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Abstract: Today everyone needs to be able to read and write, 

but about 15-20% of the world's population has 

problems with this. Reading disabilities such as 

dyslexia are characterized by difficulty in decoding 

text, which can reduce motivation and may lead to 

avoidance strategies. The aim of this study is to 

increase knowledge and awareness of how 

children’s librarians in public libraries support 

children with reading and writing 

difficulties/dyslexia. Seven librarians were 

interviewed. The interviews were analyzed with the 

help of Chamber’s model of the reading circle and 

Schmidt’s categorization of the librarian’s roles. The 

result of the study showed that librarians seek to 

learn more themselves, for instance by attending 

different workshops. They also try to collaborate 

with teachers and parents and to develop reading 

promotion methods as well as the library room itself. 

Challenges faced by the librarians include finding 

ways to reach children who avoid the library, 

identifying children who need support and better 

marketing of the library’s services to families who 

use these services only via internet. The findings 

suggest that library schools can do more to increase 

student awareness of reading disabilities and how to 

work with reading promotion for this group. 

Nyckelord: Bibliotek, metoder, strategier, bemötande 

lässvårigheter, skrivsvårigheter, dyslexi, barn, unga.



 

Innehållsförteckning 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ..................................................................................................... 0 

1 INLEDNING ................................................................................................................... 2 

1.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE ....................................................................................... 3 
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................... 4 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................... 4 
1.4 DEFINITIONER ................................................................................................................... 4 

2 BAKGRUND .................................................................................................................. 6 

2.1 RIKTAD BIBLIOTEKSSERVICE TILL INDIVIDER SOM HAR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI .............. 6 
2.2 GÖTABIBLIOTEKEN: BARN OCH UNGA MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI ........................... 7 

2.2.1 Språkpiller ............................................................................................................ 8 
2.2.2 Äppelhyllor .......................................................................................................... 8 

3 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................. 9 

3.1 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI .................................................................................... 9 
3.1.1 Inkludering och exkludering .............................................................................. 10 
3.1.2 Läsnedsättningar ............................................................................................... 10 
3.1.3 Lässvårigheter ................................................................................................... 11 
3.1.4 Skrivsvårigheter ................................................................................................. 12 

3.2 DYSLEXI ......................................................................................................................... 12 
3.2.1 Dyslektikers läsförmåga .................................................................................... 12 
3.2.2 Dyslektikers svårigheter .................................................................................... 13 

3.3 ANVÄNDARSTUDIER –HUR BEMÖTS DYSLEKTIKER PÅ FOLKBIBLIOTEKET ........................................ 13 
3.4 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI UR ETT BIBLIOTEKSPERSPEKTIV ......................................... 16 

4 TEORI ......................................................................................................................... 18 

4.1 LÄSANDETS CIRKEL ........................................................................................................... 18 
4.1.1 Att välja ............................................................................................................. 19 
4.1.2 Att läsa .............................................................................................................. 19 
4.1.3 Reaktion och respons......................................................................................... 20 
4.1.4 Vuxenstödet ....................................................................................................... 20 
4.1.5 Läsandets cirkel i ett biblioteksperspektiv ......................................................... 20 

4.2 BIBLIOTEKARIENS LITTERATURFÖRMEDLANDE ROLLER .............................................................. 21 
4.2.1 Litteraturförmedlare och kritiker ....................................................................... 21 
4.2.2 Socialantropologen ............................................................................................ 21 
4.2.3 Pedagogen ......................................................................................................... 21 
4.2.4 Marknadsföraren............................................................................................... 22 
4.2.5 Den vanliga människan ..................................................................................... 22 

5 METOD ...................................................................................................................... 23 

5.1 METODVAL ..................................................................................................................... 23 
5.2 UTFÖRANDE ................................................................................................................... 23 

5.2.1 Undersökningsgrupp ......................................................................................... 23 
5.2.2 Etiska aspekter och validitet .............................................................................. 24 
5.2.3 Intervjun ............................................................................................................ 24 

5.3 ANALYSMETOD ................................................................................................................ 25 
5.3.1 Analys utifrån uppsatsens teorier ...................................................................... 27 

6 RESULTAT: ANALYS OCH TOLKNING ........................................................................... 28 

6.1 RESPONDENTERNA ........................................................................................................... 28 
6.1.1 Barnbibliotekarierna .......................................................................................... 29 

6.2 FÖRKUNSKAP OM LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER /DYSLEXI ......................................................... 30 
6.2.1 Förkunskap från bibliotekarieprogrammet ....................................................... 30 
6.2.2 Pedagogisk bakgrund ........................................................................................ 31 



 

