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Abstract                   Already in the late 1970´s it became clear that the tradit ional catalogs in libraries were not     
                                suited for children, neither their interests nor their way expressing themselves were  
                                accounted for. 
 
                                The goal of this thesis is to investigate if and how children´s OPACs (Open public access  
                                catalogs) interface design is at present adapted to the presumed audience of children.     
                                My method consists of literature studies and an investigation on the graphical interfaces in    
                                OPACs for children, according to the five criteria  formulated by childrens library consultant  
                                Lena Lundgren and IT-consultant Kia Gumbel.  
                                The aims  are to find out: a) what requirements for children´s OPAC interfaces and their  
                                usability are defined in literature and b) what the actual (real) features of the children´s  
                                OPAC interfaces are. 
 
                                What interests me, regarding the graphical interfaces, is the actual appearance seen by the  
                                children, and partly the interactivity supplied by the OPACs. Using the criteria of Lundgren  
                                and Gumbel, I analyse figures, the front page, key-words, the text and the quality appearing  
                                in the different OPACs. In conclusion, the graphical interfaces of the three OPACs for  
                                children are somewhat adapted for children according to the Lundgren/Gumbel criteria. By  
                                using for example more user-polls, individualized graphical interfaces and reference groups 
                                consisting of children, the graphical interface for OPACs can be modified, and hopefully  
                                optimised, to take full account of the varied abilities of children. 
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1 Inledning 
 
Att datoranvändningen bland barn har ökat det senaste decenniet är allmänt känt och idag har 
många en dator hemma eller åtminstone tillgång till dator i sin omgivning. På folkbiblioteken 
i Sverige har dock barnavdelningarna delvis varit utanför IT-satsningarna, bland annat 
beroende på att man satsat mer på de vuxna användarna 1 och att man ansett att 
skönlitteraturen varit viktigare för barn än datorn när ekonomin varit kärv. 2 
 
Idag lägger allt fler bibliotek ut sina kataloger på Internet vilket har medfört att de även kan 
nås av ”besökare hemifrån” så att säga och de är även en viktig resurs för distansforskare och 
andra som vill ha tag i texter.3 En OPAC (= Open public access catalog) av modernt snitt 
inom den nya informations- och kommunikationsteknologin (IKT) är nu mer än bara en 
katalog. Som användare kan du gå in via Internet och se om en bok finns inne eller är utlånad, 
om den är reserverad eller liknande.4 Har du en personlig kod kan du även se vad du har lånat, 
göra reservationer, låna om och dylikt. En barn-OPAC är oftast en del av ett biblioteks hela 
OPAC och innehåller för det mesta bara ett biblioteks barnbestånd, till skillnad från vissa 
andra hemsidor för barn på Internet, t ex Barnens Polarbibliotek (som produceras av 
Norrbottens länsbibliotek) och Barnens bibliotek (producerad av Regionbibliotek Västra 
Götaland) som fungerar som ingångsportar till flera olika bibliotek. 
 
När jag jobbat som biblioteksassistent har jag ofta märkt att barnen hellre vill ha personlig 
hjälp för att hitta böcker och information istället för att använda sig av de automatiserade 
bibliotekskatalogerna. Det har fått mig att undra över hur katalogerna är gjorda och om de är 
ett bra hjälpmedel för barnen. När jag surfat runt och tittat på en del bibliotekskatalogers 
barnsidor och barn-OPACer på webben har jag slagits av hur vanligt det verkar vara att man 
utformat katalogerna efter hur vuxna söker information. Detta gäller även till viss del i 
OPACer som ska vara speciellt anpassade för att användas av barn. Många lokala biblioteks 
OPACer har ofta inte ens en separat barndel utan bibliotekens hela bestånd visas som en 
enhet. Här tittar jag närmare på tre barn-OPACers grafiska gränssnitt som finns att tillgå via 
webben för att se hur de anpassats för barn.  
 
Tidigare har bibliotekssystemens design varit baserade på en passiv bild av användaren; 
denne ställer en sökfråga till systemet och systemet försöker hitta ett resultat som motsvarar 
frågan så mycket som möjligt.5 De senaste åren har man tagit till sig resultat från forskningen 
inom människa - datorinteraktion, MDI, (eng. HCI: Human - Computer Interaction) för att 
konstruera kataloger som tar hänsyn till olika användares sätt att söka information. Nu riktar 
man intresset mer mot själva sökprocessen. De nya automatiserade bibliotekskatalogerna 
anses vara mer användarvänliga än de gamla då de har enkla sätt att välja sökstrategier och 
man som användare inte behöver lära sig svåra instruktioner eller kommandospråk.   
   
Trots olika design har producenterna av katalogerna på Internet alltmer börjat göra gränssnitt 
som är utformade efter samma kriterier, vilket kan ge ökad förståelse för deras funktion. Ju 
fler olika kataloger som kan studeras på Internet desto mer kan vi lära oss om deras 
uppbyggnad och hur de är organiserade.6 I vissa kretsar inom biblioteks - och 
                                                 
1 Eriksson 1994, s. 38. 
2 Rydsjö 1997, s. 36. 
3 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 60. 
4 Ackerman & Hartman 1999, s. 203. 
5 Borgman, Hirsh & Hiller 1996, s. 568f 
6 Ortiz-Repiso & Moscoso 1999, s. 69. 
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informationsvetenskapen har nu ett tag förts diskussioner om att man bättre ska anpassa 
bibliotekskatalogernas gränssnitt till barns behov vid informationssökning.7  
    
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med denna kandidatuppsats är att undersöka om och i så fall hur 
gränssnittsdesignen hos barn-OPACer av idag är anpassade för målgruppen (barnen). 
 
Mina frågeställningar:  
 

1. Vilka krav på barn-OPACers gränssnitt och deras användarvänlighet finns definierade 
i litteraturen? 

2. Vilka är de faktiska (reella) egenskaperna hos barn-OPACers gränssnitt? 
 
1.2 Avgränsningar och terminologi 
 
Med barn-OPACer (OPAC = Open public access catalog) menar jag automatiserade 
bibliotekskataloger som är speciellt utformade för barn. Jag tittar här på tre existerande barn-
OPACer som finns att tillgå via Internet. Det mesta av bibliotekens medier är representerade i 
dem men då jag här ser till barnens perspektiv har jag endast studerat de delar som vänder sig 
till barn. 
 
Det förekommer många definitioner av ordet gränssnitt (eng. interface). I SAOL (1998) talar 
man om gränssnitt som en förbindelselänk mellan datorn och dess kringutrustning, men 
använder även ordet om program som underlättar kontakten mellan dator och användare. 
Gränssnittet definieras alltså både tekniskt och som steget mellan dator och användare, den 
kommunikationskanal som användaren har till katalogens funktioner. I datavärlden talar man 
ofta om användargränssnittet som hårdvaran (skärm, mus, tangentbord) och mjukvaran (det 
man ser på skärmen och kan peka på). Det finns både grafiska användargränssnitt (eng. 
graphical user interface, GUI) som bygger på   fönster, ikoner (symboler) med mera och rent 
textbaserade användargränssnitt. Med dessa gränssnitt är det möjligt att kombinera ljud, färger 
och rörelser med text och bild.8 När jag talar om gränssnitt är det främst med det grafiska 
användargränssnittets definition, jag innefattar också i definitionen delvis den interaktion som 
bibliotekskatalogerna erbjuder barnen. Det som intresserar mig är det som barnen ser på 
skärmen, inte de bakomliggande tekniska aspekterna av gränssnitten. I uppsatsen begränsar 
jag mig till de krav på gränssnitt som länsbarnbibliotekskonsulent Lena Lundgren och IT-
konsulent Kia Gumbel tar upp i sin undersökning från 2002. (Se kapitel 2.2 och kapitel 3). 
 
Jag talar här om både bilder, knappar och ikoner (eng. icons) i barnkatalogerna. Med ikoner 
menar jag klickbara bilder som representerar olika objekt, till exempel olika ämnen och 
funktioner, fungerar oftast som en länk till en webbsida.9 Bilder kan dels vara vanliga, icke 
klickbara, bilder och dels bilder på ikoner och med knappar menar jag klickbara länkar 
antingen med enbart text eller med enklare, stiliserade bilder som vanligtvis används för att 
underlätta navigation inne i katalogerna.  
 

                                                 
7 Lundgren 2000b, s. 120. 
8 Svenska datatermgruppen 2003. 
9 Ibid. 
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Termerna användbarhet (eng.usability) och användarvänlighet (eng.user- friendly) används 
friskt av olika författare utan någon större definitionsmässig skillnad, möjligen att det inom 
MDI-området är vanligare med användbarhet. Carl Martin Allwood, docent i psykologi vid 
Göteborgs universitet som skrivit om interaktionen människa –dator ur ett psykologiskt 
perspektiv, har delat upp de två begreppen så att användarvänlighet är en av (åtminstone) fyra 
olika faktorer som tillsammans bestämmer ett programs användbarhet (de övriga är 
anpassning, användaracceptans och användarkompetens). Han menar att användarvänlighet 
innefattar ett antal olika aspekter såsom åtkomlighet, förenlighet med och stöd för 
användarens mentala funktionssätt, individualisering och hjälpresursernas kvalité. 
Användbarheten är också den mycket viktig, anser Allwood. Ett programs funktionalitet 
spelar ingen roll om användaren av någon anledning inte kan eller vill använda programmet 
effektivt. Ju mer ett program kan stödja olika användare i deras interaktion med systemet, 
desto större chans att det kan passa de enskilda användarna, till exempel genom att de själva 
kan välja vilket språk programmet ska presentera sin information på eller vilken 
svårighetsgrad de vill att informationstexten ska ligga på.10 Här använder jag mig endast av 
termen användarvänlighet, men med ungefär samma betydelse som Allwoods båda 
definitioner tillsammans när jag pratar om att anpassa de grafiska gränssnitten på OPACer för 
barn. 
 
Eftersom bibliotekskatalogerna tänks vara självinstruerande och jag behandlar barnens 
perspektiv så tittar jag här bara på hur barnen själva kan ta till sig katalogernas information, 
utan hjälp av bibliotekarier eller andra vuxna. Med barn menar jag ett vitt begrepp; allt från 
barn som just blivit läskunniga till barn i de tidiga tonåren. Egentligen är det svårt att se dem 
som en homogen grupp på grund av skillnader i kognitiva förmågor beroende på hur gamla de 
är, men i undersökningen av de tre barn-OPACerna väljer jag att referera till dem som en 
enhetlig grupp, eftersom jag inte tar upp skillnader i åldrar där. Jag gör heller ingen åtskillnad 
mellan pojkar och flickor, eftersom jag inte tar med genusaspekten. 
 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsens första huvudkapitel, ”Inledning”, presenterar syfte och frågeställningar, 
avgränsningar och terminologi samt disposition. Därefter följer uppsatsens andra 
huvudkapitel, ”Tidigare forskning och litteraturgenomgång”, där jag först tar upp relevanta 
arbeten som handlar allmänt om barn-OPACer och/eller gränssnitt i 2.1. Härefter går jag i 2.2 
in mer specifikt på litteratur som handlar om gränssnitt för barn och där presenteras den 
undersökning av Lena Lundgren och Kia Gumbel från 2002 som jag använder mig av här. I 
det tredje huvudkapitlet ”Metod” gör jag en beskrivning av min analysmetod där Lundgrens 
och Gumbels krav på barn-OPACers grafiska gränssnitt presenteras utförligare tillsammans 
med mina kommentarer över vad jag tittar på i analysen av barn-OPACerna. Här tar jag även 
upp vilka barn-OPACer jag valt att studera och varför. I det fjärde huvudkapitlet ”Beskrivning 
och analys av tre barn-OPACers gränssnitt” presenterar jag min undersökning och dess 
resultat. Därefter följer huvudkapitlet ”Diskussion, tolkning och slutsatser” där jag försöker 
svara på de frågor jag ställer inledningsvis. Det sjätte och sista huvudkapitlet utgörs av en 
sammanfattning av uppsatsen.  
 

 
 
                                                 
10 Allwood 1998, s. 10ff. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
De första OPACerna, ibland även kallade den första generationens online-kataloger, från 
senare delen av 1970-talet var snarlika de traditionella kortkatalogerna i sina sökmöjligheter11, 
vilka begränsades till att söka på författare, titlar, hyllbeteckning och ämneslista.12Under 
1980-talet utvecklades det som ibland kallas den andra generationen OPACer och som 
baserades på de informationsåtervinningstekniker man utvecklat bland annat på 
folkbiblioteken. Nu kunde man även söka på valfria ord i titlar, ämnesrubriker och författare 
och man kunde konstruera sökvägar genom att sammankoppla söktermer med hjälp av 
booleska operatorer (exempelvis AND, OR och NOT). Den tredje generationen OPACer 
förutspåddes redan 1983 av forskaren Charles R. Hildreth, men de började inte konstrueras 
förrän på 1990-talet. De gav tillgång till andra lokala och avlägsna elektroniska 
informationsresurser och gränssnitten utvecklades mot ett WIMP-gränssnitt (eng. Windows, 
Icons, Menus, Pointers).13 Dessa OPAC generationer sägs dock inte vara sammankopplade 
med vissa tidsperioder utan de överlappar varandra och gränserna är diffusa. 
 
Det finns mycket material skrivet om OPACer och gränssnitt i böcker, tidskrifter, 
magisterarbeten och liknande men det allra mesta vänder sig till eller handlar om vuxna 
användare. Dessa undersökningar är relativt nya och fokuserar på krav och kriterier som ska 
främja användarvänlighet. Men jag har inte kunnat hitta så mycket skrivet alls om just barn-
OPACer och deras gränssnitt, överlag så har det varit svårt att få tag i information om 
gränssnitt för barn överhuvudtaget. En del undersökningar som jag hittat via nätet har jag inte 
kunnat använda, då det inte gått att fastställa upphovsman. Det lilla som jag hittat som kan 
användas beskrivs mestadels i material om barnportaler och andra webbsidor för barn på 
Internet. Delar av det materialet har jag använt mig av då jag menar att man kan dra vissa 
paralleller mellan dessa gränssnitt och barn-OPACers gränssnitt, bland annat för att de alla 
vänder sig till barn och finns att tillgå via Internet.  
 
Jag har sökt litteratur och artiklar via databaser som LISA, ERIC, ISA, Nordiskt BDI-Index, 
LIBRIS, Artikelsök, Academic Search Elite samt via Internet på Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek och i biblioteket vid Högskolan i Borås. Delar av mitt material har jag hittat i olika 
(främst utländska) tidskrifter inom biblioteks- och informationsområdet. Jag har även hittat 
magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan i Borås som berört mitt ämne. De behandlar 
OPACer, andra automatiserade bibliotekskataloger, gränssnitt och användarvänlighet ur olika 
aspekter och genom deras och andra relevanta böckers och artiklars referenslistor har jag 
också hittat litteratur som jag haft nytta av. Den största delen av mitt material är från 
engelskspråkiga länder (främst USA), men jag har också hittat nordiska arbeten av intresse. 
Jag har medvetet valt ut litteratur som är relativt ny för att kunna belysa hur det ser ut idag 
(2004). Ingen av mina referenser är i alla fall så mycket äldre än tjugo år, då ämnesområdet är 
relativt nytt. 
 
2.1 Allmänt om barn-OPACer och gränssnitt 
 
Redan i slutet av 1970-talet konstaterade Birgit Wanting, Biblioteksskolan i Aalborg, 
Danmark, att de traditionella katalogerna på biblioteken inte var gjorda för barns intressen 

                                                 
11 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 59. 
12 Borgman 1996, s. 497. 
13 Hildreth 1987, s. 649ff 
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eller barns sätt att uttrycka sig. I olika undersökningar14ville hon ta reda på hur barn frågar på 
biblioteket för att kartlägga katalogernas värde samt också för att få fram vilka sorters frågor 
som kunde besvaras av framtida datoriserade kataloger.15 I hennes undersökningar 
framkommer det också hur olika barnen frågar på biblioteken beroende på ålder (barnen i 
hennes undersökningar var mellan tre och arton år) något som ju gäller än idag trots att 
mycket har hänt med datorkatalogerna och deras användbarhet sedan dess. 
  
Här i Sverige är det kanske främst Lena Lundgren och Louise Limberg som ägnat sig åt 
bibliotekskataloger för barn inom biblioteks- och informationsområdet. Louise Limberg, 
universitetslektor på Högskolan i Borås, har skrivit mycket om främst informationssökning 
och pedagogik. I boken Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt, som 
Limberg skrivit tillsammans med Frances Hultgren och Bo Jarneving skriver Hultgren om att 
webben inte är anpassad för barn. 16 Där tar de också upp det svenska och internationella 
forskningsläget över elever, lärandeprocesser och bibliotekariers och lärares roll när det gäller 
informationssökning. Limberg nämner där också relativt många nygjorda undersökningar 
över hur barn använder webben till att söka information, forskningsresultat som enligt henne 
kan användas till generell belysning av informationssökning i skolsammanhang. 17 Limbergs 
forskning är mycket intressant, men då hon främst belyser barns informationssökning i skolan 
och hur barn tänker vid informationssökning så nämner jag bara henne här, eftersom jag valt 
att utesluta de faktorerna. 
 
