera. På New Yorks BBI ville man uppmuntra frågande barn medan 
man i Schaumburg hade en stor fokus på länkar. 
 
Utifrån den andra frågeställningen kring hur innehållet på de granskade BBI kan 
beskrivas har det visat sig att de granskade BBI har någorlunda samma innehåll på sina 
webbplatser. Det BBI som skilt sig mest från mängden har varit Barnens bibliotek som 
erbjudit sina användare en hel del mer på webbplatsen i jämförelse med de andra BBI. 
När det kommit till länkar har det varit Schaumburgs BBI som leder ligan. De hade vid 
granskningen otroligt mycket länkar på sin webbplats. Det som kännetecknade främst 
de amerikanska BBI var att de till stor del bestod av just länkar. New Yorks BBI skilde 
sig dock lite från de andra amerikanska BBI då denna webbplats även erbjöd aktiviteter 
på själva webbplatsen. Det var bara Barnens bibliotek och New Yorks BBI som erbjöd 
sina användare en möjlighet att komma till tals på webbplatsen, vilket är någonting som 
barnkonventionen påpekar som viktigt. Den stora skillnaden mellan Barnens bibliotek 
och de amerikanska BBI var dock de amerikanska BBIs anknytning till ett fysiskt 
bibliotek. Detta har medfört att de amerikanska BBI delvis ha ft ett annat innehåll än 
Barnens bibliotek. De har bland annat haft en ingång till bibliotekets katalog samt 
information kring aktiviteter på det fysiska biblioteket. Enligt tabellerna i analysen var 
det Barnens bibliotek och New Yorks BBI som fick full pott när det kom till innehållet 
på deras webbplatser. Tabellen visar även att av de olika punkter som granskats under 
innehåll har det varit Skriv som fått sämst betyg när det kommit till biblioteken i 
allmänhet.    
 
Utifrån den tredje frågeställningen kring hur formen på de granskade barnbiblioteken 
kan beskrivas har det visat sig att de granskade BBI sett relativt olika ut. Schaumburgs 
BBI var den webbplats som vid första anblicken upplevdes som mest tråkig när det kom 
till formen. De andra webbplatserna hade mycket färg och grafik vilket gjorde att 
webbplatserna upplevdes attraktiva för ögat. Alla BBI fungerade trögt när modem 
användes och på en del ställen slutade till och med webbsidor att fungera. Detta var helt 
klart ett minus men kanske ändå någonting som man som användare får ha förståelse för 
om man vill att webbplatsen ska ha mycket färg och form då detta är tungladdat. De 
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undersökta webbplatserna har alla varit relativt enhetligt utformade. Alla de olika BBI 
har dock haft webbsidor som skilt sig från det allmänna mönstret. Detta är någonting 
som vore lätt att fixa till. Det skulle leda till att webbplatserna skulle bli betydligt lättare 
att förstå sig på. Det skulle även se snyggare ut rent formmässigt. Denvers BBI var 
uppbyggt utifrån en webbstruktur medan de andra hade en hierarkisk struktur. 
Webbstrukturen var en aning svårare att förstå sig på men om man vant sig vid hur den 
fungerar skulle det nog inte vara några problem att använda sig av Denvers webbplats. 
Det har genomgående varit svårt att finna kontaktinformation till de ansvariga för de 
olika BBI vilket känns konstigt. Kanske har man inte velat få för mycket åsikter från 
användarna eller så har de ansvariga för de olika BBI inte varit medvetna om att 
informationen varit så svår att finna. Enligt tabellerna i analysen kring formen på de 
olika BBI visade det sig att New Yorks BBI var den webbplats som kammade hem 
högst poäng. Sämst poäng fick Denvers webbplats. Det som de olika BBI var bäst på 
när det kom till formen på deras webbplatser var informationsdesignen, sämst var 
interaktionsdesignen. 
 