6.2.3 Egenintresse ...................................................................................................... 31 
6.3 LÄSANDETS CIRKEL   FRÅN ETT BIBLIOTEKARIEPERSPEKTIV .......................................................... 32 

6.3.1 Att välja ............................................................................................................. 32 
6.3.2 Att läsa .............................................................................................................. 33 
6.3.3 Reaktion och respons......................................................................................... 33 
6.3.4 Vuxenstödet ....................................................................................................... 35 
6.3.5 Läsandets cirkel i ett biblioteksperspektiv ......................................................... 36 

6.4 BARNBIBLIOTEKARIENS LITTERATURFÖRMEDLANDE ROLL I MÖTET MED LÄSSVAGA BARN OCH UNGA .. 37 
6.4.1 Barnbibliotekarien som litteraturförmedlare och kritiker ................................. 37 
6.4.2 Barnbibliotekarien som socialantropolog.......................................................... 38 
6.4.3 Barnbibliotekarien som pedagog ...................................................................... 39 
6.4.4 Barnbibliotekarien som marknadsförare ........................................................... 40 
6.4.5 Barnbibliotekarien som ”vanlig människa” ....................................................... 43 

6.5 BARN MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI PÅ BIBLIOTEKET ............................................. 43 
6.5.1 Samarbete med föräldrar och lärare ................................................................. 43 
6.5.2 Bokprat med skolklasser .................................................................................... 45 

6.6 CENTRALA RESULTAT FRÅN INTERJUVANALYSEN ...................................................................... 47 

7 DISKUSSION ............................................................................................................... 51 

7.1 STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................ 51 
7.1.1 På vilket sätt kommer barnbibliotekarierna i kontakt med barn och unga med 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i sitt yrkesutövande? .................................................... 51 
7.1.2 Hur arbetar barnbibliotekarierna med barn och unga med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi? ................................................................................................. 53 
7.1.3 Vilka utmaningar upplever barnbibliotekarierna i mötet med barn och unga 
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? ............................................................................ 55 

7.2 TEORI- OCH METODANVÄNDNING ....................................................................................... 56 
7.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING .................................................................................... 57 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................ 58 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................. 61 

BILAGA 1 ............................................................................................................................. 64 

BILAGA 2 ............................................................................................................................. 65 



2 

 

1 Inledning 

I Sverige upplever barn och unga olika typer av läsnedsättningar. Det är 

ungefär 25 % av Sveriges befolkning som handskas med nedsättningarna 

dagligen. Detta visar sig exempelvis genom svårigheter att författa, läsa och 

förstå texter. 5-8 % av dessa individer med läsnedsättningar har dyslexi 

(Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). Dyslektiker är en grupp individer som 

har medfödda svårigheter att orientera sig i det textuella samhället samt att ta 

till sig information. Dessa svårigheter kan dock stödjas genom 

kompensatoriska hjälpmedel. Samhället ställer krav på att individen ska kunna 

läsa, skriva och vara källkritisk.  

 

Biblioteket ska vara en mötesplats som välkomnar alla samhällsmedborgare. 

Ordet ”alla” inkluderar samtliga individer i skilda åldrar med olika språkliga 

bakgrunder och även människor som har olika typer av funktionsnedsättningar. 

I Bibliotekens internationella manifest (Biblioteksförening & Svenska 

Unescorådet, 2014) finns ett avsnitt som handlar om individer med 

läsnedsättningar.  

 

Bibliotekslagen (2013:801) har pekat ut ett antal prioriterade grupper som 

biblioteken ska arbeta kring för att nå målet att biblioteksverksamheten ska 

vara tillgänglig för alla. Biblioteken har i uppdrag att prioritera personer med 

funktionsnedsättning och ska kunna erbjuda denna grupp anpassad litteratur 

samt hjälpmedel som ska öka tillgången till information. 

 

Folkbiblioteken strävar efter samma mål gällande tillgänglighet, men har även 

ytterligare mål som ska uppnås med biblioteksverksamheten. Enligt 

Bibliotekslagen (2013:801) har folkbiblioteket ett uppdrag att hjälpa och stödja 

barns lärande. För gruppen barn och unga har folkbiblioteket ett mål att nå ut 

till denna grupp för att öka deras läsintresse, språkliga självförtroende och 

läsförmåga. Enligt Bibliotekens internationella manifest ska folkbiblioteken 

hitta tillfällen att stimulera barn till läsning och skapa tillfällen för att verka för 

läskunnighet och för att öka barnens personliga och kreativa utveckling 

(Biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014). 
 