Lena Lundgren är en av eldsjälarna i den svenska biblioteksvärlden. Hon har bland annat 
medverkat till att ta fram en speciell ämnesordlista för barn; Ämnesord – Kompass i 
bokskogen, utarbetad av Eiler Jansson (1994) och hon har lett några projekt som bygger på det 
danska Boghuset (se nedan). Lundgren har också utfört undersökningar av referensarbete för 
barn och ungdomar, bland annat en rapport som också innehåller ett avsnitt från hennes 
magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås, där hon kom fram till att barns egna frågor 
(till skillnad från skolfrågor, där de ofta fått de ”rätta” orden av läraren) ofta är mycket breda 
och oförutsägbara.18 Deras frågor är också ofta processinriktade, d v s man vill ofta ha böcker 
som beskriver hur man gör olika saker; till exempel bakar kakor eller hur man ”viker saker”. 
Problemet är bara att i katalogerna måste man söka på ”bakning” respektive ”origami” i 
exemplen ovan och det är därför viktigt att katalogerna anpassas bättre till barnens behov, 
anser Lundgren. 19 Beroende på barnens ålder och hur mycket ord de känner till och dylikt kan 
det också ibland vara svårt att förstå vad det är de söker. Att svara på barnens egna frågor kan 
vara knepigt med bara de vanliga hjälpmedlen (kataloger, bokkunskap, bibliografier etc.). 
Istället behöver man kunskap om barns allmänna utveckling, deras olika språkliga 
utvecklingsnivåer, hur de uttrycker sig och vilka intressen de har. Man bör också veta vad 
som händer i deras närmiljö, ha associationsförmåga och helst ska man ha läst alla böcker på 
barn- och ungdomsavdelningen. Dessutom fordras att man är uppmärksam och har stor 
inlevelse i barns värld och i deras sätt att tänka, menar Lundgren. 20 Dessa resultat kan ju 
tyckas inte ha något med barn-OPACers gränssnitt att göra, men jag anser att det är viktigt att 
veta hur barn frågar sina egna frågor och vad de frågar om när man vill utforma gränssnitt till 
barn-OPACer. Flera av Lena Lundgrens arbeten har varit av stor betydelse för mitt arbete med 

                                                 
14 Wanting 1984a, 1984b, 1986, 1987. 
15 Wanting 1984b, s. 13. 
16 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 74ff 
17 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 33. 
18 Lundgren 2000a, s. 43. 
19 Ibid. s. 55. 
20 Ibid. s. 48. 
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den här uppsatsen, dels självklart för att jag använder mig av hennes och Kia Gumbels krav 
för barn-OPACers gränssnitt, men också som mer ”kött på benen” när det gäller hur barn 
frågar själva på bibliotek och barns sökbeteenden. 
 
Danskan Annelise Mark Pejtersen, professor i systemanalys vid Risø Forskningscenter i 
Roskilde, är enligt Lena Lundgren den i Norden som utförligast ägnat sig åt att försöka skapa 
en katalog där användarens behov är utgångspunkten. 21 Hon konstruerade ett 
klassifikationssystem för skönlitteratur som låg till grund för katalogen Boghuset som började 
utvecklas i mitten av 1980-talet, utformad i första hand för barn. Systemet hade utvecklats 
utifrån studier av biblioteksbesökares behov och strategier och var ett avancerat söksystem 
vars användargränssnitt byggde på både text och klickbara ikoner. Till hjälp för ovana 
användare skapade man en metafor i form av bilder av ett hus byggt av böcker. Ikoner var 
symboler både för ämnen och för sökstrategier. Det som gjorde Boghuset speciellt var att man 
förutom att söka ”som vanligt” med hjälp av sökord och browsing (ung. bläddrande) kunde 
söka slumpmässigt genom att ”gå omkring” bland hyllorna eller söka böcker som liknade 
andra nämnda titlar.22 Boghusets utveckling finns mycket utförligt beskrivet i artiklar och 
rapporter och det uppmärksammades internationellt och fick många priser. Men på grund av 
olika anledningar, bland annat för att indexeringen och inläggandet av bokbeskrivningarna var 
allt för tidskrävande, fick det inte någon större spridning. 23 Pejtersen anser att man vid 
indexering också måste beakta, förutom själva systemets dimensioner, författarens, 
bibliotekets och användarens dimensioner. Hennes studier visar på att användarnas olika krav, 
behov och kunskaper påverkar deras beskrivning av dokumenten på olika sätt och likaså 
inverkar författarens avsikter mm på hur ett dokument klassificeras. Pejtersen menar att 
klassifikationssystem måste fungera flerdimensionellt och databasers innehåll måste vara 
tillräckligt rikt för att kunna hjälpa användarna med deras olika variationsrika 
informationsbehov. 24 Pejtersens initiativ var nog så lovvärt tycker jag, men i dessa dagar av 
tids- och pengabrist är Boghuset tyvärr ett system som kräver för mycket av både tid och 
pengar. 
 
Christine L. Borgman, professor vid Department of Information Studies vid University of 
California i Los Angeles (UCLA), har studerat barns sätt att återvinna information i många år 
i samband med utvecklandet av den amerikanska katalogen Science Library Catalog (SLC), 
avsedd för barn mellan åtta och tolv år. Med hjälp av Macintosh´s ikon-och fönsterteknik kan 
man klicka sig fram och tillbaka i ”bokhyllor” där allt är hierarkiskt ordnat efter Deweys 
klassifikationssystem. Man kan också välja att söka på nyckelord som man själv skriver in.25 
Genom att lära sig barns sökbeteende har man velat konstruera ett system som bygger på 
barnens naturliga vilja att undersöka. Borgman menar att onlinekatalogerna är svåranvända 
för att de inte tar tillräckligt mycket hänsyn till människors sökbeteende och hon anser att 
systemen borde konstrueras efter hur vi människor ställer frågor. Instruktioner kan vara 
tillfällig hjälp, men bör inte användas som ersättning för bättre design. Det optimala enligt 
Borgman skulle vara att konstruera intuitiva system där behovet av instruktion är minimalt.26 
Hon räknar upp tre sorters kunskap som man måste ha för att kunna söka i onlinekataloger; 
grundläggande kunskap om IR-processen (t ex hur man använder sig av booleska operatorer), 
kunskap om hur olika frågor betydelsemässigt ska genomföras i ett givet system och teknisk 

                                                 
21 Lundgren 1997, s. 5. 
22 Lundgren 1997, se Pejtersen 1989. 
23 Lundgren 1997, s. 13ff 
24 Lundgren 1997, se Pejtersen 1989. 
25 Jonsson 1994, s. 19. 
26 Borgman 1996, s. 493ff 
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kunskap för att kunna utföra sökningar. Borgman menar att man inte kan ta för givet att alla 
biblioteksbesökare är vana datoranvändare. Baskunskaper om datorer, som t ex att använda 
musen eller att känna till tangentbordets funktioner, är kanske inte bekant för ovana 
användare och beskrivs sällan i manualer.27 Liksom andra forskare anser Borgman att 
sökmöjligheterna behöver förbättras på dagens kataloger och anpassas mer efter användarnas 
sökbeteende. Som systemen ser ut nu, menar Borgman, måste fortfarande användarens fråga 
översättas till den exakta struktur som systemet kan tolka.28 Det är inte alltid klart hur 
strukturen på frågan ska utformas för att uppnå det förväntade resultatet. Även vana 
användare kan få problem eftersom de tar med sig kunskaper om hur andra system fungerar.29       
De system som Christine L. Borgman tar upp i sin artikel är visserligen något föråldrade, men 
de färdigheter och kunskaper som hon redovisar om kataloganvändares sökfärdigheter är 
fortfarande väsentliga för dagens kataloganvändare. 
 
Enligt de amerikanska biblioteksforskarna Martha Yee och Sara Shatford Layne kan man göra 
vissa antaganden när det gäller användare av OPACer: 
-De vet mycket lite om databasen, hur den är organiserad, vad som finns i den och vilka 
vokabulär som används vid indexeringen. 
-De är de enda som kan avgöra vilken information som är relevant för dem i katalogen. 
Därför ska användaren informeras om de sökvägar som finns anser författarna och menar att 
denne ska också kunna få hjälp med att hitta så många relevanta poster som möjligt samt 
möjlighet att relevansmärka dessa poster för fortsatt sökning i vald riktning.30 
 
Den amerikanske författaren Tom Brinck har tillsammans med de amerikanska forskarna i 
datavetenskap Darren Gergle och Scott D. Wood pekat på typiska riktlinjer för design av 
webbsidor. De menar att det är viktigt att tänka på att olika länder och kulturer bland annat 
använder olika språk och symboler. Även länder med samma språk kan ha olikheter i till 
exempelvis dialekter, vilket kan skapa förvirring. 31 Författarna anser att det primära målet för 
grafisk design är effektiv visuell kommunikation. En ordentligt designad sidstruktur borde 
innehålla en konsekvent designad hierarki av designelement där de relevanta delarna 
framhävs och innehållet visas på ett logiskt och ordentligt sätt. Det betyder inte att sidorna för 
den skull måste bli alldagliga och oinspirerande. Estetik är en del av användarvänligheten och 
designens helhetsintryck går förlorad om delarna av den visuella kommunikationen är 
dåliga.32 
 
Paul Solomon, forskare vid School of Information and Library Science (SILS), University of 
North Carolina at Chapel Hill, NC, har skrivit åtskilligt om hur barn söker; bland annat har 
han gjort undersökningar som tittat på barns sökbeteende i skolbibliotek. I sin undersökning 
Childrens Information Retrieval Behavior från 1993 skriver han att barn har tre olika avsikter 
med sina sökningar. Den första avsikten är att hitta och välja böcker, den andra är att få svar 
på faktafrågor och barnens tredje avsikt med sina sökningar kan vara att de ska få utlopp för 
sin forskande natur.33 Sökningarna kan vara mycket olika då dessa barns (i hans undersökning 
årskurs ett till sex) intressen och behov av stöd är mycket varierande. Solomon menar att om 
barnen inte får några träffar när de söker kan det vara svårt för dem att pröva andra ord eller 

                                                 
27 Borgman 1996, s.493ff 
28 Ibid. s. 501. 
29 Ibid. s. 496ff 
30 Yee & Shatford Layne 1998, s. 6ff 
31 Brinck, Gergle & Wood 2002, s. 51. 
32 Ibid. s. 180f 
33 Solomon 1993, s. 253. 
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ordformer då de kanske saknar tillräckliga kognitiva resurser och han ställer sig frågan hur det 
är tänkt att barn ska kunna använda informationssystem som vuxna kan ha svårighet med. 
Ofta verkar systemen vara designade för någon inbillad användare anser Solomon och menar 
att vi måste lära oss vad som ligger bakom när man lyckas respektive misslyckas i 
sökningsprocesserna för att kunna skapa ett system som stöder användarna.34 Han och flera av 
de övriga författarna är rörande överens om att det behövs mer undersökningar för att förstå 
barns informationssökningsbeteenden så att man kan utveckla OPACer som är speciellt 
designade för barn.  
 
2.2 Gränssnitt för barn 
 
Som tidigare nämnts har jag inte alls hittat mycket material om barn-OPACers gränssnitt eller 
gränssnitt för barn i andra automatiserade kataloger heller för den delen. Här tar jag också upp 
det jag hittat om gränssnitt för barn i kataloger, sökmotorer och webbportaler eftersom jag 
anser att man till viss del kan dra paralleller mellan dessa gränssnitt. 
 
Ett av de få arbeten jag hittat som specifikt behandlar barn-OPACer är en magisteruppsats 
från Bibliotekshögskolan i Borås. Den heter Pippi på OPAC och är skriven 1998 av Linda 
Mauthe och Malin Skön. Med en litteraturstudie har de undersökt hur en automatiserad 
bibliotekskatalog för barn kan vara uppbyggd och utformad. Genom att jämföra tre barn-
OPACer har man tittat på gränssnitt och funktioner. Man har även studerat barns sökbeteende 
samt indexering och klassificering av barnlitteratur. Denna uppsats har varit av intresse för 
mig, men där de går djupare in på flera aspekter begränsar jag mig till utformandet av grafiska 
gränssnitt. 
 
När Mauthe och Skön tar upp gränssnitt för barn i sin uppsats tar de upp mycket av vad olika 
författare skrivit om hur man ska göra automatiserade bibliotekskataloger mer 
användarvänliga överlag. Det de specifikt pekar på när det gäller gränssnitt för barn är: 
 

- Att det är nödvändigt att ta hänsyn till läsbarhet och format. 
- Att man kan söka efter böcker som liknar andra man läst, eftersom undersökningar 

visar att särskilt yngre barns frågor bygger på bildintryck och de har svårigheter med 
att minnas titlar och författare. Bokomslag bör alltså ingå i en katalog för barn, 
tillsammans med en beskrivning av innehållet. 

- Ämnesorden måste anpassas till barns tankesätt och till hur barn ställer sina egna 
frågor (till skillnad från skolfrågor).35  

 
Författarna menar också att browsing (ung. bläddrande, används när hela skärmsidan eller 
fönsterinnehållet byts ut samtidigt) 36 visat sig fungera som en lämplig introduktionsmetod för 
barn till automatiserade bibliotekskataloger. Barn använder det som ett sätt att bekanta sig 
med systemet, det kräver inga stora ämneskunskaper eller stor datorvana och det är också bra 
då det är lättare för barn att känna igen ett ord än att själv komma ihåg det. Bläddrande är 
dock inte nog för alla barn, menar författarna och hänvisar till olika undersökningar som visat 
på att äldre barn gärna fritextsöker (sökmetod där användaren själv skriver in sökterm och 
som kräver att man vet vilken/vilka termer man ska använda) och därför konstaterar de att en 
kombination av bläddrande och fritextsökning är det bästa i bibliotekskataloger för barn. 

                                                 
34 Solomon 1993, s. 245ff 
35 Mauthe & Skön 1998, s. 44ff 
36 Svenska datatermgruppen 2003. 
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Andra element som också kan vara bra i gränssnitt för barn är enligt författarna; 
stavningskontroll, grafiskt åskådliggjorda booleska operatorer samt effektiva hjälp- och 
felmeddelanden i en positiv ton, eventuellt guidade av en fantasifigur.37 Mauthe och Skön 
pekar också på undersökningar som konstaterar att barn lyckas bättre med sökningar i 
kataloger med ett rent och attraktivt gränssnitt. All data som presenteras på skärmen ska vara 
tydlig och konsekvent. Det får inte vara för mycket färger, text, eller bilder. Ikoner ska väljas 
med omsorg, en förklarande text till dem är också bra, då de lätt kan feltolkas. Författarna 
hänvisar slutligen till undersökningar som talar för att ovana användare uppskattar 
hypertextlänkar till andra relevanta dokument i en post, men det får inte bli för mycket av dem 
heller.38  
 
Dania Bilal, Associate Professor på School of Information Sciences vid University of 
Tennessee, har i en rad studier skrivit om hur barn använder sig av sökmotorn Yahooligans! I 
sin studie från år 2000 ger hon ett antal förslag till att förbättra sökmotorers design, som 
bygger på barns sätt att söka, navigera och utforska information. Hon föreslår mer 
instruktioner, sökexempel, relevansrankning av träffar, ett gränssnitt med naturligt språk, 
enkel skärmdesign, hjälp beroende på kontext, stavningskontroll, effektiv feedback och en on-
line handledare.39 I en senare studie från 2001 föreslog de barn (sjutton elever i sjunde klass) 
Bilal intervjuat fem rekommendationer för att förbättra Yahooligans! design: 
 

1. Lägg till mer webbplatser – databasen behöver förstoras 
2. Lägg till mer kategorier – ämneskategorierna borde vara bättre representerade 
3. Lägg till mer nyckelord – databasens indexering borde vara rikare 
4. Förbättra hur information visas på skärmen – alltför djupa ämneskategorier med 

många hierarkiska undernivåer försvårar barns informationssökning 
5. Snabbare responstid 40 

 
Här kan man alltså konstatera att tanken på stora databaser med många ämneskategorier inte 
förskräckte dessa barn, men att de helst ville ha mer struktur och ordning i form av fler 
nyckelord istället för allt för djupa ämneskategorier med många underavdelningar. 
 
En annan undersökning, gjord 2002 av professor Andrew Large, Jamshid Beheshti och Tarjin 
Rahman vid Mc Gill Graduate School of Library and Information Studies, Montreal, Kanada, 
undersöker designen på fyra webbportaler gjorda för barn. Här har tjugotre unga studenter 
(tio-tretton år) tittat på skärmdesign och organisation, navigeringsmöjligheter och 
användarvänlighet.41 Barnen får själva komma till tals och säga vad de tycker är bra gränssnitt 
och design. Large och hans medförfattare kategoriserar de av barnen föreslagna 
designkriterierna under de fyra rubrikerna Mål, Visuell design, Informationens arkitektur och 
Individualisering (Personalization)42: 
 
Mål (med webbportalerna) 
Överlag föredrog barnen i undersökningen att det ska finnas både nöjen och möjlighet till 
informationssökning på en webbsida. Sökmöjligheterna ska ges minst lika stor plats i 
gränssnittet som nöjena och de ska vara klart åtskilda. Detta kan vara något att fundera på 

                                                 
37 Mauthe & Skön 1998, s. 48ff 
38 Ibid. s. 52ff 
39 Bilal 2000, s. 658ff 
40 Bilal 2001, s. 132. 
41 Large, Beheshti & Rahman 2002, s. 80. 
42 Ibid. s. 90ff 
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även för konstruktörer av barn-OPACer, anser jag. Att göra katalogerna roligare vad gäller 
exempelvis aspekter som bilder, första sidan, texter och hur sökresultaten presenteras bör höra 
till ett av de främsta strävandena för att locka barnen till att använda sig av katalogerna när de 
söker information. 
 