Den fjärde frågeställningen handlar om innehållet på de granskade barnbiblioteken på 
Internet svarar mot barns olikheter utifrån Howard Gardners intelligensteori. Utifrån 
tabellerna i analysen kan man utläsa att det varit New Yorks och Schaumburgs BBI som 
bäst stimulerat alla de åtta intelligenser som Gardner talar om. Denver har fått sämst 
betyg av de undersökta BBI. De intelligenser som fått sämst betyg om man ser på 
webbplatserna generellt har varit den musikaliska och den intrapersonella intelligensen 
samt naturintelligensen. 
 
Enligt de granskningar som gjorts i uppsatsen spelar det ingen roll om ett BBI är 
nationellt eller lokalt. Barnens bibliotek som är nationellt var inte bättre än de andra 
BBI som undersökts. Den stora skillnaden mellan webbplatserna var att Barnens 
bibliotek hade mycket eget material på webbplatsen medan de amerikanska BBI hade en 
större fokus på länkar. Att ha eget material kan upplevas som positivt men samtidigt kan 
man argumentera att det är onödigt att själv skapa material som någon annan redan gjort 
bättre.  
 
I tabellen som följer är de siffror som framkommit i tidigare tabeller i analysen 
sammanställda för att få fram den totala summan hos de undersökta BBI. 
 
 

 Innehåll Form Multipla intelligenser Total 

Barnens bibliotek 5 2 7,5 14,5 

Denvers BBI 4 1,5 7 12,5 

New Yorks BBI  5 2,5 8 15,5 

Schaumburgs BBI 4 2 8 14 

Figur 12: Tabell för sammanlagda poäng 
 
 
Det BBI som varit bäst utifrån de granskningar som utförts i uppsatsen har varit New 
Yorks BBI och sämst har Denvers BBI varit. Alltså var de antaganden som drogs kring 
att Barnens bibliotek som är ett nationellt BBI borde erbjuda mer kvalitet än ett lokalt 
BBI felaktigt.  
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9 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att granska det nationella barnbiblioteket på Internet, Barnens 
bibliotek i förhållande till tre amerikanska lokala barnbibliotek på Internet för att få en 
bild av hur nationella respektive lokala bibliotek kan fungera. För att kunna göra detta 
har innehåll och form på de olika barnbiblioteken på Internet granskats. De har även 
undersökts utifrån deras förmåga att stimulera barns olika intelligenser utifrån Howard 
Gardners intelligensteori. Syftet har varit att undersöka om Gardners teori kan användas 
som ett granskningsverktyg i ett utvärderingssammanhang av barnbibliotek på Internet. 
Intervjuer har även utförts med de ansvariga för respektive barnbibliotek på Internet för 
att få deras åsikter kring innehåll, form och syfte med deras webbplatser. Utifrån dessa 
resultat har sedan webbplatserna jämförts för att finna likheter och skillnader dem 
emellan. Uppsatsens frågeställningar är: 
 

• Vilket syfte har de granskade barnbiblioteken på Internet? 
 

• Hur kan innehållet på de granskade barnbiblioteken på Internet beskrivas? 
  
• Hur kan formen på de granskade barnbiblioteken på Internet beskrivas? 

  
• Svarar innehållet på de granskade barnbiblioteken på Internet mot barns 

olikheter utifrån Howard Gardners intelligensteori?  
 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan det svenska Barnens bibliotek 
och de amerikanska barnbiblioteken på Internet? 