I den här studien fokuserar jag på folkbiblioteken i Östergötland som består av 

13 kommuner i Östergötland och Tranås kommun i Småland. 

Bibliotekssamarbetet med samlingsnamnet Götabiblioteken har en gemensam 

bibliotekskatalog där reserverade exemplar skickas biblioteken emellan. Inom 

Götabiblioteken finns det ämnesgrupper, gemensam verksamhets- och 

kompetensutveckling och temaveckor (Regionsbiblioteken Östergötland, 

2016). Biblioteken ska ha en bredd med medier samt kunnig personal. 

Götabiblioteken arbetar för att biblioteken ska vara till för alla vad gäller 

tillgänglighet och användbarhet. Ett annat uppdrag är de som bor i 

Östergötland ska ha möjlighet att utnyttja bibliotekens medier och tjänster samt 

få tillgång till information.  

 

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) 

har skrivit riktlinjer kring hur bibliotek ska ta emot individer med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. 
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IFLA verkar för den rättighet personer med läsnedsättning har att få skälig 

tillgång till alla biblioteks- och informationstjänster samt stöder 

internationell och territoriell lagstiftning som bekämpar diskriminering av 

funktionsnedsatta. (Biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014, 

uttalande på sidan 22) 

 

Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet (2014) samt 

Handlingsplanen för Regionbibliotek Östergötland (2016) lyfter fram att 

folkbiblioteket har i uppdrag att stimulera barns läsvanor i tidig ålder. Det 

gäller för samtliga barn utifrån deras egna förutsättningar. Större delen av de 

lagar och planer som lästs inför denna studie visar att begreppen läs- och/eller 

skrivsvårigheter inte nämns ordagrant, begreppet dyslexi är inte heller sökbart i 

dessa. Begrepp som oftast står skrivna i lagar och handlingsplaner är att främja 

och stimulera språket, läsförståelse, läsvanor, allas lika rätt till litteratur och 

kultur samt begreppet läskunnighet. Läsnedsättning finns omnämnt i ett fåtal 

texter och innefattar en större grupp individer som har svårigheter med läsning, 

exempelvis blinda och äldre.  

 

Studier av individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och deras möte med 

biblioteket visar att individerna är i stort sett samstämmiga i vad de finner 

viktigt för att de ska besöka ett bibliotek. Jönnerstig (2003) gjorde en kvalitativ 

intervjustudie med dyslektiker och deras uppfattningar av bibliotekets service. 

Resultatet visade att dåligt bemötande från bibliotekspersonal gör att de väljer 

att inte besöka biblioteket. Därför är det av stor vikt att folkbiblioteken följer 

de nya mål och lagar som berör läskunnighet och stimulering av barns 

läsvanor, vilka även berör barn som har språkliga svårigheter.  

 

Denna studie fokuseras kring de utmaningar barnbibliotekarier upplever i 

mötet med barn och unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I samtliga 

planer såsom Bibliotekslagen, Bibliotekens internationella manifest och 

Handlingsplanen för Regionbibliotek Östergötland fastslås betydelsen av det 

läsfrämjande arbetet, men hur detta ska uppnås för barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är mindre tydligt. 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Ett bibliotek är öppet för alla och bibliotekarierna ska kunna erbjuda 

bibliotekstjänster som passar alla individer. Detta blir dock en svårighet när 

bibliotekarierna kan ha svårt att upptäcka vilka individer som behöver mer 

hjälp och stöd än andra besökare. Individer som har läsnedsättningar har ett 

”osynligt” handikapp. En vuxen med dessa svårigheter kan själv be om hjälp i 

biblioteket, men hur ska en bibliotekarie bemöta mer försiktiga barn och unga i 

biblioteksrummet som inte berättar att de har svårigheter? Studiens syfte är att 

undersöka vilka utmaningar barnbibliotekarier inom Götabiblioteken upplever i 

mötet med barn och unga med läs- och skrivsvårigheter.  

Mitt mål med uppsatsen är att öka kunskapen om utmaningarna som kan uppstå 

i mötet med användargruppen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt hur 

bibliotekarierna bemöter användargruppen på folkbiblioteket, både i det 

flödande arbete och i den uppsökande verksamheten.  
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1.2 Frågeställningar  

 På vilka sätt kommer barnbibliotekarierna i kontakt med barn och unga 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i sitt yrkesutövande? 

 Hur arbetar barnbibliotekarierna med att nå barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi?  

 Vilka utmaningar upplever barnbibliotekarierna i mötet med barn och 

unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

Dessa frågor ska bevaras genom intervjuer med verksamma 

barnbibliotekarier.  