Visuell design 
Här finns enligt författarna mycket att tänka på när man ska bestämma vad som, enligt barns 
sätt att se, är bra design; 

• Namnet på portalen är viktigt för att fånga användarens uppmärksamhet. Det bör vara 
roligt, ha med uppgiften att göra och synas ordentligt på skärmen utan att försvinna 
bland den övriga grafiken. Relaterat bör adressen vara lätta att komma ihåg. 

• Färg är viktigt. Barnen i undersökningen ogillade vita bakgrunder (något som annars, 
liksom vita avsnitt som delar information, rekommenderas mycket av olika designers, 
enligt Large et al.). Däremot gillade de såväl färgglada bakgrunder som djärva, 
färgglada förgrunder. 

• Källa. Man ansåg att det var viktigt med tydlig och ordentlig information om vem som 
står bakom informationen. 

• Bilder var populärt överlag. Särskilt när de presenterades som figurer (karaktärer) se 
nedan. 

• Animeringar var också de populära hos alla. Den enda kritik webbportalerna fick 
angående animeringar var att de inte hade tillräckligt många. 

• Ikoner. Barnen ansåg att om man använder ikoner så är det mycket viktigt att de 
motsvarar de koncept de representerar. 

• Karakterisering. Figurer (karaktärer), antingen de är grafiska eller animerade, bör 
finnas genom hela portalen och inte bara på första sidan. De ska utföra olika saker i 
olika kontexter och de bör vara tidlösa (och inte någon tillfälligt populär kultfigur för 
barn), direkt igenkännbara och passande för målgruppens ålder. 

• Vokabulär. Bör också det passa målgruppens ålder. 
• Layout. Skärmens layout ska vara sådan att man lätt kan hitta den information man 

söker. 
• Reklam var inte alls populärt. 

 
Informationens arkitektur 
Här ansåg undersökningens barn att en portal som används av skolelever vid 
informationssökning måste vara snabb, direkt och kräva så lite ansträngning som möjligt. 
Ämnesord ska komplettera möjligheterna att söka med hjälp av naturligt språk och/eller 
nyckelordssökning. Man gillade också att klicka på bokstäver i alfabetet för att söka efter 
koncept. När det gäller sökresultat gillade man att få korta och korrekta beskrivningar 
tillsammans med den återvunna informationen. Relevansrankning uppskattades men att 
behöva använda rullningslisterna allt för mycket ogillades starkt. Varken hjälp eller 
stavningskontroll fanns med bland barnens önskemål. Enligt författarna användes de 
hjälpmedlen så sällan att de knappt är värda ansträngningen att utveckla dem. Möjligen skulle 
man kunna ha med dem som ett val som kan aktiveras av användarna, menar man. 
 
Individualisering 
Till sist anser Large et al. att möjligheten för användarna att individualisera andra saker som 
färgval, grafik och animering är värd att utforska mer framöver. Man menar att det ultimata 
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skulle vara att utveckla ett gränssnitt som kan låta användarna själva ställa in exakt de 
designelement som skulle ge just dem optimal feedback av systemet.43 
 
Lena Lundgren, länsbarnbibliotekskonsulent i Stockholm, och Kia Gumbel, IT-konsulent, har 
gjort den granskning av Axiells barngränssnitt för BOOK-IT i Stockholms stadsbiblioteks 
barn-OPAC från 2002 som jag refererar till här i uppsatsen. Vik tigt här är att poängtera att 
man sedan undersökningen gjordes nu har en uppdaterad version av samma gränssnitt där. 
Huruvida den nya versionen är mer barnanpassad än den förra har jag inte tittat på här, då det 
faller utanför ramarna för min uppsats. Det var min förra handledare, Kerstin Rydsjö vid BHS 
i Borås, som gjorde mig uppmärksam på den här undersökningen. Den är daterad Stockholm 
den 23 augusti 2002 och utlagd på nätet den 2 september 2002 under webbadressen 
http://www.ssb.stockholm.se och jag hämtade den från webben i mars 2003. Dessvärre tror 
jag att den numer är borttagen sedan länge. Jag har i alla fall inte kunnat hitta den på nätet 
igen när jag nu efteråt letat efter den. Det är möjligt att författarna publicerat den senare i 
något annat sammanhang, men mig veterligen har den bara funnits på webben.  
Lundgren och Gumbel står tillsammans bakom den sexton sidor långa granskningen som är 
uppdelad i tre delar. Den första delen (s. 1-3) heter Barn-OPAC – en profilfråga och ger en 
slags introduktion till och sammanfattning av vad Kia Gumbel sedan kommer fram till i del 
två (s. 4-9) om själva undersökningen av Stockholms stadsbiblioteks dåvarande barn-OPAC. I 
den första delen definierar man ett antal utgångspunkter vad gäller syfte och målgrupp för 
barn-OPACen och redan här ställer de sina vad de menar ”grundläggande krav som bör kunna 
ställas på en barn och ungdomsanpassad barnkatalog”. 44 Dessa krav upprepas sedan av Lena 
Lundgren i undersökningens tredje del, där de också beskrivs lite mer utförligt i punktform.  
 
Den andra delen, skriven av Kia Gumbel, heter Analys av barn-OPAC:en vid Stockholms 
stadsbibliotek och går djupare in på själva undersökningsobjektet i deras arbete. Med hjälp av 
en analysmodell som Gumbel tidigare använt sig av när hon varit handledare i ”pedagogisk 
webbteknik” (Gumbels citation) vid Uppsala universitet har hon tittat närmare på ett antal 
punkter som rubriceras: 
 

• Syfte och målgrupp 
• Innehåll, språk och dialog 
• Struktur och navigering 
• Layout, grafisk form 
• Teknisk funktion 
• Interaktivitet 
• Övrigt 
• Pedagogisk utformning, helhetsperspektiv 

 
Framställningen illustreras delvis med hjälp av fem bilder från gränssnittet. Då mitt syfte inte 
är att analysera Stockholms stadsbiblioteks barn-OPAC nöjer jag mig med denna korta 
beskrivning av undersökningens andra del. 
 
I undersökningens tredje del, Andra biblioteks webbkataloger, (s.10-16) som Lena Lundgren 
skrivit, radar de först upp sina krav som de tycker bör ställas på en barnkatalog. Jag nämner 
dem bara kortfattat här nedan, då jag kommer att gå in djupare på dem i kapitel 3. Därefter 

                                                 
43 Large, Beheshti & Rahman 2002, s. 90ff 
44 Lundgren & Gumbel 2002. 
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avslutar de med att titta på hur dessa krav beaktats i en del andra biblioteks webbkataloger för 
barn för att göra en jämförelse. 
 
Författarna är kritiska i sin granskning av Stockholms stadsbiblioteks dåvarande barn-OPAC. 
I sin sammanfattning i första delen säger de bland annat att balansen mellan teknik, utseende 
och bra innehåll haltar. Det mest problematiska som de ser det är att det är varken en 
barnkatalog eller en webbplats för barn, utan något luddigt mittemellan. De saknar också 
Stockholmsanknytning, webbplatsen är trist, statisk, alldeles för anonym och de olika delarna 
bildar ingen stilistisk helhet. Med vissa ändringar tror dock Gumbel och Lundgren att det kan 
bli bättre och man lägger också fram förslag till åtgärder som bland annat omfattar att tillsätta 
en referensgrupp bestående av barn och att med hjälp av en arbetsgrupp omarbeta barn-
OPACen. 
 
Lena Lundgrens och Kia Gumbels krav på en barn-OPACs gränssnitt 
 
Författarna delar upp sina krav på en barnkatalog i fem punkter som jag citerar i sin helhet 
här: 
 

• ”1. Den ska vara trevlig och spännande till sin utformning så att barn och ungdomar 
lockas att använda den. 

• 2. Den ska vara enkel och överskådlig så att det är lätt för barn och ungdomar att 
orientera sig i den och att använda den. De ska förstå vad man kan göra och hur man 
ska göra det. 

• 3. Innehållet ska vara angeläget och lockande för barn och ungdomar. 
• 4. Informationen ska vara tydlig så att barn och ungdomar förstår den. 
• 5. Kvalitet ska prägla lay-out, upplägg, innehåll och språklig utformning.”45 

 
Dessa krav kan ju tyckas vara väldigt allmänna men strax därunder har Lundgren och Gumbel 
haft mer konkreta synpunkter på var och en av de fem punkterna. De menar dock att varje 
krav kan uppfyllas på olika sätt, men i följande kapitel håller jag mig till det de räknar upp.  
 

3 Metod 
 
Min första frågeställning om vilka krav på barn-OPACers gränssnitt och deras 
användarvänlighet som finns definierade i litteraturen besvaras genom litteraturstudier. 
Internationellt rör sig mycket av forskningen om barn, kataloger och datorer kring författare 
som Paul Solomon (USA), Christine L. Borgman (USA), samt Annelise Mark Pejtersen och 
Birgit Wanting (båda Danmark). Ett tag hade jag funderingar på att också skriva om hur barn 
tänker när de söker information, men det visade sig tyvärr att det då hade blivit alldeles för 
stort för att hamna inom ramen för denna uppsats. Jag hade gärna velat ha med såna 
funderingar för helhetens skull, men det är ju också en konst att begränsa sig, så därför har jag 
valt bort detta.  
 
För att besvara min andra frågeställning om vilka de faktiska (reella) egenskaperna hos barn-
OPACers gränssnitt är går jag in mer specifikt på de krav som Lena Lundgren och Kia 
Gumbel ställer på barn-OPACers gränssnitt. I sin undersökning från 2002 (som jag beskrivit 
kortfattat ovan i kapitel 2.2) uppställer de visserligen ett antal krav som de anser bör ställas på 

                                                 
45 Lundgren & Gumbel  2002. 
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barnkatalogen, det vill säga de preciserar sig till Stockholms stadsbiblioteks barn-OPAC. 
Men då de tillämpat dessa krav på några andra webbkataloger sist i sin undersökning menar 
jag att de krav som de tar upp kan gälla allmänt när man tittar på en barn-OPAC och det är så 
jag har använt mig av dem när jag analyserar tre barn-OPACer på webben. Alla fem kraven 
kan enligt min mening ställas på barn-OPACers grafiska gränssnitt (se min definition av 
gränssnitt i kapitel 1.2). Att jag valt att utgå från Gumbels och Lundgrens krav beror på att 
deras undersökning är modern och utgår från barnens perspektiv. De tar upp aspekter på 
grafiska gränssnitt som handlar om vad barnen kan se på skärmen och det är vad jag finner 
intressant.   
 
Krav 1: Bilderna ska vara roliga, gärna fantasifulla och färgglada. Man bör se upp med 
färgkombinationer som försvårar för färgblinda. De ska inte vara tydligt ålders- eller 
könsanknutna, alternativt ska de vara lika fördelade mellan flickor och pojkar. Är bilder av 
symbolkaraktär måste de vara lättavlästa och klart överensstämma med eventuell text. När det  
gäller rörliga bilder (animeringar) måste de användas med försiktighet, enligt författarna för 
att alla barn inte har tillgång till så pass avancerad teknisk utrustning. 
 
Min kommentar: I analysen tittar jag här på bildernas och ikonernas utformning, färger. Om 
de kan anses vara roliga och fantasifulla, eventuell ålders- och könsanknytning. Jag tittar på 
om bilderna är lätta att förstå och om de stämmer överens med eventuell förklarande text. Jag 
ser även på om det finns rörliga bilder och hur de är i så fall. 
 
Krav 2: Första sidan är mycket viktig. Informationen där om innehållet ska vara tillräcklig 
utan att bli svåröverskådlig. Sökstrategier ska presenteras och användaren måste förstå vad 
olika val innebär. Alltså måste de begrepp man använder förklaras eller vara begripliga, 
ikoner ska ha dolda eller synliga alternativtexter. 
 
Min kommentar: Här studerar jag om det finns tillräcklig information för att barnen ska 
förstå sökstrategier, om använda begrepp är förståeliga eller förklaras och om det finns 
alternativtexter till bilderna. Jag tittar också på om första sidan är överskådlig, om det 
informeras om vart användarna har hamnat, vad katalogen innehåller och vilka den vänder sig 
till. 
 
Krav 3: Ämnesorden i katalogen är väldigt viktiga och de ska anpassas efter de frågor, 
ämnesval och uttryckssätt som barn och ungdomar har. Dessa användare vill kunna söka på 
ämne, titel och författare i nämnd ordning. Andra kataloganknutna inslag som kan vara 
intressanta är Boktips, där man tydligt kan skilja mellan barns och vuxnas tips, Fråga 
bibliotekarien och Tio- i-topplistor. 
 
Min kommentar: Här undersöker jag om barnen kan söka på ämne, titel och författare i de 
olika sökstrategierna och om ämnesorden är anpassade till barn och ungdomar. Jag tittar 
också på om det finns Boktips, någon Fråga bibliotekarien - funktion och Tio- i- topplistor. 
 
Krav 4: Texten ska vara tydlig, stor och lättläst. Skärmen får inte vara överpackad med 
information. Avvägning måste därför ske mellan flera sidor i sökningen och flera val på varje 
sida. Enligt Lundgren och Gumbel har barn och ungdomar mindre tålamod än vuxna och blir 
knapptryckningarna för många kan de lätt välja att avbryta, men informationen på skärmen får 
heller inte bli för kompakt. 
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Min kommentar: Här tittar jag på textens form, storlek, färg och om den är tydlig och lätt att 
läsa. Jag ser också på hur mycket information som presenteras per sida. 
 
Krav 5: Kvaliteten ska finnas i varje del i barnkatalogen, då Stadsbibliotek enligt författarna 
står för just kvalitet och pålitlighet. Ansvar för delarna som till exempel bilder, omsorg om 
utformningen, uppdatering, språk och frågefunktion måste finnas hos antingen en person, en 
grupp eller en avdelning. Barn och unga bör ha möjlighet att säga sin syn på innehåll och 
utformning. När de medverkar med egna bidrag ska i princip inga ingrepp göras. 
 
Min kommentar: Under den här punkten slutligen ser jag på hur man behandlat helheten av 
alla delar, på barnkatalogens kvalité. Jag undersöker om det finns någon ansvarig man kan 
vända sig till, hur uppdateringen är och om det finns någon omsorg om utformningen. Hur är 
språket? Finns det någon hjälp att få, antingen med frågor till bibliotekarier eller med 
sökningar? Jag tittar också på om de unga har någon möjlighet att medverka med egna bidrag 
och om de kan påverka utformning och innehåll. 
 
De tre barn-OPACer jag valt att studera Lundgrens och Gumbels krav på gränssnitt i 
är: 
 

• Kid´s Catalog Web, Denver Public Library, Colorado (USA) 
• Lunds stadsbiblioteks barnkatalog (Sverige) 
• Kids Catalogue, Brisbane, Queensland (Australien) 

  
Jag har valt dem dels för att de varit relativt nyligen uppdaterade och dels för att de varit lätta 
att hitta på webben (flera andra adresser till barn-OPACer som jag letat efter har bara visat 
”sidan kan inte visas”). Jag hade velat ha en bättre spridning på de internationella barn-
OPACerna i min undersökning. Först trodde jag nämligen att Kids Catalogue i Brisbane var 
australiensisk, men sedan visade det sig att även den var amerikansk, liksom Kid´s Catalog 
Web. Om den varit australiensisk hade den visserligen också varit från ett engelskspråkigt 
land, men den hade i alla fall varit gjord på andra sidan jordklotet från USA sett. När jag väl 
upptäckte att Sirsi Corporation, som producerar Kids Catalogue i Brisbane, också var 
amerikanskt hade jag redan kommit så långt in i undersökningen att det här fick bli en analys 
av en svensk och två amerikanska barn-OPACer. Detta delvis också för att det varit svårt att 
hitta barn-OPACer på nätet överhuvudtaget (se ovan), särskilt sådana som inte varit föremål 
för någon tidigare undersökning. Tyvärr är också namnen på de två amerikanska katalogerna 
väldigt snarlika och jag beklagar om det kan skapa förvirring. När det gäller Lunds barn-
OPAC så tittar Lena Lundgren och Kia Gumbel också på den när de undersöker hur de krav 
de uppställt beaktats i en del andra biblioteks webbkataloger för barn. Men då deras analys är 
av en tidigare version och jag tittar på den nu aktuella versionen (version 3.7) så anser jag att 
jag kan ta med den i min uppsats. Liksom de amerikanska katalogerna har jag valt den för att 
den är nyuppdaterad och lättillgänglig, men jag har också valt den för att den liksom 
Stockholms stadsbiblioteks barn-OPAC har Axiells barngränssnitt för BOOK-IT, alltså 
samma gränssnitt som Lundgren och Gumbel utgår ifrån i sin undersökning. Vid 
granskningarna av barn-OPACerna har jag använt mig av Internet Explorer och Windows XP. 
Jag är medveten om att urvalet är mycket litet och att det krävs mera djupgående 
undersökningar framöver för att ta reda på mer om utformningar av gränssnitt för barn-
OPACer.  
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4 Beskrivning och analys av tre barn-OPACers gränssnitt 

 
I det här avsnittet kommer jag att titta på hur de i kapitel 3 uppräknade kraven som Kia 
Gumbel och Lena Lundgren ställer på barnkataloger motsva ras i tre existerande barn-OPACer 
på webben. Jag beskriver även var och en av katalogerna. 
 