 
I Bakgrunden har folkbibliotekets uppdrag presenterats, barnbibliotek på Internet samt 
lagar och rekommendationer där den den svenska bibliotekslagen och Förenta 
Nationernas barnkonvention berörts. En definition av vad ett barnbibliotek kan vara har 
även presenterats. Det ska finnas en anträffbar bibliotekarie, möjlighet för användaren 
att söka information och litteraturförmedling av något slag. Inledningsvis i kapitlet 
Tidigare forskning har informationssökningen som gjorts under uppsatsarbetet 
beskrivits uppdelat i litteratursökning och sökning efter barnbibliotek på Internet. En 
fördjupning kring barn i samspel med dagens teknik har även gjorts i detta kapitel. I 
tidigare forskning redovisas även tankar kring hur man skapar bra webbplatser för barn i 
olika ålderskategorier där bland annat tankar såsom att barn vill ha tydliga webbplatser 
med inslag av ljud och bild i den mån de tillför något till webbplatsen och förståelsen av 
den framkom. Barn tilltalas av webbplatser som är undervisande, roliga och läskiga. I 
tidigare forskning har även diskussionen kring hur delaktiga barn ska vara vid 
skapandet av en webbplats berörts. Det finns forskning som visar att barn interagerar 
bäst med webbplatser skapade för vuxna då dessa är tydliga och följer de principer som 
finns för användarvänlighet. Annan forskning säger att man kan skapa mycket 
användarvänliga webbplatser för barn då barn själva får vara med och påverka 
skapandet av dessa webbplatser. Forskning kring Gardners intelligensteori och 
barnbibliotek har också presenterats.  
 
Efter den tidigare forskningen följer den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund 
för studien. I detta kapitel har grunderna för Howard Gardners intelligensteori och hur 
denna kan appliceras på barn tydliggjorts. Gardners intelligensteori innebär att det finns 
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minst åtta olika sätt på vilka människor kan vara intelligenta. Genetik och personliga 
erfarenheter avgör vilka intelligenser som är mest utvecklade och framträdande hos 
olika människor. Alla människor har alltså inslag av alla dessa intelligenser, men hur 
kombinationen mellan hur intelligenserna framträder hos olika människor är 
individuellt. Gardner använder sig av åtta kriterier för att definiera vad som är en 
intelligens enligt hans teori. Hittills har han funnit åtta intelligenser som stämmer 
överens med denna definition. Dessa åtta intelligenser är den lingvistiska, den 
musikaliska, den logiskt-matematiska, den spatiala, den kroppsligt-kinestetiska, den 
intrapersonella, den interpersonella samt naturintelligensen. 
 
Metoderna för att finna svar på de olika frågeställningarna har varit olika beroende på 
frågans karaktär. För att besvara frågan kring syftet med de granskade webbplatserna 
gjordes skriftliga intervjuer med ansvariga för respektive BBI. Dessa intervjuer har till 
viss del även använts för att besvara övriga frågeställningar. För att besvara frågan kring 
hur innehållet på de granskade BBI kunde beskrivas användes ett granskningsverktyg 
som utgår från Barnens bibliotek. För att undersöka formen på de granskade BBI 
skapades även här ett granskningsverktyg. Detta granskningsverktyg utgår från tankar 
som människor med stor erfarenhet inom området form på webbplatser har. Den fjärde 
frågeställningen, om de granskade BBI svarar mot barns intelligenser utifrån Gardners 
intelligensteori, har besvarats genom att de granskats, intelligens för intelligens, för att 
ge en bild av vilka intelligenser som kunnat bli stimulerade av respektive webbplats. De 
resultat som framkommit genom dessa olika undersökningar har sedan jämförts för att 
belysa positiva och negativa aspekter. 
 
Resultatet av uppsatsen har varit att syftet för de olika BBI såg ganska lika ut. Alla hade 
som mål att lära och informera sina användare. I övrigt skilde sig syftena åt en aning. På 
Barnens bibliotek hade man en fokus på läsande. På Denvers BBI betonade man vikten 
av att underhålla och inspirera. På New Yorks BBI ville man uppmuntra frågande barn 
medan man i Schaumburg hade en stor fokus på länkar. 
 