4.1 Kid´s Catalog Web, Denver 
 
Denver Public Librarys barn-OPAC KCweb46 produceras av TLC (The Library Corporation) 
och finns på många amerikanska bibliotek och även i en del andra länder. Analysen gjordes 
24/2 2004. 
 
4.1.1 Beskrivning 
 
På bibliotekets hemsida47 (med en tydlig logo överst bestående av en åttauddig stjärna med 
röda kanter och texten ”The Denver Public Library” i svart) finns till vänster en rad länkar, 
däribland en som leder till Kids Web. Direkt under den finns en länk till Teens Web, som 
uppenbarligen då vänder sig till barn från tretton år och uppåt. Här avstår jag från att gå in på 
den och tar bara upp Kids Web. 
 
Efter att ha klickat på Kids Web på bibliotekets hemsida kommer jag till barnavdelningens 
hemsida, som består av mycket skriven information. Här vimlar det av färger på både 
bakgrunden, text och länkar (vissa markerade med taggiga röda bollar). Bibliotekets logo 
finns även här med högst upp till vänster, men nu i modifierad oval version. Länkarna leder 
bland annat till evenemangstips, 2003 års bästa böcker, Internet, Ask A Librarian och Search 
the Kid´s Catalog. Ett fotografi till höger ändras med jämna mellanrum. Sidan uppdaterades 
24/2 2004. För att komma in till barn-OPACens första sida kan jag välja att antingen klicka på 
de pyttesmå länkarna Search the Kid´s Catalog upptill eller nedtill på sidan eller gå in via 
länken Kid´s Reader´s Connection bredvid den översta taggiga röda bollen. 
Väl inne på barn-OPACens första sida som består av en enda sida som inte behöver rullas 
(använda rullisten) saknas nu bibliotekets logo. Mot vit botten bildar en stor gul 
knappliknande rundel bakgrunden. Ovanpå detta finns en kla rblå cirkel kombinerad med stora 
ifyllda bokstäver (främst i gult och orange) som talar om att man befinner sig i Kid´s Catalog 
Web. En pojke med röda och blå kläder som håller en grönblå jordglob över huvudet formar 
i:et i ”Kid´s”. Från detta (inte klickbara) center strålar fem tjocka blå strålar (blir röda vid 
markering) som avslutas med lika många, lätt sneda, fyrkanter. I varje fyrkant finns en ikon 
som representerar olika delar av katalogen. Under varje ikon står också innehållet med ifyllda 
vita versaler. Här liksom i resten av katalogen kommer en ruta fram med hjälptext (oftast 
samma ord som redan finns skrivet under bilderna) när länkar markeras med musens pekare. 
En fristående blå rektangel underst (med gula ifyllda versaler) leder till LIBRARY HOME, 
som här visar sig vara barnavdelningens hemsida. 
 
Fyra av de fem fyrkanternas ikoner presenterar lika många sökstrategier och den femte leder 
till EVENTS (illustreras av en scen med en vit kanin i en hatt) på barnavdelningens hemsida. 
Bilderna är enkla och något stiliserade med många klara färger. Ramarna runt dem blir röda 
när de vidrörs med pekaren. 

                                                 
46 Denver Public Library 2004. Kid´s Catalog Web. 
47 Denver Public Library 2004. 
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Sökstrategierna illustreras på följande sätt: 
 
EXPLORE                       Blå och grön jordglob mot flerfärgad bakgrund 
 
TYPE SEARCH              Hand på flerfärgat tangentbord 
 
BEST STORIES              Mångfärgad uppslagen bok 
 
FIND IT!                          Förstoringsglas förstorar några bokstäver 
 
När man sedan klickar sig vidare i vilken som helst av sökstrategierna hamnar man på sidor 
med likformad layout. Ingenstans ser man bibliotekets logo eller några uppgifter om 
uppdatering. Överst på sidorna finns ett gult fält med blå ram och till vänster knapparna 
BACK (symboliseras av gul stiliserad pil som pekar till vänster) och HOME (litet hus) i gula 
versaler. Under dem finns en grön avlång knapp (finns ej i TYPE SEARCH) med gula 
versalerna TYPE NEW SEARCH. En relativt stor svart text förklarar i det gula fältet vad du 
ska göra på varje sida och längst till höger finns överdelen på en grön robot med texten ”Kid´s 
Catalog Web” i liten grön stil inunder. Denna robot återkommer sedan här och var i 
framställningen, t ex så ser man dess halva huvud i en mörk frimärksliknande ruta mot gul 
bakgrund när man väntar på resultatlistor efter en sökning. Resten av sidorna varierar något. 
Här följer en beskrivning av deras utformning och de olika sökstrategierna: 
 

• EXPLORE 
 
Under det tidigare beskrivna gula fältet står ”Explore” i blått (inte klickbart) så man i varje 
fall vet var i katalogen man är, även om man inte får någon information om vilket 
biblioteks katalog man är i. Där inunder finns arton olika ämnesord uppdelade på tre 
staplar med sex ord per stapel. Varje ämnesord har en egen ikon i en ruta ovanpå en blå 
rektangel där också genren står med vit text (stor begynnelsebokstav och resten gemener) i 
rätt liten stil. Allt är klickbart och ingen färgförändring sker vid markering. Ikonernas 
bakgrund är helt vit och väldigt tom till höger om staplarna. Man måste rulla lite för att se 
hela sidan. Underst på sidan finns ännu ett, lite mindre, avlångt gult fält med knapparna 
(blå med gula versaler) TOP (symboliserad av en gul stiliserad uppåtpekande pil), BACK 
och HOME (se tidigare ikonbeskrivning). Ämnesordens ikoner (förutom en som är ett 
svartvitt foto) är noggrant tecknade i samma stil. De är detaljerade med många klara 
färger. Inom alla arton ämnesområden finns sedan varierande antal underavdelningar som 
också de representeras av egna unika ikoner (en/ämne) i samma stil, några har svartvita 
foton som ikon. Om man sedan klickar på någon undernivå visas resultatlistor på sidor 
med samma layout som sökstrategiernas sidor. ”Here is your list” visas i svart text till 
vänster om roboten. Även här saknas bibliotekslogo. Träffar visas tio åt gången mot vit 
bakgrund. Böckernas klickbara framsidor visas till vänster och till höger om dem står 
författare, klickbara titlar (i blått), övrig text är svart. Till höger finns även långa remsor 
med någon bokstav och en massa siffror, antagligen hyllsignum. Klickar man på någon av 
titlarna får man veta var de finns (vilket bibliotek) och om de är inne. Här kan det bli 
mycket rullande på rullister beroende på antal träffar. Överst till vänster om resultatlistan 
visas länken See Web Pages som en ikon med en spindel i ett nät. Den leder till exempel 
på webbsidor på nätet med samma ämne som man sökt. En bild med tre barn i varierande 
storlek visar vilken ålder sidorna vänder sig till. Förklaringen till bilden finns överst på 
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sidan: det lilla barnet symboliserar Grades K-2, det mellersta Grades 3-5 och det stora 
barnet symboliserar Grades 6 & Up. Aktuell åldersgrupp är markerad. 
 
Beskrivning av de arton ikonerna som leder vidare till olika underavdelningar och därefter 
in i barnkatalogen: (samtliga uppifrån och ned ) 
 
Genre                                                  Illustreras av 
 
Vänstra stapeln: 
 
History                                      Mumies sarkofag i flera färger 
 
Countries                                  Blågrön jordglob 
 
Animals                                    Lejonhannes huvud i profil, savann i bakgrunden 
 
Machines                                  Blå folkvagn i landskap 
 
Arts & Crafts                           Brun färgpalett och pensel, flera färger 
 
Strange & Scary Stuff             Svart fladdermus mot lila bakgrund 
 
Mellersta stapeln: 
 
Science                                    Satellit med ljusspektra mot svart bakgrund 
 
United States                           Amerikanska flaggan mot grå bakgrund 
 
Human Body & Health           Avkönad torso i siluett mot blåkornig bakgrund, olikfärgade               
                                                 inre organ 
 
Religions                                  Symboler för olika religioner, flerfärgat 
 
Sports & Recreation                  Diverse bollsportsattribut mot orange bakgrund 
 
Jokes & Riddles                        Brunhårig person som gör en grimas 
 
Högra stapeln: 
 
Nature                                       Brun vulkan med lavaström och grått askmoln 
 
Famous People                         Svartvitt foto av Martin Luther King 
 
Holidays                                   Fem olikfärgade ballonger med snören,  ljusblå bakgrund 
 
Mythology                               Gulorange orm och rött äpple, blå bakgrund 
 
Fairy Tales & Folk Tales         Grått slott i grönt landskap 
 
Kid´s Problems                         Rött brustet hjärta, mörkblå bakgrund  
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• TYPE SEARCH 
 
Leder till en sida för fritextsökning. Till vänster om roboten uppe i det gula fältet står det 
nu ”Type your search” i svart. Där inunder texten ”Type here” till vänster om en vit 
avlång ruta och under det ”Then choose a button:”(allt med stor, svart text, stor 
begynnelsebokstav, resten gemener). Under texten finns tre fyrkantiga ikoner i samma lite 
enklare stil som på barn-OPACens första sida (vit ifylld text i versaler inunder varje). 
De representerar respektive: 
AUTHOR                             Shakespeare (?) i stor vit krage med fjäderpenna 
 
TITLE                                   Uppslagen bok ovanpå andra böcker 
 
SUBJECT                             Planet, kolonn, palett mm huller om buller 
 
Här finns också en stavningskontroll i form av en gul avlång knapp under ikonerna med 
texten ”Check Spelling” (i blått) och ”KAT” (i rött) barnsligt skrivet snett över knappen. 
Resten av sidan är endast vit bakgrund. Vid sökning kommer man in i barnkatalogen, till 
listorna med böcker och andra medier i samma utförande som i EXPLORE. 
 
• BEST STORIES 
 
Leder till boktips i fem olika kategorier. Upptill bredvid roboten står det ”Find a great 
book to read” i svart text. Sidan (inte rullbar, med mycket vit bakgrund) visar under den 
blå texten ”Best Stories” (inte klickbar) fem ikoner som leder till olika boktips utan 
framsidor. Boktipsen är klickbara och då visas var böckerna finns och en kort beskrivning 
av innehållet. Ikonerna är i samma detaljerade stil som i EXPLORE: 
 
Genre                                                Illustreras av 
 
Award Winners                             Gyllene medalj, röd bakgrund 
 
Picture Books                                Springande pepparkaksgubbe 
 
Beginning Readers                        Skinka och gröna, stekta ägg  

      (Grades 1 to 3)  
 
Chapter Books                              Bok med skepp på omslaget 
(Grades 4 to 6) 
 
Young Adult                                 Mur med spretiga texten ”JR High” i rött 
 
• FIND IT! 
 
Till vänster om roboten uppe i det gula fältet står ”Click on a button to find out more” i 
svart. Mot den vita (inte rullbara) bakgrunden finns sedan texten (inte klickbar) ”Find It!”i  
blått och fyra ikoner i samma enklare stil som på barn-OPACens första sida (med vita 
ifyllda versaler under). Två av dem är exakt de samma som under TYPE SEARCH: 
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SUBJECTS                               Se under TYPE SEARCH 
AUTHORS                                  
 
SERIES                                     Kvinna håller upp ett antal böcker med bokryggen mot  
                                                  betraktaren  
 
FAMOUS PEOPLE                 Abraham Lincoln 
 
Bakom varje ikon finns hela alfabetet (versaler) i fyrkanter mot vit, inte rullbar bakgrund.  
Varannan bokstav är lila (gul/orange bakgrund), varannan grön (gul/lila bakgrund). 
Beroende på vilken av de fyra ikonerna man klickat på står det på nästa sida (i det gula 
fältet, bredvid roboten) var man hamnat och vad man ska göra, exempelvis; 
”Click on the first letter of your subject” (i svart) och där under; ”Find It! >Subject letters” 
(allt i blått, det förra klickbart). Efter ytterligare klick på någon bokstav kommer det upp 
två staplar (fyra olika färger för de fyra olika ikonerna) med ämnesord som börjar på den 
bokstaven. Klickar man sedan åter igen på något av dessa ämnesord i staplarna så hamnar 
man i barnkatalogen, där titlar och bokomslag visas som tidigare. 
 

Utöver dessa fyra sökstrategier finns även, som tidigare nämnts, ikonen EVENTS på barn-
OPACens första sida, Den leder till de evenemangstips som visades på barnavdelningens 
hemsida. Sidan har vit, ljusblå och grön bakgrund i olika lager. Den svarta texten är liten och 
plottrig. Olika länkar markeras med taggiga fält. Andra lila och blå länkar om vart annat, 
somliga de samma som i de taggiga fälten. Sidan är lång och måste rullas. Den uppdaterades 
senast 4/2 2004. Längst ned finns information om olika biblioteks adresser, öppettider mm.  
 
4.1.2 Kid´s Catalog Web analyserad efter Lena Lundgrens och Kia Gumbels krav 
 
KRAV 1; Bilderna 
Ikonerna på första sidan är enkla och lite naiva i sin utformning. De är mycket färgglada och 
korresponderar bra mot de sökstrategier de symboliserar. De har ingen speciell 
åldersanknytning, men kan nog förstås av såväl små som lite större barn.  En pojke visas i 
katalogens logo, i övrigt finns inga könsbestämda bilder. De övriga sidornas ikoner varierar 
från samma stil som på första sidan (TYPE SEARCH, FIND IT!) till mycket mer detaljerade 
bilder (EXPLORE; BEST STORIES). En rolig detalj är den gröna roboten som finns med 
genom hela katalogen, som en slags vägvisare och maskot. Den gör också väntan på att träffar 
ska visas lite roligare. Knapparna som finns genomgående i hela katalogen för att förenkla 
sökning och för förflyttning har enkla men informativa ikoner som är lättförstådda. I 
EXPLORE är ikonerna väldigt färgrika. De lyckas med att vara neutrala, men beskriver ändå 
sina ämneskategorier bra. Många är fantasifulla och stundtals roliga. Inne på alla nivåer finns 
väldigt mycket ikoner i samma färgglada, detaljerade stil. Ett fåtal svartvita foton visar oftast 
människor. Könsfördelningen är jämn på dessa såväl som på övriga ikoner. De är lätta att 
förstå och det finns förklarande text under alla. Det finns många ikoner med bra bilder med 
kartor av olika världsdelar när områden ska visas. Det hela ger ett enhetligt intryck. Möjligen 
kan det bli tröttande för ögat med så många bilder som har så många och små detaljer. 
Förutom att det är ett stort antal ikoner på vissa sidor, så står de oftast ut bra från bakgrunden. 
Det känns dock ojämnt med att vissa sidor har mycket ikoner, medan andra bara har ett fåtal. I 
BEST STORIES korresponderar de fem ikonerna inte lika bra mot de genrer de representerar. 
De är mer svårtolkade än de arton ikonerna i EXPLORE, fastän de är i samma stil. Det finns 
inga rörliga bilder någonstans i framställningen. 
 



 22 

KRAV 2; Första sidan 
Första sidan är väldigt enkel och lättöverskådlig, men den är kanske inte så rolig och 
välkomnande. Den känns inte inbjudande med sina få ikoner och mycket bakgrund. Bra att 
man inte behöver rulla på några rullistor, men det finns ingen bibliotekslogo, bara katalogens 
logo. Det står inget om vilken åldersgrupp man vänder sig till. Ska man indirekt förstå att den 
är för barn upp till tolv år, eftersom det också fanns en Teens Web på bibliotekets hemsida? 
Men i BEST STORIES visar en av ikonerna ålderskategorin ”Young Adult (Grades 7 and 
Up)” och under länken See Web Pages på flertalet ställen i katalogen visas en symbol som 
representerar ”Grades 6 & Up”. Väldigt förvirrande! Det är visserligen inga vattentäta skott 
mellan att räknas som äldre barn eller yngre tonåring, men det borde tydligare framgå vilka 
katalogen vänder sig till. Första sidan har inte direkt någon onödig text. Sökstrategierna och 
andra länkar förklaras med text under ikonerna och alla har också dolda alternativtexter 
(försvinner fort) som säger i princip det samma som redan står under respektive ikon. Det 
finns ingen annan text som förklarar hur man ska söka eller vad de olika alternativen innebär, 
utan det kommer först på nästa nivå. Man förstår ändå, åtminstone som vuxen, rätt bra vad de 
olika valen innebär. 
 
KRAV 3; Ämnesorden i katalogen 
Ämnesorden under alla fyra sökstrategier är detaljerade och omfattande. Ibland nästan för 
omfattande, då vissa kategorier mycket väl skulle kunna sortera under en något bredare 
kategori (t ex skulle vissa ”småkrig” kunna sortera under ”Wars” eller något liknande, istället 
för att man delat upp det i snart sagt varje liten sammandrabbning). Annars motsvarar 
ämnesorden bra det barn och unga frågar efter. I TYPE SEARCH kan man fritextsöka på 
ämne, titel och författare på ett enkelt sätt och med hjälp av stavningskontroll. En bra detalj är 
också att man kan nå den sidan oavsett vilken av de andra sökstrategierna man befinner sig i 
för tillfället. När boklistor visas, exempelvis i EXPLORE, är det efter utgivningsår (de nyaste 
böckerna visas först), inte efter författare. Får man många träffar kanske det kan vara jobbigt 
att rulla igenom en massa om man vill ha tag på en viss författare men inte vet utgivningsår? I 
BEST STORIES får man upp boktips i olika underliggande nivåer bakom de fem ikonerna. 
Man kan även få tips om de bästa böckerna från 2003 i en länk från barnavdelningens 
hemsida. I övrigt finns inga fler boktips och det framgår inte någonstans om det är barn eller 
vuxna som har gjort urvalet av böcker. Jag har inte hittat några Tio- i- topplistor och möjlighet 
att fråga en bibliotekarie finns bara i länkarna Ask A Librarian (högst upp och längst ned) på 
barnavdelningens hemsida. 
 
KRAV 4; Texten 
På första sidan finns väldigt lite text. Nästan allt är i vita eller orange versaler, vilket kan 
underlätta för små barn. Ikonerna har dolda alternativtexter (med i princip samma text som 
redan står under ikonerna) som framträder om man rör vid dem med musens pekare. De 
försvinner fort, men det står inte så mycket på dem ändå. På övriga sidor är det mestadels ett 
stort lättläst typsnitt där man blandar versaler och gemener. Stor svart text (gemener) förklarar 
upptill på varje sida vad man ska göra och under det finns stor blå text (gemener) som talar 
om var i barnkatalogen man är, vilket underlättar och ger ett enhetligt intryck. Texten under 
ikonerna i EXPLORE och i BEST STORIES, liksom under alla ikoner i undernivåerna, är 
dock liten och skriven med gemener. När det finns väldigt många ämneskategorier på en del 
underavdelningar känns skärmen en aning överpackad och tittar man på många sådana sidor 
börjar man bli trött i ögonen av alla bilder och all text rätt snart. Hur ska det då inte vara för 
barn som just lärt sig läsa? 
Det skulle också underlätta om texten till länkarna på något sätt skulle förändras när man sökt 
i någon underavdelning, till exempel skifta färg, så man vet om man varit där eller inte. 
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Det är bra att man bara visar tio poster åt gången vid sökning, men det kan ändå bli mycket 
bläddrande vid många träffar. I de enskilda posterna visas också hyllsignum (förmodar jag) 
till höger med någon bokstav och massvis med siffror. Förutom att det bidrar till att skärmen 
känns proppfull med information kan det säkert också vara rätt förvirrande för många barn. 
 
KRAV 5; Kvaliteten 
På det stora hela känns Kid´s Catalog Web ganska bra och genomtänkt. Text och ikoner 
korresponderar mestadels väl och visar de olika sökstrategierna på ett enkelt och överskådligt 
sätt. Man har lagt ned möda och omsorg på ikonerna. De går i två olika stilar varav den ena är 
mer detaljerad. Alla är noggrant tecknade och mycket färgglada utan att det är jobbigt för 
ögonen (förutom när det blir för många). Språket överlag är bra och könsfördelningen jämn. 
De olika sidorna känns enhetliga då det finns ett gult fält överst på varje sida som talar om 
vad man ska göra, var i katalogen man befinner sig och att man söker i Kid´s Catalog Web. 
Vilket biblioteks katalog det är, när den senast uppdaterades och vem som är ansvarig står 
dock bara (närmast) på barnavdelningens hemsida. Vissa sidor kan kännas överpackade med 
ikoner medan andra har väldigt få. Oftast har också de sidorna med många ikoner mycket tom 
och vit bakgrund till höger, vilket ger dem ett något obalanserat intryck. Om man flyttade en 
del av dessa ikoner upp till tomrummet till höger skulle man slippa rulla för att se alla och 
sidan skulle undvika att kännas snedfördelad. Fast då skulle kanske sidan bli mer 
överbelamrad istället? Vill barnen ha hjälp av en bibliotekarie får de söka sig till 
barnavdelningens hemsida och sin syn på innehåll och utformning kan de eventuellt också ge 
där (i form av e-post, där biblioteket ställer väldigt många frågor till barnen först) och 
möjligen under länken Send Comments på Denver Public Librarys hemsida. Inne i katalogen 
finns ingen annan hjälp för barnen än stavningskontrollen i TYPE SEARCH. 
Sammanfattningsvis vill jag ge den här katalogen beröm för mestadels enhetlig layout och 
innehåll i stort, ikonernas utformning och lättfattlighet samt deras jämna könsfördelningen. 
Den sneda fördelningen mellan å ena sidan massvis av ikoner och å andra sidan väldigt få, 
samt snedfördelningen mellan ikoner och tomrum på vissa sidor borde man dock göra något 
åt. Man borde också vara mer tydlig med en del detaljer som t ex bibliotekets logo och 
uppdateringar. Barnen borde även ha möjlighet att få hjälp av bibliotekarie inne i katalogen 
och det borde även vara mycket enklare och framför allt tydligare att ta sig in i katalogen. 
Som det är nu är det både krångligt och förvirrande! 
 
4.2 Lunds barn-OPAC 
 
Lunds stadsbiblioteks barn-OPAC48 är av samma snitt som den som bland annat finns i 
Stockholms stadsbibliotek, producerad av Axiell Bibliotek AB i samarbete med Lunds 
stadsbibliotek, Randers kommunbibliotek och Bibliotekstjänst AB (BTJ). Den nu aktuella 
versionen heter 3.7 och jag analyserade den 11/2 2004. 
 
4.2.1 Beskrivning 
 
På bibliotekets hemsida49 (med tydlig logo uppe i vänstra hörnet där det står ”Stadsbiblioteket 
Lund”) finns i början av sidan en länk till barnkatalogen. Under den preciseras det med orden 
”Lätt att söka boktips mm”. Det står också att man vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. 
Sidan uppdaterades 11/2 2004 av webbredaktör. (En flik bland andra högst upp på sidan leder 
till Barn & Unga vilket visar sig vara barn- och ungdomsavdelningens hemsida, fint 

                                                 
48 Lunds stadsbiblioteks barn- OPAC, version 3.7. 2004. 
49 Lunds stadbibliotek 2004. 
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illustrerad av ett skåp uppdelat i en barn sida och en sida för unga med bland annat boktips, 
tävlingar, tidningar, länkar (bland annat till barnkatalogen) med mera. Bra initiativ – men 
eventuellt lite förvirrande? Men här lämnar jag detta därhän och tar bara upp själva barn-
katalogen). 
 
Efter att ha klickat på länken barnkatalogen på bibliotekets hemsida kommer jag direkt till 
barn-OPACens första sida, som består av en sida där allt ryms på skärmen (man behöver inte 
rulla). Samma tydliga logo som på bibliotekets hemsida finns i övre vänstra hörnet på vit 
botten. Under logon står knappen Bibliotek som för dig till hela katalogen. Den övriga sidan 
har mörkblå botten och presenterar fyra olika sökstrategier som illustreras på olika sätt: 
 

• Högst upp står det ”Ämnen” och därunder står hela alfabetet i svarta versaler på små 
gula cirklar, kallade Bokstavsbollar50 (som blir gula bokstäver på röda cirklar när de 
markeras). Dessa leder till alfabetiskt ordnade ämnesord och därifrån kan man ta sig 
direkt in i barnkatalogen. Om man vidrör cirklarna med bokstäver med pekaren 
kommer en förklarande text fram som säger ”Om du klickar här får du en lista med 
ämnen som börjar på (vald bokstav). Sedan kan du klicka dig vidare för att se vilka 
böcker som finns inne på biblioteket.” Texten försvinner fort. 

 
• Ett träd i vänsterkanten med texten ”Träd in” undertill är en klickbar tesaurus som 

leder till systematisk sökning i tretton ämnesord, hierarkiskt ordnade i många 
underavdelningar vilka är hämtade ur Kompass i bokskogen.51 Ämnesorden i 
tesaurusen är: 1. Teknik 2. Djur 3. Sagor, sägner, myter 4. Förr i tiden 5. Frihet och 
förtryck 6. Fantasy och science fiction 7. Äventyr, spänning, spöken 8. Huvudperson 
9. Länder och platser 10. Jag och andra 11. Vardagsliv 12. Fritid, sport, uteliv 13. 
Natur och miljö. Ämnesstrukturen är framtagen i samarbete mellan barnbibliotekarier 
och BTJ.52Bakom nivåerna finns förprogrammerade söksträngar där man kombinerar 
flera ämnestermer på olika sätt med boolesk logik. Sökningarna begränsas genom att 
de endast utförs i posternas ämnesordsfält och med hjälp av barnboksfilter.53Trädets 
gröna lövverk får sju röda äpplen vid markering och texten ”Ämnesord” visas. 

 
• Tolv ikoner centralt placerade på sidan i tre rader med fyra bilder i varje rad leder till 

boktips i de genrer som bilderna ska symbolisera. Boktipsen är kommenterade 
ämneslistor med framsidorna placerade till vänster, samtliga är lästips från BTJ och 
det framgår inte om det är lästips från barn eller vuxna. Under samtliga ikoner står 
genren med stor begynnelsebokstav och resten gemener, allt i gult (som blir rött när 
det markeras). Det är bara när man vidrör den första översta genren – Fantasy - med 
pekaren som en ruta med en förklarande text visas. Där står; ”Om du klickar här får du 
en lista över ämnen Fantasy [sic!]. Sedan kan du klicka dig vidare för att se vilka 
böcker som är inne.” Texten försvinner snabbt. Klickar jag där kommer jag till listorna 
med böcker om Fantasy (se ovan). Rör man de andra ikonerna kommer bara små rutor 
med samma ord som under bilden fram. 

 
 
 
 

                                                 
50 Axiells produktinformation 2004.  
51 Kompass i bokskogen 2002, s. 6. 
52 Axiells produktinformation 2004.  
53 Ibid. 
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Beskrivning av de tolv ikonerna som leder till boktips: (samtliga från vänster till höger) 
 
Genre                                 Illustreras av                                   Markeringsförändring 
 
Översta raden:  
Fantasy                         Trollstav och blå trollkarlshatt              Hatten exploderar 
 
Humor                          Glad grön bok                                       Öppnas lite, blir gladare 
 
Kärlek                           Rött hjärta                                             Blir större  
 
Teknik                          Två blå kugghjul                                   Roterar  
 
Mellersta raden: 
 
Spänning                      Brunt handtag, gult lås                           Handtaget rör sig  
 
Äventyr                        Blond prinsessa (?) i rosa klänning,       Blir glad grön groda med 
                                         gul krona                                                    gul krona 
 
Sport                              Gul tennisboll                                         Blir oval 
 
Djur                               Gul katt                                                  Blir lejonhanne med brun- 
                                                                                                         aktig yvig man 
 
Nedersta raden: 
 
Historia                         Grågult stenröse på grön kulle               Översta stenen lyfts i  
                                                                                                          ena  hörnet 
 
Hobby                            Sax med rött handtag                             Bladen stängs     
 
Länder                            Blå och grön jordglob                           Roterar  
 
Vem är jag?                    Brunhårig pojke                                    Blir till en mörk siluett  
                                                                                                       med ett gult frågetecken i 
 
 

• Under de tolv ikonerna finns även en vit avlång ruta för fritextsökning med 
knapparna (gula med svart text som blir röda med gul text vid markering) Sök 
barnböcker respektive Sök alla böcker till höger. Dessa går inte att trycka på om 
man inte har skrivit in något i det vita fältet innan. En grå ruta med ett klickbart 
OK och texten ”Du måste skriva något i fältet” dyker upp om man gör det. Denna 
sökstrategi leder direkt till katalogen. 

 
Utöver dessa fyra sökstrategier finns även följande knappar (samma ord dyker upp i en liten 
ruta när respektive knapp markeras) nere till vänster på första sidan: 
 
Våra bästa listor 
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Leder till sidan Boktips, vilka är åldersindelade från förskolebarn till tolvåringar. En akvarell 
till höger föreställer två läsande barn, antagligen en mörk flicka och en blond pojke. En text 
med en förmodat klickbar länk som lyder; ”Om du vill ha tips av barnbibliotekarierna kan du 
välja i listan över högläsningsböcker för olika åldrar” är inte klickbar och det framgår inte att 
denna lista är den lista som sedan följer lite längre ned. Man kan välja med eller utan bilder på 
bokens framsida, det senare ger snabbare visning. Boktipssidan är uppdaterad 8/1 2004 men 
samtliga övriga sidor uppdaterades senast 2002 (olika datum). 
 
Sjutolvan 
Här kommer bara texten ”This page cannot be displayed” upp. 
 
Tävling 
Leder till en tävling (pågår till 31/3 2004) som går ut på att para ihop rätt namn på 
huvudpersonen med rätt boktitel. Tecknade färgglada bilder till vänster på fem pojkar, alla 
mörka och brunögda. Sidan uppdaterades 23/1 2004. 
 
Länkar 
Leder till olika länkar för barn, rubricerade; ”Barnbibliotek (regionanknytning), Böcker och 
författare, Samhälle och rättigheter, Fakta för barn, Djur, Länklistor, Radio och TV, Bilder, 
Tidningar, Lek & Spel”. Här kommer jag in i Sjutolvan (senast uppdaterad 4/12 2003). 
Tecknad bild till höger av Christina Alvner (tecknar bilder för bland annat Kamratposten) på 
lite äldre brunhårig kille. Sidan uppdaterades senast 26/1 2004. 
 
4.2.2 Lunds barn-OPAC analyserad efter Lena Lundgrens och Kia Gumbels krav 
 
KRAV 1; Bilderna 
Ikonerna på första sidan är enkla och naiva. Det är blandat med inte särskilt starka färger. De 
har ingen speciell åldersanknytning utan funkar nog inom hela åldersintervallen (7-12 år) som 
man vänder sig till och könsfördelningen är lika. De flesta är lätta att förstå, men vissa bildval 
är inte helt självklara, som t ex prinsessan som symboliserar genren Äventyr eller boken som 
symboliserar Humor. Alla har förklarande bildtext och de står ut bra mot den mörka 
bakgrunden. Även om bilderna rör sig lite vid markering med pekaren så tycker jag inte att de 
är speciellt roliga eller fantasifulla, kanske barn tycker annorlunda. Det roligaste som händer 
är väl att trollkarlshatten sprängs, prinsessan blir en groda och katten blir ett lejon. I övrigt 
finns inga andra animeringar. De övriga sidornas bilder, förutom bokomslagen, är inte 
klickbara och de är en blandning av olika stilar med skiftande kvalité och karaktär. Pojkar är 
klart överrepresenterade i framställningen (åtta av tio personer, bokomslagen inte 
medräknade). 
 
KRAV 2; Första sidan  
Första sidan är ganska lättöverskådlig och enkel i sin layout. Bra att man inte behöver rulla på 
några rullistor och bra med en tydlig logo så man vet var man hamnat. På första sidan framgår 
det dock inte vilka katalogen vänder sig till, utan det står på hela bibliotekets hemsida. 
Sökstrategierna förklaras med hjälp av alternativtexter till ikonerna. Dessa är skrivna i liten 
text och med gemener och försvinner fort. Det finns ingen annan text som förklarar hur du ska 
söka eller vad de olika alternativen innebär. Trädet med texten ”Träd in” kan möjligen verka 
förvillande, men förklaras med ordet ”Ämnesord” vid beröring med pekaren. 
 
 
KRAV 3; Ämnesorden i katalogen 
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Ämnesorden i Bokstavsbollarna under ”Ämnen” och i tesaurusen ”Träd in” kan väl tänkas 
motsvara det barn frågar efter på bibliotek. Kanske kunde ”Kärlek” stå som en egen punkt 
istället för under ”Jag och andra” och ”Lekar” som nu återfinns under ”Fritid, sport, uteliv” 
kan vara svårt att hitta. Och var letar jag efter ”Spel” i tesaurusen? Det går bra att själv söka 
på ämne, titel och författare i den vita sökrutan längst ned, skriver jag inte in något sökord där 
blir jag påmind. Man kan välja att söka bara bland barnböckerna eller i hela katalogen. Under 
knappen Våra bästa listor kan man få boktips för olika åldrar givna av bibliotekarier och 
samtliga uppdaterades senast under olika datum 2002- lite väl gamla! När man klickar på de 
olika ikonerna som symboliserar olika genrer på första sidan ska det enligt texten (som endast 
kommer fram när man klickar på ikonen som symboliserar Fantasy) komma ”en lista över 
ämnen Fantasy”. Är det felstavat eller? Vad som kommer upp är i alla fall lästips om de olika 
ämnena bakom respektive ikon, med bilder på böckernas framsida till vänster, namn på 
författaren, klickbar titel och en kort beskrivning av boken. Samtliga är lästips från BTJ, men 
det framgår inte om det är barn eller vuxna som givit lästipsen och inte heller när de senast 
uppdaterades. Fler boktips finns under Länkar där Sjutolvan återfinns, som inte var möjlig att 
nå via länken på första sidan. Under Sjutolvan finns också bland annat ”Barnens egna 
boktips”. Fler boktips skulle även finnas under något som heter ”Sagans skatt” under Länkar, 
men där möts man av ett meddelande att den är nedlagd på obestämd tid för att den ansvarige 
tyvärr inte hinner med att uppdatera den! Sådana länkar kan väl ändå tas bort! Några Tio- i- 
topplistor har jag inte hittat och möjlighet att Fråga biblioteket finns bara på Lunds 
stadsbiblioteks hemsida. 
 