Innehållet på de olika BBI har sett relativt lika ut. Det som skilt de undersökta BBI åt 
har främst varit de olika sätten man kunnat komma i kontakt med en bibliotekarie på. På 
Barnens bibliotek kunde man endast mejla en bibliotekarie medan man på de 
amerikanska BBI även kunnat chatta med en bibliotekarie. Det var även stor skillnad 
mellan det svenska Barnens bibliotek och de amerikanska BBI då de amerikanska BBI 
var kopplade till fysiska bibliotek vilket gjorde att dessa webbplatser hade en ingång till 
en katalog som hörde till det fysiska biblioteket. Detta var ingenting som Barnens 
bibliotek erbjöd då det inte är kopplat till något fysiskt bibliotek. Det bibliotek som 
erbjöd mest innehåll utifrån det granskningsverktyg som använts var Barnens Bibliotek 
och New Yorks BBI. Det visade sig även att det som de olika BBI i genomsnitt var 
sämst på att erbjuda sina användare var möjligheten att vara aktiva på webbplatsen 
genom att skriva boktips och göra inlägg av annat slag. 
 
När det gäller formen på de olika BBI var det New Yorks BBI som var bäst och 
Denvers BBI som var sämst utifrån det använda granskningsverktyget. Biblioteken var i 
genomsnitt bäst på att tillgodose informationsdesignen på sina webbplatser och sämst på 
att tillgodose interaktionsdesignen. Denvers BBI var uppbyggt efter en webbdesign 
medan de andra webbplatserna hade en hierarkisk design. 
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De BBI som bäst stimulerade barns olikheter utifrån Howard Gardners intelligensteori 
var New Yorks och Schaumburgs BBI. Denver fick sämst betyg av de undersökta BBI. 
De intelligenser som fick sämst betyg om man ser på webbplatserna generellt var den 
musikaliska och den intrapersonella intelligensen samt naturintelligensen.  
 
Det spelar ingen roll om ett BBI är nationellt eller lokalt när det kommer till den kvalitet 
de uppvisar. New Yorks BBI är det BBI som sammanlagt får bäst betyg i de olika 
granskningar som genomförs i uppsatsen och Denvers BBI får sämst betyg. 
Sammanfattningsvis var den största skillnaden mellan det svenska Barnens bibliotek 
och de granskade amerikanska BBI att de amerikanska BBI till större del bestod av 
länkar. Det amerikanska BBI som skilde sig från de övriga var New Yorks BBI som i 
större grad liknade Barnens bibliotek när det kom till innehållet på webbplatsen.   
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11 Bilagor 
 

11.1  Intervjufrågor till Barnens bibliotek 
 
Hej Katarina 
 
Vi är två studenter, Inger Eriksson Abrinius och Frida Liljeqvist, som studerar 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Vi håller just nu på att 
skriva på vår magisteruppsats och vårt ämne är barnbibliotek på Internet. Vi kommer i 
uppsatsen att jämföra likheter och skillnader mellan barnbibliotek i Sverige och USA 
för att få en överblick över bibliotek av detta slag. Barnens bibliotek har vi valt att ta 
med i vår studie då vi tycker att det är ett bra koncept på hur ett barnbibliotek på 
Internet kan se ut. 
 
Namnet på ditt bibliotek, Barnens bibliotek, kommer att nämnas i vår uppsats. Vi skulle 
också vilja använda oss av ditt namn och din titel i uppsatsen då vi anser dig vara en 
offentlig person. Om detta skulle vara ett problem får du höra av dig. 
 
När du svarar på frågorna i dokumentet får du gärna skriva svaren under varje enskild 
fråga. Om du har något annat du vill tillägga utöver de frågor som ställs får du gärna 
göra detta under den sista frågan övriga synpunkter. 
 
När du fyllt i formuläret vore det bra om du kunde skicka dokumentet som en bifogad 
fil till s026781@utb.hb.se. Kontakta oss gärna på samma mejladress om du har några 
frågor. 
 