KRAV 4; Texten 
På första sidan finns det inte så mycket text, möjligen för lite snarare (se krav 2). Bilderna där 
har både synliga och dolda alternativtexter, men de dolda texterna som förklarar 
sökstrategierna försvinner för fort för en långsam läsare och det är irriterande att sitta och 
försöka få dem synliga hela tiden. Den gula texten (som blir röd när man klickar på den) på 
första sidan är överlag inte speciellt stor. För en vuxen är den lättläst och tydlig, men små barn 
som just lärt sig läsa kanske har svårt med de genomgående små bokstäverna? Väl inne i 
katalogen innehåller skärmen lagom mycket information, man behöver inte rulla sig fram så 
mycket någonstans. Träffar presenteras tio åt gången. 
 
Krav 5; Kvaliteten 
Överlag känns helhetsintrycket av Lunds barn-OPAC något ojämn. Vissa delar, som t ex 
ämnesorden och de underliggande nivåerna, känns gedigna och genomarbetade medan andra 
delar kunde vara bättre. De flesta bilderna är ganska trista och verkar på något sätt 
”hemgjorda” i all hast, särskilt ikonerna på första sidan. Vissa av dessa korresponderar inte så 
bra med de ämnen de ska representera. Övriga bilder har väldigt olika karaktär och en mycket 
sned könsfördelning. Ansvarig för uppdatering finns, men det står inget om det i 
barnkatalogen utan bara på bibliotekets hemsida. Uppdateringen av de olika sidorna är 
någorlunda, men på en del ställen, t ex på boktipsen, verkar den fungera dåligt. Nog har det 
väl kommit en del bra nya böcker i de olika genrerna sedan 2002?  En del länkar som inte 
leder någon vart (”Sagans skatt” under Länkar) eller länken Sjutolvan på första sidan (visar 
”Page cannot be found”) är inte borttagna. Språket i de olika sidornas texter är bra, undantaget 
hjälptexten som visas vid ikonen Fantasy. Ska det stå ämnet Fantasy? Det som visas är 
boktips i genren Fantasy i vilket fall. Jag har inte hittat någons tans där barn och unga kan ha 
synpunkter eller lämna egna bidrag i katalogen, om man undantar ”Barnens egna boktips” 
under Länkar. (Det är möjligt att det finns under fliken Barn & Unga på bibliotekets hemsida, 
men varför inte både ock i så fall?) Fråga biblioteket finns bara på hela bibliotekets hemsida 
och hjälptexterna som visas vid de olika sökstrategierna lämnar en hel del att önska. 
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Hjälpfunktionen inne i katalogen är lång och med en massa text. Visserligen finns en klickbar 
innehållsförteckning högst upp på sidan, men det framkommer inte att det är innehållet i 
”Hjälp” i punktform. Sammanfattningsvis kan man säga att innehållet är bra på det stora hela, 
men att man skulle behöva lägga ner lite mer möda på layout och utformning. 
 
4.3 Kids Catalogue, Brisbane 
 
På Brisbane City Council Library Services (fortsättningsvis förkortat BCCLS) hemsida54  i 
Queensland, Australien finns katalogen eLibCat med barn-OPACen Kids Catalogue. Den 
produceras av det amerikanska Sirsi Corporation och finns på många bibliotek av olika slag i 
USA, men den är också gemensam för många bibliotek i bland annat Australien, Kanada och 
Nya Zeeland. När jag tidigare tittat på den här katalogen har jag kunnat gå in via Brisbane 
Public Librarys hemsida, men det fungerar av någon anledning inte nu, varför jag får ta den 
här lilla omvägen. Analysen gjordes 28/2 2004. 
 
4.3.1 Beskrivning 
 
På hemsidan ovan (med tydlig logo överst till vänster i form av en gul byggnad mot blå 
bakgrund, grön palm och texten ”Brisbane City” i vita versaler) finns överst i ett blått fält 
texten ”eLibCat Your Electronic Library On the Web”. Där inunder finns en rad länkar, bland 
annat rekommenderad läsning (uppdelat i boktips för barn och vuxna, mestadels böcker som 
fått olika inhemska priser) och nyheter från dagsfärska tidningar från trettiotvå olika länder, 
den enda uppgift om uppdatering som finns i hela katalogen! Högt uppe till höger finns även 
länken Kids Catalogue (vita gemener mot blå bakgrund) bland andra länkar och efter att ha 
klickat där kommer man till barn-OPACens första sida.55 Här finns samma logo som 
beskrivits ovan, nu med länken Kids Catalogue markerad i gult. Inget annat talar om att man 
nu är i barnkatalogen, bortsett från femton ikoner med olika fotografier i kvadrater som 
representerar olika ämnen, vilka jag beskriver senare. Det står inget om vilka åldrar katalogen 
vänder sig till. I logon överst finns en ruta till höger med olika länkar med 
biblioteksinformation. Under det finns tillsammans med länken Kids Catalogue åtta andra 
länkar (vita gemener mot blå bakgrund, som blir röda bokstäver när man vidrör dem med 
musens pekare) som inte har några rutor med hjälptext. Klickar man på dessa länkar kommer 
man på nästan alla först till en praktiskt taget tom vit ”mellansida” med enbart texten ”Please 
klick OK to start new Catalogue search” och en knapp med ett litet OK som man måste klicka 
på för att komma vidare. Därefter leder det in i hela (både vuxen- och barn-) katalogen. I 
länken My Account kommer man, via ”mellansidan” och BCCLS´s hemsida, till en otroligt 
lång och teknisk lista med FAQs (Frequently Asked Questions) och under det olika 
möjligheter att ställa frågor, antingen genom att chatta direkt eller via e-post. Överst på sidan 
finns en innehållslista, men ingen information om att det är en sådan. Ytterligare tre länkar 
(vita gemener mot blå bakgrund) finns på barn-OPACens hemsida; Go Back fungerar som 
”bakåt-pilen” när man ”browsar” (bläddrar), Help visar en massa liten, svart text på en sida 
som ger ren teknisk hjälp med svåra termer och med Logout hamnar man återigen på 
BCCLS´s hemsida. 
 

• Ska man fritextsöka måste man vara på denna hemsida. Här finns en ruta där man 
själv skriver in ord och till höger om den en rullgardinsmeny med olika val (titel, 
ämne, författare etc.) Under är ”alla bibliotek” förvalt, men man kan själv välja 

                                                 
54 Brisbane City Council Library Services 2004. 
55 Brisbane City Council Library Services 2004. Kids Catalogue. 
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olika filialer och man söker i både vuxen- och barnkatalogen. Vid felstavning 
kommer en ruta med massa text upp som inleds med ”Words or phrase (valda ord) 
found no matches in any library. You may change your search, or select a new 
search from the closest matches below”. Länken Change your searchwords leder 
direkt tillbaka till rutan för fritextsökning på hemsidan igen, klickar man på några 
av de “närmaste träffarna nedtill” kan man hamna hur tokigt som helst; jag 
felstavade avsiktligt bland annat ”dolphins” med ”dolfins” och fick upp olika 
författare som skrivit om ”dolls”. Man får alltså bara veta att det inte finns några 
sådana (felstavade) träffar, men man får ingen hjälp med alternativa stavningar 
eller liknande. 

 
På BCCLS´s hemsida finns också de enda boktips jag hittat; ”Recommended Reading” och 
”Best Sellers”. Det finns tips både för barn och vuxna och de flesta är böcker som vunnit olika 
priser, från 1930-talet och framåt. De presenteras i trista listor med liten svart text (varannan 
titel i grå bakgrund, varannan i vit) med de nyaste först. Ingenstans står det om det är barn 
eller vuxna som rekommenderat dem. Utöver fältet med logo och länkar överst finns på barn-
OPACens första sida möjligheten nederst att välja mellan spansk eller kinesisk text i 
katalogen samt lite information om ansvariga för sidan (måste rullas). Knappen för spansk 
text fungerar bra men vid markering av knappen för kinesisk text framträder bara märkliga 
tecken som definitivt inte är kinesiska. Om det inte fungerar eller beror på min dator kan jag 
inte svara på.  
I mitten av sidan finns de tidigare nämnda femton ikonerna. Det är femton kvadrater mot vit 
botten, med färgglada fotografier i varje. Samtliga har en liten blå text i gemener under sig 
(blir röda bokstäver mot gul bakgrund vid beröring med musens pekare) som förtydligar vad 
ikonernas foton representerar. Hjälptext framträder när man rör ikonerna, men inte när man 
rör texten med pekaren. En del av fotona representerar sin genre bra, medan andra är mer 
svårförståeliga. 
 
Beskrivning av de femton ikonerna som sedan leder vidare (vissa via den tidigare nämnda 
”mellansidan”) till underavdelningar eller direkt in i barnkatalogen: (samtliga från vänster till 
höger) 
 
Genre                                                        Illustreras av 
Översta raden: 
 
”A” to ”Z”                                  Rött äpple och zebra 
 
Animals                                      Polarhund och grå katt 
 
Cooking                                     Bruna och vita kakbitar  
 
Fun Stuff                                    Liten kille i blå solstol, sandstrand och turkost hav 
 
Handicrafts                                Barnhand gör röda handavtryck på vitt papper 
 
Holidays                                    Obestämt suddigt flerfärgat glitter 
 
 
 
Mellersta raden: 
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Jokes & Riddles                        Två små flickor sittandes i gräs viskar 
 
Kid´Concerns                            Två lite äldre flickor ligger på mage i gräs mittemot varandra 
 
Plays                                         Två små barn invirade i lakan eller liknande 
 
Poems                                       Kvinna i flerfärgad folkloredräkt 
 
Science                                     Solförmörkelse, där solen glimmar fram bakom svart måne 
 
Spooky Things                         Orange pumpa med läskigt ansikte, fond av torkade växter 
 
Nedersta raden: 
 
Sports                                       Två killar i rött respektive vitt hoppar upp efter bollen under         
                                                   basketkorg 
 
Stories                                      Litet barn i siluett med svärd, orange solnedgång i bakgrunden 
 
United States                           Presidenthuvudena i Mount Rushmore Memorial, South       
                                                   Dakota 
 

• Den första ikonen ”A” to ”Z” visar sig vara en egen sökstrategi och leder, efter 
”mellansidan”, till en sida med hela alfabetet i röda versaler mot vit bakgrund. En 
ruta innesluter varje bokstav. Endast bokstaven D är svart med gul/lila/rosa 
bakgrund i sneda streck. Varför kan man undra, då inget skiljer fortsättningsvis när 
man klickar där jämfört med de andra bokstäverna. Under varje bokstavs ruta står 
exempelvis ”A -words” i liten blå text. Hjälptext (samma ord) framträder bara när 
man vidrör bokstavsikonerna. Varje bokstav leder till alfabetiskt ordnade 
ämnesord, tagna från de övriga fjorton genrernas underkategorier (de som har 
sådana), med samma foton som symboliserar varje underkategori som där också. 
Klickar man på något av ämnesorden kommer man direkt in i barnkatalogen, där 
posterna visas tjugo åt gången. 

 
De övriga fjorton ikonerna på första sidan leder, somliga via underavdelningar, in i 
barnkatalogen:  
 

• Ikoner med underavdelningar: (tio av första sidans femton ikoner) 
 
Gemensamt för dessa är att här kommer man först till en sida som visar samma blåa 
fält med logo och länkar överst som beskrivits tidigare. Länken Kids Catalogue är 
gulmarkerad. Nedanför finns olika antal (beroende på genre) färgglada foton i samma 
kvadrater mot vit bakgrund, alla representerandes en underavdelning. Under varje ikon 
står som tidigare en förtydligande text i blå gemener. Hjälptexter med samma ord 
kommer endast fram när man vidrör ikonerna med pekaren. Några få 
underavdelningar symboliseras av tecknade ikoner i en platt, eventuellt datoranimerad, 
stil. Antalet underavdelningar varierar mellan som mest fyrtioåtta och som minst nio. 
Deras ikoner korresponderar i varierande grad till de ämnen de ska symbolisera. På 
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många av dem borde man kunna hitta mer konkreta och lättfattliga bilder. Vissa 
ämnen symboliseras bara av en ikon medan andra ämnen är uppdelade i många 
likartade delar som borde kunna samlas under en ikon, exempelvis så har ”chemistry” 
bara en ikon medan ämnena ”space”, ”plane ts”, ”solarsystem”, ”moon” och ”sun” 
kanske hade varit lämpligare att samla under en ikon, till exempel ”physics”. Detta 
upprepas i flertalet genrer, men kanske mest i Science och Animals. Eventuellt är det 
barns frågor som har styrt urvalet av underavdelningar, men även om det kan vara bra 
med flera ingångar till katalogen så verkar det mest förvirrande. Det försvårar också 
ytterligare att inte samma böcker kommer upp när man klickar på vissa 
underavdelningar som borde överlappa varandra. Sedan man klickat på någon 
underavdelnings ikon hamnar man därefter i barnkatalogen (beskrivning följer nedan). 
 
• Ikoner utan underavdelningar: (fyra av första sidans femton ikoner) 
 
Gemensamt för dessa är att här kommer man direkt in i barnkatalogen.  Överst finns 
det blå fältet med samma logo och länkar (Kids Catalogue i gult) som tidigare och där 
under en träfflista (ordnad med de nyaste böckerna först) som visar tjugo träffar åt 
gången. Här kan det bli mycket rullande. Bredvid varje titel står författare och en del, 
men långt ifrån alla, har bokomslaget (klickbart) på en liten bild till höger. Klickar jag 
på det kommer en ruta med exemplarinformation och en lite större bild av 
bokomslaget fram. Texten överlag är liten och svart. Varannan bok har vit bakgrund, 
varannan grå. En del titlar har en eller fler (av totalt tre) klickbara, ljusblå pyttesmå 
ikoner nere i högra hörnet. De är tecknade och svåra att urskilja, men har hjälptext i 
(väldigt små) rutor när man rör vid dem: 
 
Summary                                     En penna 
Review                                        En tumme upp, en tumme ned 
Publisher´s blurb                         Blå pratbubbla 
 
När jag prövar titlar som har alla tre symbolerna kommer jag till samma sida med 
recensioner över respektive titel, skriven i liten svart text med mestadels gemener. 
 
Utanför boklistan är bakgrunden helt vit så när som på två rutor med olika länkar till 
bland annat Internet, förslag till andra länkar och andra böcker med samma tema som 
man sökt samt exemplarinformation. 
 

4.3.2 Kids Catalouge analyserad efter Lena Lundgrens och Kia Gumbels krav 
 
KRAV 1; Bilderna 
Nästan alla ikoner har mycket färgglada fotografier genom hela katalogen. De allra flesta är 
också väldigt detaljerade. Första sidans femton ikoner står ut bra mot den vita bakgrunden, 
men i vissa undernivåer med väldigt mycket ikoner kan alla färger och detaljer vara ganska 
tröttande för ögat emellanåt. Några få ämneskategorier illustreras med tecknade, lite platta 
ikoner, eventuellt datoranimerade. Dessa används när det har varit svårt att symbolisera ämnet 
med hjälp av foton, som till exempel ”ghosts” och ”ufo”. Bilderna korresponderar i varierande 
grad till de ämneskategorier de ska symbolisera. Rätt många är ganska bra, men alltför många 
verkar bara valda ”på ett ungefär” eller än värre; passar inte alls. Alla har dock förklarande 
bildtext och hjälprutor med samma text som under ikonen dyker upp om man vidrör den med 
musens pekare. Överlag är bilderna inte speciellt roliga eller fantasifulla, utan verkar mer 
valda för att visa på fakta. De vänder sig inte till någon speciell ålder, men möjligen att de 
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passar mer för vuxna, särskilt de med bilder som kan vara svåra för barn att förstå vad de 
föreställer. Könsfördelningen är jämn, men snedfördelningen mot USA-orienterade ikoner är 
mycket markant; på snart sagt alla sidor finns en eller flera ikoner som har någon anknytning 
till Amerika. Det finns inga rörliga bilder. 
 
KRAV 2; Första sidan 
Första sidan måste rullas lite och har samma inledande blå fält med logo och länkar som hela 
bibliotekets, eller rättare sagt BCCLS´s, katalog. Det framgår inte klart att man hamnat i 
barnkatalogen. Det enda som visar på det är att länken Kids Catalogue uppe till höger (som 
tidigare hade vita bokstäver på BCCLS´s hemsida) nu markerats gul och möjligen de femton 
ikonerna. Men de är som sagt inte särskilt riktade till barn, utan skulle kunna representera 
ämnen för vuxna lika väl. Bra med logo upptill, men det framgår inte vilket/vilka bibliotek 
katalogen finns i, bara att det är Brisbane City. Det finns inga uppgifter om uppdatering. Det 
finns ingen information om sökstrategierna. Att den första ikonen ”A” to ”Z” var en separat 
sökstrategi för alfabetiskt ordnade ämnesord förstod jag först efter att ha klickat på den. 
Detsamma gäller för de övrig fjorton ikonerna; man får helt enkelt klicka sig fram för att 
förstå. De barn som vill fritextsöka måste ta sig ut ur barnkatalogen och gå tillbaka till 
BCCLS´s hemsida, exempelvis med knappen Logout, men det finns det ingen information om 
på barnkatalogens första sida. Länkarna i det övre fältet snarare förvirrar än underlättar, enligt 
min mening. 
 
KRAV 3; Ämnesorden i katalogen 
Många av ämnesorden i underavdelningarna kan nog tänkas motsvara vad barn frågar efter. 
Men ibland finns nästan för många ämnen att välja bland. En del är väldigt likartade eller 
överlappar varandra och skulle kunna representeras av en ikon med ett lite bredare tema. De 
många ”småavdelningarna” snarare förvirrar än underlättar ibland, särskilt när man inte får 
upp samma böcker om väldigt närliggande ämnesområden vid sökning. USA-orienteringen 
inom många ämneskategorier är stor. Inne i barnkatalogen har barnen ingen möjlighet att söka 
på ämne, titel eller författare utom möjligen genom att klicka på länkar inne i resultatlistorna. 
Vill de själva skriva in sina sökord måste de ta sig till BCCLS´s hemsida och då söker de inte 
enbart i barnkatalogen utan i hela den gemensamma katalogen. Dåligt! Där finns också de 
enda boktipsen, presenterade i tråkiga och inte ett dugg lockande listor. Dessa består dessutom 
bara av böcker som vunnit inhemska priser, en del så långt tillbaka som runt 1930. Ingenstans 
står det några Tio- i- topplistor eller boktips som barn själva har lämnat.  Vill barnen fråga 
något måste de klicka på länken Ask a Question på barn-OPACens första sida. Då slussas de, 
via ”mellansidan” och BCCLS´s hemsida, till en sida som först visar en lång lista med FAQs. 
Först därunder kan de ställa frågor genom att chatta eller via e-post. Knappen Help på första 
sidan är nog inte till stor hjälp för barnen, då den leder till en sida fullplottrad med krånglig 
teknisk hjälp i svårförståeliga termer och liten text. 
 
KRAV 4; Texten 
Texten är inte lättläst. Den är i ett väldigt litet typsnitt, med mestadels gemener, genom hela 
katalogen. På vissa sidor finns det för lite text, till exempel för dåligt förklarade sökvägar på 
första sidan. På andra sidor finns det för mycket text, vilket innebär ett intensivt rullande; till 
exempel i hjälpfunktionerna och inne i resultatlistorna. I de senare känns skärmen lätt 
överpackad med information då träffar visas tjugo stycken åt gången och den mesta texten är 
liten och svart. Nästan ingenstans, bara på länken Kids Catalogue på första sidan, blir det 
någon färgförändring på markerade länkar eller på länkar som varit markerade. Detta 
försvårar framförallt när man hoppar mellan många olika underavdelningar och det inte finns 
något som indikerar var man varit. Dolda hjälptexter finns bara till länkar med ikoner. 
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KRAV 5; Kvaliteten 
Av de tre barn-OPACs jag analyserat är detta den minst barnanpassade av dem, enligt Gumbel 
och Lundgrens krav. Såväl helhet som detaljer ger ett ojämnt intryck. Vissa moment förstår 
jag rent av inte syftet med, som t ex ”mellansidan” som känns väldigt överflödig. Sökvägar 
förklaras dåligt; någon är svår att hitta, en annan finns inte ens i barnkatalogen. Ikonernas 
fotografier är visserligen fina, men skulle lika gärna kunna finnas i hela den gemensamma 
katalogen, de vänder sig inte särskilt till barn. Dessutom korresponderar många av dem dåligt 
med de ämnen de representerar. Språket är bra och det är också bra att man kan välja annat 
språk än engelska (om nu kinesiskan fungerar också). Ämnesorden är bra, men ibland kanske 
väl många och ”sönderdelade” i små fragment som skulle kunna rymmas under en större 
kategori. Att inte alla ikoner på första sidan har underavdelningar stör helhetsintrycket. Man 
kan fråga sig varför vissa ämnesområden har så många underavdelningar och vissa inga alls. 
Av de ämnesområden som har underavdelningar så är dessa dock i samma layout som på 
första sidan, men en del har väldigt många ämnen (fyrtioåtta som mest) medan andra har rätt 
få (nio som minst), vilket också känns snedfördelat. Texten i hela katalogen är liten och 
mestadels i svarta gemener. Skärmen är ofta överfull med information, särskilt inne i 
resultatlistorna, vilka nog kan vara svårlästa för många barn. Barnens möjligheter att fråga om 
hjälp inne i barnkatalogen är minimala, antingen slussas de ut till gemensamma hemsidan på 
krångliga vägar eller så är hjälpen av svår och teknisk art. Barnen kan inte lämna egna bidrag 
någonstans och de kan inte heller påverka innehåll och utformning, i alla fall inte i 
barnkatalogen. Det finns inga uppgifter om uppdatering. Ansvarig för katalogen finns bara i 
logo och i liten stil längst ned på sidorna. Sammanfattningsvis kan sägas att här återstår 
mycket att göra. Man behöver lägga ned stor omsorg på att förbättra sökstrategier, ikoner, 
text…ja, det mesta. 
 
5 Diskussion, tolkning och slutsatser 
 
Här kommer jag att sammanfatta och reflektera över de slutsatser jag kommit fram till genom 
mina litteraturstudier i kapitel 2 och undersökningen av tre barn-OPACers gränssnitt i kapitel 
4. Jag relaterar till genomgången litteratur och kommer att besvara de frågeställningar jag 
presenterade inledningsvis för att på så sätt kunna uppfylla uppsatsens syfte, vilket är att 
undersöka om och i så fall hur gränssnittsdesignen hos barn-OPACer av idag är anpassade för 
målgruppen. 
 
De frågeställningar jag anförde inledningsvis var;  
1. Vilka krav på barn-OPACers gränssnitt och deras användarvänlighet finns definierade i 
litteraturen? 
2. Vilka är de faktiska (reella) egenskaperna hos barn-OPACers gränssnitt? 
 
Barnens möte med barn-OPACen sker genom dess gränssnitt. Grundtanken med gränssnitt är 
att de ska hjälpa användarna att förstå katalogerna, inte försvåra för dem. Här, liksom i kapitel 
4, utgår jag från de fem kraven på gränssnitt som Lena Lundgren och Kia Gumbel tar upp, 
men när jag pratar om de olika katalogerna refererar jag nu till staden de finns i för att lättare 
hålla isär dem, då de amerikanska katalogerna har så snarlika namn (Denver = Kid´s Catalog 
Web, Brisbane = Kids Catalogue). 
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Bilderna 
Både Lunds och Denvers ikoner på första sidan är enkla och lite naiva. Men Lunds ikoner ser 
bleka och färglösa ut bredvid Denvers färgsprakande. Brisbanes ikoner är mycket detaljerade 
och har färgglada fotografier genom hela katalogen, vilket är ganska tröttande för ögonen i 
undernivåer med väldigt mycket ikoner. Katalogernas bilder är i olika grad roliga och 
fantasifulla – alltifrån Denvers roliga och varierande ikoner inne på de övriga sidorna till 
Brisbanes visserligen fina, men mer faktabetonande fotografier. Denvers gröna robot som 
finns som ett tema (eller guide och kompis) genom hela katalogen är en charmig detalj. 
Mauthe och Skön betonar att det inte får vara för mycket färger eller bilder56 men för barnen i 
Large, Tedd och Hartleys undersökning är bilder överlag ett populärt inslag, särskilt om de 
presenteras som figurer som finns med genomgående genom exempelvis en katalog. Barnen 
anser även att färger är viktiga; de gillar både färgglada förgrunder och bakgrunder, däremot 
är de inte förtjusta i vita bakgrunder.57 När det gäller färger anser Brinck, Gergle och Wood 
att de representerar olika betydelser i olika kulturer och bör undvikas som symbol och även 
vid differentiering av kategorier. De nämner till exempel att vitt är en färg för bröllop i vissa 
kulturer och för begravning i andra och att rött står för fest i vissa kulturer och för våld i 
andra.58 Men även om författarna anser att man ska vara försiktig med sitt färgval så menar de 
ändå att färg är extremt effektivt när man vill uppnå vissa effekter, till exempel så är de bra 
när man vill få uppmärksamheten riktad mot något, understryka viktig information, gruppera 
föremål som hör ihop, förstärka layouten eller öka förståelse eller möjlighet att minnas.59 
Lunds ikoner på första sidan är de enda rörliga bilder (animeringar) jag hittat i alla tre 
katalogerna och de framträder bara om man rör vid dem med musens pekare. Enligt mitt tycke 
är de inte speciellt roliga, men kanske att barn tycker annorlunda. I en av de undersökningar 
jag refererar till i kapitel 2.2 är annars animeringar något som barnen i den undersökningen 
gärna vill ha mer av. Flera författare varnar dock för att de kan förvirra, distrahera och irritera 
användare, till exempel Brinck et al. De menar att animeringar bör stödja användarnas mål 
och uppgift, de kan vara bra att ha om man vill visa något som inte går att beskriva med text, 
men man bör bara ha en animering per sida och det är bra om den slutar efter ett tag, annars är 
det väldigt distraherande om man försöker läsa information. 60 Kanske är det barnens åsikter 
mot forskarnas åsikter här när det gäller animeringar? Gumbel och Lundgren tar upp att 
datorernas kapacitet kan vara ett problem om man har för mycket rörliga bilder.61 
 
I Denvers och Lunds kataloger är de flesta bilderna lätta att förstå och korresponderar väl med 
de ämneskategorier de ska representera, även om vissa bildval i Lund inte är helt självklara. I 
Larges et al undersökning anser barnen att det är mycket viktigt att ikonerna motsvarar de 
koncept de ska representera.62 Brisbanes katalog har alltför många bildval som inte passar bra 
till ämnena. Där finns också en väldig snedfördelning mot ikoner som har olika teman om 
USA, mycket mer än i Denverkatalogen. Antagligen har biblioteken här köpt in den 
amerikanska katalogen utan att anpassa den till australiensiska förhållanden, vilket jag kan 
tycka är tråkigt och kanske visar det också på en viss (omedveten?) nonchalans gentemot 
barn-OPACen och framför allt dess användare. Jag har inget emot USA, men här blir det för 
mycket  med alla ikoner med amerikanska attribut; på i princip alla sidor i hela katalogen finns 
ikoner med USA-anknytning. Carl Martin Allwood, som jag nämnt i kapitel 1.2, anser att man 

                                                 
56 Mauthe & Skön 1998, s. 52ff 
57 Large, Tedd & Hartley 2002, s. 90ff 
58 Brinck, Gergle & Wood 2002, s. 53. 
59 Ibid. s. 310. 
60 Brinck, Gergle & Wood 2002, s.334. 
61 Lundgren & Gumbel 2002. 
62 Large, Beheshti & Rahman 2002, s. 90ff 
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ofta överskattar bilders förmåga att förmedla innehåll. Bilder och ikoner kan vara mångtydiga. 
När de används i gränssnitt är det av vikt att kontrollera att de förstås på avsett sätt av de 
tilltänkta användarna. Allwood menar att bakgrundskultur och utbildning är faktorer som kan 
inverka på förståelsen av bilder.63 Även Brinck et al. menar att alla symboler är 
kulturspecifika. Religiösa och politiska symboler bör användas endast efter ordentliga 
undersökningar i hur de ska användas på rätt sätt.64 Författarna anser även att ikoner gör mer 
skada än nytta om de inte är ordentligt designade. De bör stödja användarnas uppgift och bör 
bara användas när de effektivt hjälper till förståelse och kommunikation, inte bara för att få 
sidan att se bra ut.65 Åldersanknytningen på ikonerna och i övrigt är bra i Lund och Denver, 
men i Brisbane passar ikonernas bilder mer för vuxna. De amerikanska katalogerna ska ha en 
eloge för den jämna könsfördelningen på sina ikoner men Lunds övriga bilder har en klar 
snedfördelning. Där är åtta av tio avbildade personer pojkar! Hur var det med jämställdheten 
här i Sverige? Alla katalogerna har synliga eller dolda (framkommer när man rör vid dem med 
pekaren) bildtexter, något som bland andra Mauthe och Skön betonar som bra, eftersom även 
de anser att ikoner lätt kan feltolkas.66 
 
Första sidan 
Första sidan är katalogens ansikte utåt och ska locka barnen till att använda katalogen. Lund 
och Denver har enkla och lättöverskådliga första sidor. De är inte direkt lockande eller roliga, 
men sökstrategierna förklaras med hjälp av alternativtexter (synliga eller dolda). De dolda 
försvinner fort, men man förstår ändå rätt bra hur man ska söka när man går vidare. Det är av 
stor vikt att gränssnittet kan synliggöra katalogens funktioner och visa användarna hur de ska 
göra för att söka information med hjälp av katalogen. Målet med OPAC design ska vara att 
visa på databasens uppbyggnad och organisation menar Martha Yee och Sara Shatford 
Layne.67 Lund har den enda första sidan där det framkommer vilket biblioteks barn-OPAC 
man befinner sig i. Barnen i Larges et al. undersökning anser att det är viktigt att man får veta 
källan; det ska vara ordentlig och klargörande text om vem som står bakom informationen. 68  
Ingen av katalogernas första sidor talar om vilken åldersgrupp man vänder sig till. Brisbanes 
första sida är rent bedrövlig. Förutom de fina bilderna förstår man knappt att man hamnat i 
barnkatalogen, sökstrategierna presenteras inte, det finns ett virrvarr av länkar och för att 
fritextsöka måste man krångla sig ut ur barnkatalogen! Mauthe och Skön hänvisar till 
undersökningar som visar på att barn lyckas bättre med sina sökningar när kataloger har ett 
rent och attraktivt gränssnitt. De menar att all data som presenteras på skärmen ska vara 
konsekvent och tydlig.69 Brinck et al. räknar upp tre mål för layout: 
1. Enkelhet 
Att hålla sidstrukturen enkel gör att sidan stöder innehållet. En elegant design reducerar sidan 
till de mest nödvändiga elementen. Då tillåts varje element att bli intimt sammankopplat med 
dess budskap och ökar den känsla av sidstruktur som användaren uppfattar. En elegant design 
ökar också flexibiliteten och ökar möjligheten att bygga ut exempelvis en webbsida. 
2. Konsekvens 
En konsekvent layout hjälper användarna att navigera och sammanställer delarna av en sida. 
Det ger också en enhet över flera sidor. Det bör vara direkt klart för användare att de är på 
samma webbplats var de än befinner sig i den. Konsekvens ökar användbarheten, förstärker 
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66 Mauthe & Skön 1998, s. 52ff 
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känslan av struktur och minskar tiden användarna måste lära sig navigera. Konsekvens 
förstärker också helhetsintrycket, den distinkta sidstrukturen och de individuella grafiska 
elementen. Förutsägbarhet och konsekvens gör att användaren lätt kan avläsa skärmen för att 
hitta relevanta element och information. 
3. Fokus 
När konsekvens och enkel layout väl är genomförd är det enkelt att nå det tredje målet, vilket 
är att fokusera på sidans viktigaste delar, menar författarna. Fokus är den process som ser till 
att det viktigaste också är det som får uppmärksamhet. De delar som framhävs, vare sig det är 
ett märke, en titel eller en ikon, bör direkt kommunicera sidans innehåll. Genom att etablera 
en fokuseringspunkt kan man vara säker på att användaren får den viktiga informationen 
direkt.70  
 