Intervjuformulär 
 
Personlig bakgrund 
 
1. Har du någon utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller liknande 
ämnen? 
Om ja: Vad har du studerat? 
 
2. Har du någon utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller liknande 
ämnen som är inriktad mot barn och ungdomar. 
Om ja: Vad har du studerat? 
 
3. Har du någon utbildning när det kommer till datorer, Internet och hur man bygger 
webbplatser? 
Om ja: Vad har du studerat? 
 
4. Har du några tidigare arbetsuppgifter eller andra upplevelser som du anser att du kan 
dra nytta av i ditt arbete med Barnes bibliotek? 
 
5. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
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Barnens biblioteks bakgrund 
 
6. När startades Barnens bibliotek?  
 
7. Vem skapade Barnens bibliotek? (t ex. arbetstitel, var personen/personerna anställda 
av Barnens bibliotek, hade ni en referensgrupp?) 
 
Barnens bibliotek idag 
 
8. Vem arbetar med webbplatsen idag? (t ex. arbetstitel, om personen/personerna ifråga 
är anställda av Barnens bibliotek och hur många som är involverade i webbplatsen?) 
 
9. Hur mycket tid läggs i genomsnitt ner på webbplatsen, all personal inkluderad? 
 
10. Vilken är Barnens biblioteks målgrupp? 
 
11. Vad är syftet med Barnens bibliotek? 
 
12. Medan man arbetar med ett projekt kan förutsättningar förändras. Har syftet med 
Barnens bibliotek förändrats sedan starten? 
Om ja: Berätta gärna om förändringarna. 
 
13. Har du/ni haft någon pedagogisk syn på barn medan du/ni jobbat med webbplatsen. 
Om ja: Vad för syn? 
 
14. Har du/ni möjligtvis fått någon respons från användarna av Barnens bibliotek? 
Om ja: Vad gör du/ni med responsen? 
Om nej: Har du/ni några funderingar kring varför ni inte får någon respons? 
 
15. Hade du/ni några riktlinjer, bestämmelser eller lagar att ta hänsyn till vid skapandet 
av Barnens bibliotek och som du/ni kanske fortfarande måste ta hänsyn till? 
 
16. Hur finansieras Barnens bibliotek? 
 
Innehåll, form och utseende på Barnens Bibliotek 
 
17. Har du/ni en referensgrupp när det kommer till innehåll, form och utseende på 
Barnens bibliotek? 
Om ja: Berätta gärna om gruppen och hur den fungerar. 
 
18. Finns det något innehåll som alltid finns på webbplatsen? 
Om ja: Vilket innehåll och varför? 
 
19. Finns det något material du/ni inte skulle kunna tänka dig/er att ha på Barnens 
bibliotek? 
Om ja: Vad för innehåll och varför? 
 
20. Hur väljer du/ni ut länkarna till Barnens bibliotek? 
 
21. Hur väljer du/ni ut de böcker som presenteras på Barnens bibliotek? 
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22. Hur resonerar du/ni kring formen på webbplatsen? (t ex strukturen på webbplatsen, 
placering av bilder och knappar.) 
 
23. Hur resonerar du/ni kring utseendet på webbplatsen? (t ex färg, typsnitt och bilder.) 
 
24. Vad anser du/ni vara mest viktigt på Barnens bibliotek: Form och utseende eller 
innehåll? Varför? 
 
25. Hur skulle Barnens bibliotek se ut om du/ni hade obegränsade resurser av alla slag? 
 
26. Övriga synpunkter. 
 
Vi vill tacka för den tid och det engagemang du lagt ner på att svara på frågorna i detta 
formulär. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Inger Eriksson Abrinius och Frida Liljeqvist  
 

11.2  Intervjufrågor till de amerikanska BBI 
 
Dear “name”, 
 
We are two students, Inger Eriksson and Frida Liljeqvist, who are studying Library and 
Information Science at Borås University in Sweden. We are right now working on our 
master’s thesis. Our subject is Children’s Libraries on the Internet. We want to 
investigate the similarities and differences between Children’s Libraries on the Internet 
in Sweden and the USA to get a general view over this kind of libraries. Your 
Children’s Library on the Internet has been chosen for our survey because we found it 
interesting when we were browsing the Internet for Children’s Libraries on the Internet.  
 