Ämnesorden i katalogen 
Enligt Solomon har barn tre olika avsikter med sina sökningar; de vill hitta och välja böcker, 
få svar på faktafrågor och få utlopp för sin utforskande natur.71 Om dessa påståenden stämmer 
bör några av målen när man anpassar de grafiska gränssnitten på OPACer för barn vara att 
hitta lösningar som kan hjälpa barnen med dessa avsikter. Yee och Shatford Layne 
understryker att OPAC designers måste vara medvetna om att användare vanligtvis inte kan 
uttrycka de exakta termerna vid informationssökning i förväg, så en annan av katalogens 
uppgifter är att ge användarna möjlighet att rikta sin sökning mot det mest relevanta.72 I Lund 
är ämnesorden, de underliggande nivåerna och deras anpassning till barn och ungdomar 
genomarbetade. Denvers katalog är också bra, men nästan för detaljerad. Detaljrikedomen på 
undernivåerna finns också i Brisbane, men där finns alltför många ämnen som överlappar 
varandra och det skulle kunna underlätta för barnen om man slog samman dem istället. 
Barnen som Bilal intervjuat i en av sina undersökningar anser att det är bättre med fler 
nyckelord istället för djupa ämneskategorier med många underavdelningar.73 I Denver och 
Lund är det lätt att söka på ämne, författare och titel i de olika sökstrategierna. I Denver kan 
man söka på de kategorierna var man än befinner sig i katalogen, vilket är ett stort plus. I 
Brisbane måste barnen ta sig ur hela barn-OPACen för att skriva in egna sökord, vilket är ett 
mycket stort minus! När det gäller att söka i katalogerna menar Mauthe och Skön att 
bläddrande är en bra introduktionsmetod till katalogerna för barnen. De kan bekanta sig med 
systemet utan att behöva några stora dator- eller ämneskunskaper och det är även lättare för 
barn att känna igen ord än att komma ihåg dem. Men äldre barn fritextsöker gärna, fortsätter 
författarna, så en kombination av fritextsökning och bläddrande är bäst i bibliotekskataloger 
för barn enligt dem. 74 Large et al. konstaterar att barnen i hans undersökning bland annat vill 
ha ämnesord som komplement till att söka med hjälp av naturligt språk och/eller 
nyckelordssökning. Sökresultaten ska också ha korta och korrekta beskrivningar tillsammans 
med den information som återvunnits, menar han. 75 Yee och Shatford Layne anser att 
felstavning är en vanlig orsak till att användare misslyckas med sökningar och föreslår 
trunkering, menyval (istället för att användaren själv skriver in sökord) och att inkludera en 
synonymordbok för att avhjälpa detta problem. 76  Ingen av de tre undersökta katalogerna har 
några Tio – i – topplistor, men i alla kan man få boktips av varierande slag. Endast i Lunds 
katalog finns det några boktips från barnen själva. 
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73 Bilal 2001, s. 132. 
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Texten 
Texterna på barn-OPACernas första sidor varierar stort. I Denver är det stor men lite text och i 
Brisbane är det liten men massor av text. Lund hamnar någonstans mittemellan. Inne på de 
övriga sidorna har Denver stor och bra text upptill på varje sida som dels förklarar vad man 
ska göra (svart text) och dels talar om var i barnkatalogen man befinner sig (blå text). Inne på 
vissa sökstrategier och under alla ikoner på undernivåerna i Denvers katalog är dock texten 
liten och skriven med gemener, vilket blir tröttande för ögonen när undernivåerna är många. 
Detta gäller även för Brisbanes katalog. Oftast skiftar bara länkarna färg när man vidrör dem 
med musens pekare, men återgår till sin vanliga färg igen efter man sökt i dem. Här skulle det 
verkligen underlätta, särskilt i Brisbanes och Denvers kataloger med många undernivåer, om 
texten till länkarna exempelvis ändrade färg, så man vet om man varit där. Enligt Brinck et al.  
ska man matcha typsnittet med stilen på webbsidan, elegant, modernt etc. De menar också att 
man måste vara försiktig med att använda olika typsnitt på samma sida. Oftast är det enligt 
dem bäst med samma typsnitt över hela sidan och att bara variera storleken på typsnittet när 
man vill visa betydelsen av något.77 När man söker i katalogerna är det bra att träffarna visas 
tio åt gången, som i Lund och Denver. I Brisbane visas de tjugo åt gången. Skärmen blir då 
alldeles överpackad med information och man får rulla mer på rullistorna, något som barnen i 
Larges undersökning helst vill slippa.78 De dolda alternativtexter som finns i de tre 
katalogerna är skriven i väldigt liten text, men det som försvårar mest är att de försvinner för 
fort. Jag tycker det är irriterande att sitta och försöka få dem synliga hela tiden. För barn, som 
kanske just lärt sig läsa, måste det också vara frustrerande kan man tycka. 
 
Kvaliteten 
De tre barn-OPACerna är av väldigt skiftande kvalité. Denvers katalog är bra och 
genomtänkt. Lunds katalog ger ett något ojämnt intryck, men är på det stora hela bra. 
Brisbanes katalog däremot lämnar mycket övrigt att önska, åtminstone om man ska gå efter de 
kriterier jag har gjort här. Något som ansvariga för alla tre katalogerna är dåliga på är 
uppdateringen, att tala om vart barnen kan vända sig om de vill ha hjälp av skilda slag och det 
brister också i att ge barnen något forum där de kan påverka utformning och innehåll eller 
komma med egna bidrag, det sista möjligen undantagsvis Lund. När det gäller hjälpresurser så 
menar flera författare att många användare, särskilt nybörjare, har svårt med att hitta den rätta 
hjälptexten. När de vä l hittat den har de ofta svårigheter att förstå den, då hjälpen skrivs av 
tekniskt kunniga personer som i många fall inte har lärt sig hur man skriver för typiska 
användare. Det försvårar också för användaren om det som visas på skärmen försvinner eller 
till stora delar skyms av hjälptexten. Att låta hjälptexten öppnas i ett eget fönster, till exempel 
till höger om texten på skärmen, är ett sätt att lösa problemet enligt Allwood.79  
 
Jag är medveten om att urvalet av barn-OPACer är litet här och att det kan var svårt att säga 
något generellt utifrån detta material. Det bästa hade kanske varit att även fråga barn själva 
med hjälp av en användarundersökning och jag hade gärna velat ha med hur barn tänker vid 
informationssökning också, för helhetens skull, något som jag nu avstått ifrån på grund av 
uppsatsens omfång. Förhoppningsvis kan man ändå se denna uppsats som ett litet bidrag till 
helheten när man undersöker om och hur gränssnittsdesignen hos barn-OPACer av idag är 
anpassade för målgruppen. Vad jag utifrån Lena Lundgrens och Kia Gumbels krav och annan 
genomgången litteratur som jag presenterat kan säga om just de här tre barn-OPACernas 
gränssnitt är i alla fall att de kan sägas vara, åtminstone till 2/3, någorlunda anpassade för 
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barn. Kid´s Catalog Web i Denver är i stort bra och genomtänkt. Text och ikoner 
korresponderar mestadels väl och visar sökstrategierna enkelt och överskådligt. Det är 
enhetlig layout genom hela katalogen och enhet över de olika sidorna. Lunds barn-OPAC är 
bra på det stora hela, men något ojämn. Ämnesorden och undernivåerna är genomarbetade 
och gedigna, men mer möda kan läggas på layout och utformning. Kids Catalogue i 
Brisbane  ger ett oklart och förvirrande intryck. Vissa delar, som exempelvis sökstrategierna 
och ämnesorden i dem samt den undermåliga ikonanpassningen, snarare försvårar än 
underlättar informationssökning. Mycket mer omsorg bör läggas på att förbättra layout, 
sökstrategier, ikoner, text med mera.   
   
Ett gränssnitt är ett medium för kommunikation. Tanken är att det ska underlätta 
informationsutbytet mellan användaren och systemet. Det har funnits och finns fortfarande 
många olika teorier om hur ett bra gränssnitt ska utformas, men som jag talat om 
inledningsvis har det mesta material jag har hittat om OPACer och gränssnitt vänt sig till eller 
handlat om vuxna användare. Det har som nämnts varit mycket svårt att överhuvudtaget hitta 
information om gränssnitt för barn och då särskilt om gränssnitt för barn-OPACer. Jag vill 
inte generalisera, men om man ska gå efter svårigheten att hitta litteratur om barn-OPACers 
gränssnitt, från det jag har kunnat se i det lilla material jag hittat om gränssnitt för barn samt 
utifrån det jag tycker mig ha kunnat se i min undersökning, så dristar jag mig ändå till att säga 
att det verkar som om forskningen om just barn-OPACers gränssnitt ännu ligger i sin linda. 
Kanske speglar bristen på litteratur i ämnet ett av de stora problemen som olika författare 
skrivit om när det gäller utformandet av kataloger för barn; nämligen att dessa inte har varit 
anpassade efter hur barn tänker och hur de söker information. Flera författare jag hänvisar till 
(bland andra Wanting och Solomon) har tagit upp svårigheter som barn kan ha när de söker i 
de traditionella bibliotekskatalogerna, då dessa utgått mycket från hur vuxna frågar och söker 
information. 
 
Idag (2004) verkar ändå forskarna vara medvetna om variationerna i olika användargruppers 
sökbeteende och försöker skapa kataloger med användarnas behov som utgångspunkt. Vad 
jag tycker mig se när jag studerat utvald teoretisk litteratur om gränssnittsdesign från de 
senaste åren, vare sig det gäller gränssnitt för OPACer eller gränssnitt för andra elektroniska 
resurser, är att man fokuserar alltmer på användarvänlighet och man har börjat tänka mer på 
att systemen ska anpassas till användarna och inte tvärt om, åtminstone i teorin. Om man 
sedan kan anpassa systemen till att fungera för barn i praktiken också återstår att se. Måhända 
har man kommit långt när det gäller användarvänlighet i OPACer, men jag anser utifrån min 
undersökning, den litteratur jag läst och med Lundgrens och Gumbels krav i åtanke, att det 
finns ett och annat som måste tas i beaktande när man utformar grafiska gränssnitt i barn-
OPACer för att användarvänlighet ska uppnås där. 
                                                
På det mer allmänna planet kan fler användarundersökningar som tar fasta på barns 
informationssökningsbeteenden och på hur och vilka frågor barn själva ställer på bibliotek 
vara ett sätt att anpassa det grafiska gränssnittet på OPACer till att fungera för barn. Som 
bland andra Wanting och Lundgren påpekar, så är det viktigt att veta hur barn ställer sina 
frågor när man ska utforma gränssnitt till barn-OPACer.80 1993 skriver Solomon att det 
behövdes fler undersökningar för att förstå barns informationssökningsbeteenden så att man 
skulle kunna utveckla OPACer speciellt designade för barn. 81 Sedan dess har det gjorts många 
olika användarundersökningar på många olika användargrupper och det gäller även för barn, 
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men så sent som 2002 skriver Frances Hultgren att webben inte är anpassad för barn. 82Jag 
nämner detta här för att många barn-OPACer och till exempel barnportaler och liknande ju 
finns att tillgå just via webben. Det är också viktigt att inte tänka sig barn och ungdomar som 
en enhetlig grupp, där man kan dra alla över en kam så att säga. Det kan vara stora skillnader 
mellan vad som tilltalar yngre och äldre barn och vad de frågar efter på biblioteken. Deras 
kognitiva förmågor varierar också mycket bland annat beroende på ålder, vilket i sin tur kan 
inverka på sökförmågan i katalogerna genom att man till exempel har olika stora ordförråd 
och olika kunskaper om att använda datorer etc. De som designar katalogerna bör hela tiden 
vara medvetna om vilka åldrar det är på de användare man vänder sig till. Tar man inte 
hänsyn till detta vid utformningen av gränssnitt till barn-OPACer finns risken att varken barn 
eller unga ser katalogerna som sina.  
   
Ett ytterligare sätt att anpassa det grafiska gränssnittet på OPACer för att det ska passa för 
barn kan vara att fråga barnen själva, istället för att utgå från vad man som vuxen anser eller 
tror att barn behöver. (Som eventuellt exemplet med animeringa r visar här i kapitel 5). 
Referensgrupper bestående av barn, där barn i olika åldrar själva får komma till tals och 
säga vad de vill ha och där de exempelvis kunde få pröva sig fram i olika prototyper av 
grafiska gränssnitt (som de varit med om att ta fram) för att se vad de klarar av, tror jag skulle 
kunna vara ett viktigt led i att göra barn-OPACer användarvänliga för barn. Lundgren och 
Gumbel nämner också helt kort en referensgrupp med barn i sin undersökning. 83  
 
Även möjligheten, som Large et al. tar upp, att individualisera gränssnitten84 så att 
användarna själva kan ställa in exakt de designelement som skulle ge just dem optimal 
feedback av systemet anser jag värd att utforska mer. Det kan kanske vara ett problem för 
yngre och äldre barn (och vuxna med för den delen) att veta alla detaljer och bestämma precis 
vad de behöver för hjälp för att få sitt informationsbehov tillgodosett, men möjligheten bör 
finnas, för valfrihet och största möjliga individanpassning.   
 
För att avslutningsvis anknyta till min undersökning är jag medveten om att det inte går att 
dra några generella slutsatser utifrån den när det gäller hur man kan anpassa det grafiska 
gränssnittet för att fungera för barn. Men jag anser att Lena Lundgrens och Kia Gumbels krav 
på barn-OPACers gränssnitt är relevanta och intressanta utifrån vad jag har kunnat läsa i 
annan litteratur, både i böcker som handlar allmänt om gränssnitt och i det lilla material jag 
hittat om gränssnitt för barn-OPACer och liknande. De är naturligtvis inte heltäckande i alla 
avseenden, men de är tankeväckande och jag menar att de är av vikt för de aspekter av 
grafiska gränssnitt som handlar om det visuella, det som barnen ser på skärmen, och som jag 
tagit upp i den här uppsatsen. Framför allt vill jag trycka på möjligheten att införa fler roliga 
inslag i de grafiska gränssnitten. De bör dock vara klart separerade från sökstrategierna 85 så 
att inte sidorna blir överpackade och därmed svåravlästa. Att utforma exempelvis bilder, 
animeringar och första sidan med en stor nypa humor och då utgå från barnens perspektiv; 
från deras sätt att tänka, fråga och söka efter information, kan vara viktigt för att barn ska 
lockas att använda de automatiserade bibliotekskatalogerna i framtiden. 
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6 Sammanfattning 
  
 Många bibliotek har idag barn-OPACer (del av ett biblioteks hela katalog som innehåller 
bibliotekets barnbestånd) som går att nås via webben. Barnen kan söka i dem hemifrån, från 
skolan, biblioteket eller var de nu råkar befinna sig, bara de har tillgång till en dator med 
Internetanslutning. 
 
Det konstaterades redan på 1970-talet att de traditionella katalogerna på biblioteken inte var 
gjorda för barns intressen eller barns sätt att uttrycka sig. En del forskare har de senaste 
decennierna ägnat sig mer och mer åt att försöka skapa kataloger med användarnas behov som 
utgångspunkt, bland annat med hjälp av användarundersökningar. Dagens nya automatiska 
bibliotekskataloger anses vara mer användarvänliga än de gamla, då deras sökstrategier är 
enklare och användarna exempelvis inte måste kunna svåra kommandospråk eller behöver 
lära sig krångliga instruktioner. 
 
Mitt syfte med den här kandidatuppsatsen är att undersöka om och i så fall hur 
gränssnittsdesignen hos barn-OPACer av idag är anpassade för målgruppen. För att uppnå 
mitt syfte använder jag mig av litteraturstudier och undersöker några aspekter av tre barn-
OPACers gränssnitt på webben med hjälp av fem krav som enligt 
länsbarnbibliotekskonsulenten Lena Lundgren och IT-konsulenten Kia Gumbel bör ställas på 
en barnkatalog och jag preciserar dem ytterligare till att gälla barn-OPACernas grafiska 
gränssnitt. När jag talar om gränssnitt är det främst med det grafiska användargränssnittets 
definition. Jag intresserar mig för det som möjliggör kommunikationen mellan barnen och 
datorn och främst då det som barnen kan se på skärmen.  Jag utgår från hur jag själv anser att 
kraven motsvaras i dem, eftersom det här inte är någon användarundersökning. Jag har valt ett 
vitt begrepp när jag pratar om barn; från just läskunniga till de tidiga tonåren och jag refererar 
till dem som en enhetlig grupp eftersom jag inte tar upp skillnader i åldrar eller skillnader 
mellan pojkar och flickor i min undersökning av de tre barn-OPACerna.   
  
De frågeställningar jag fördjupar mig i är: 
 

• Vilka krav på barn-OPACers gränssnitt och deras användarvänlighet finns definierade 
i litteraturen? 

• Vilka är de faktiska (reella) egenskaperna hos barn-OPACers gränssnitt? 
 
De tre barn-OPACerna jag analyserar är: 
 

• Kid´s Catalog Web, Denver Public Library, Colorado (USA) 
• Lunds stadsbiblioteks barnkatalog (Sverige) 
• Kids Catalogue, Brisbane, Queensland (Australien) 

 
De fem kraven behandlar barn-OPACernas 
 

1. Bilder 
2. Första sida 
3. Ämnesord i katalogen 
4. Text 
5. Kvalité 
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Det grafiska gränssnittet på de tre undersökta barn-OPACerna kan sammanfattningsvis sägas 
vara delvis anpassade till sin målgrupp, tolkade utifrån Gumbels och Lundgrens krav. Kid´s 
Catalog Web i Denver och Lunds barn-OPAC har kommit en bit på väg i sin barnanpassning 
av det grafiska gränssnittet. Kids Catalogue i Brisbane brister sorgfälligt på flertalet aspekter 
av de fem kraven som jag tittar på.  
 
För att anpassa det grafiska gränssnittet på OPACer för att fungera för barn är det viktigt att 
förstå barns beteenden vid informationssökning och undersöka vilka frågor de själva ställer 
(utan hjälp av vuxna) på biblioteken. Det är också av vikt att de som designar gränssnitten till 
barn-OPACer är medvetna om olika skillnader mellan yngre och äldre barn. Man kan inte se 
dem som en enhetlig grupp eftersom det kan vara stora skillnader mellan vad som intresserar 
olika åldersgrupper och vad de tycker är roligt. Att tillföra mer humor i de grafiska 
gränssnitten kanske kan vara en av de största utmaningarna men samtidigt också en av de 
bättre lockelserna för att barn ska använda sig av barn-OPACer när de söker information. 
Likaså är det viktigt att tänka på barnens olika mognadsnivåer; vad de klarar av rent språk- 
och teknikmässigt exempelvis. Fler användarundersökningar som fokuserar på olika aspekter 
av barns informationssökningsbeteenden, referensgrupper bestående av barn i varierande 
åldrar och gränssnitt som kan individualiseras kan här vara bra hjälpmedel. 
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