The name of your library will be mentioned in our thesis. We would also like to use 
your name and title in the thesis as we consider you to be a public person. If you prefer 
to be anonymous please let us now so that we can meet your request.  
 
When you fill up the form please write your answer directly under the question in the 
document. Please feel free to write as much as you like. If you have anything else you 
would like to add to our survey please feel free to write that information under the last 
question: additional viewpoints.  
 
Please send this form as an attached document to s026685@utb.hb.se and feel free to 
contact us at the same email address if you have any questions. 
 
 
 
 
 
 



 101 

Survey 
 
Personal Background 
 
1. Do you have any education in Library and Information Science or similar subject 
areas?  
If yes: What have you been studying? 
 
2. Do you have any education in Library and Information Science or similar subject 
areas that specializes in either children or youth services?  
If yes: What have you been studying? 
 
3. Do you have any education concerning computers, Internet or web constructing?  
If yes: What have you been studying? 
 
4. Do you have any work or other experience that you think you benefit from in your 
work with your Children’s Library on the Internet?   
 
5. Can you describe your work duties? 
 
Background on Children’s Library on the Internet 
 
6. When was your Children’s Library on the Internet created? 
 
7. Who created the Children’s Library on the Internet? (For example work title and if 
the person/persons in question were employed at the library or if you had a reference 
group.) 
 
Children’s Library on the Internet Today 
 
8. Who is working with the webpage nowadays? (For example work title, if the 
person/persons in question are employed at the library and how many people that are 
involved.) 
 
9. How much time is approximately put on working on the webpage, all personnel 
combined? 
 
10. Which is/are the target group/groups for your Children’s Library on the Internet? 
 
11. What is your purpose with the Children’s Library on the Internet? 
 
12. While working with a project conditions can change. Has your purpose with the 
webpage changed since it first was created?  
If yes: Please tell us about it. 
 
13. Have you had any pedagogical view on children while working with the webpage?  
If yes: Please tell us about it. 
 
14. Have you by chance got any response from the users of the webpage?  
If yes: What do you do with the response? Please tell us about it.  
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If no: Do you have any thoughts about why that is? 
 
15. Do you have any guidelines, regulations or laws to take into consideration while 
creating and continuously working with the webpage?  
If yes: Please tell us about it? 
  
16. What is the Children’s Library on the Internets role in relation to the physical public 
library to which you are connected? 
 
17. How is the webpage financed? 
 
Content, Form and Appearance on the Children’s Library on the Internet 
 
18. Do you have a reference group when it comes to content, form and appearance of 
your Children’s Library on the Internet?  
If yes: Please tell us about the group and how it works. 
 
19. Is there any content that is always present on your webpage?  
If yes: What content and why? 
 
20. Is there any content that you do not want on your webpage? 
If yes: What content and why? 
 
21. How do you choose links on your webpage? 
 
22. How do you choose the books presented on your webpage? 
 
23. How do you reason about the form of the webpage? (For example the structure of 
the webpage, placing of images and buttons.) 
   
24. How do you reason about the appearance of the webpage? (For example color, 
typeface and images.) 
 
25. What do you consider most important on your webpage: Form and appearance or 
content?  Why? 
 
26. What would your webpage look like if you had unlimited resources of all kind?  
 
27. Additional viewpoints. 
 
We would like to thank you for the time and effort you have put down while 
participating in our survey. We would be grateful if we could have the form back by the 
end of June. 
 
Sincerely 
 
Inger Eriksson and Frida Liljeqvist  
 

  