1.3 Avgränsningar 

Studien begränsas till folkbibliotek inom Götabiblioteken som delar liknande 

grundplaner såsom handlingsplaner och biblioteksplaner, vilket gör det 

intressant att undersöka hur barnbibliotekarierna på de olika folkbiblioteken 

arbetar med gruppen som har en specifik läsnedsättning. 

Fokus ligger på nedsättningarna läs- och skrivsvårigheter, men även dyslexi. 

Detta val gjordes eftersom dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter. 

Svårigheterna resulterar i att individen får svårt att forma och ta till sig text. 

Eftersom bland annat biblioteksplanen tar upp folkbibliotekens arbete att 

främja läsning är det är av intresse att se hur biblioteken arbetar mot denna 

målsättning.  

Skolbibliotekets uppdrag skiljer sig från folkbibliotekets. Enligt Bibliotekens 

internationella manifest (Biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014, s. 

47) står det att skolbiblioteket ska ha ett samarbete med lärare och genom detta 

öka elevernas språkliga förmåga genom att bland annat ta fram hjälpmedel, 

nivåanpassade material samt erbjuda andra vägar som kan öka läsförmågan hos 

eleverna. Skolbiblioteken har även uppdraget att ha en strategi för läs- och 

skrivkunnighet (a.a. s. 48). Skolbiblioteken har ett mer riktat uppdrag mot 

gruppen barn och unga, varför folkbiblioteket väljs till denna studie. 

Folkbiblioteket har ett bredare uppdrag, en annan placering än skolbibliotek 

som ofta är i närheten av skolan.  

1.4 Definitioner 

Lundberg (2010) lyfter fram att dyslexi är en särskild inlärningssvårighet. Till 

skillnad från läs- och skrivsvårigheter är dyslexi en nedsättning som handlar 

om språkljud som även kallas fonologi. Nedsättningen har ofta en genetisk 

disposition och kan framträda genom att individen har svårt att ljuda som gör 

att avkodningen blir lidande. Det resulterar bland annat i stavningssvårigheter, 

nedsatt läsförmåga samt minskat ordförråd. Svårigheter som även kan visa sig i 

vuxen ålder (a.a.). 

Bibliotekssamarbetet mellan 13 bibliotek i Östergötland samt Tranås kommun 

har namnet Götabiblioteken. Bibliotekssamarbetet delar bland annat bestånd, 

bibliotekskort och intressegrupper (Regionsbiblioteken Östergötland, 2016). 
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I studien nämns begreppet Läsnedsättning. Enligt MTM (Myndigheten för 

tillgängliga medier, 2017) behöver individen anpassade medier för att kunna 

läsa och ta till sig texter. Detta kan vara en bok som är en inläst bok eller en 

bok som är skriven i punktskrift. MTM för även fram att svenska som 

andraspråk inte är en läsnedsättning, utan att det finns anpassade medier på 

olika språk (a.a.).  

Ett begrepp som berör begränsningar som gör att individen har svårt för att läsa 

och skriva är läs- och skrivsvårigheter, förklarar Lundberg (2010). Detta kan 

bero på bland annat koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller språkliga 

begåvningsfaktorer (a.a.).   

En ljudbok är en inläst bok som är producerad i kommersiellt syfte (IFLA, 

2016). Talböcker är inlästa böcker som endast individer som har 

läsnedsättning får ha som stöd. Skillnaden mot en ljudbok är juridiska regler 

(a.a.).  

Streamingtjänsten Legimus tillhandahåller talböcker som är inlästa till 

individer med läsnedsättningar. Det är inlästa böcker som laddas ned eller 

streamas till mobil, Ipad eller till dator.  Legimus kräver dock ett avtal som 

tillhandahålls genom bland annat bibliotek. Avtalet berör bland annat 

Upphovsrättslagen (MTM, 2017). 

 

Lättlästa böcker är böcker som anpassats till individer som har läsnedsättning 

eller kognitiv funktionsnedsättning, berättar Lundberg (2010). 

 

Studien kommer att använda begreppet flödande arbete, det exemplifierar det 

arbete som barnbibliotekarien gör inne på biblioteket som exempelvis utlån och 

bemötandet inne på biblioteket. Begreppet uppsökande verksamhet är istället 

det arbete som barnbibliotekarierna gör för att nå ut utanför biblioteket, som 

samarbeten med exempelvis skolan, hur de startar upp lässtimulerande arbeten 

och hur barnbibliotekarien väljer att nå ut till barn och unga utanför 

biblioteksrummet (a.a.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2 Bakgrund 

I Bibliotekslagen 4§ (Bibliotekslagen 2013:801) fastslås det att folkbiblioteken 

ska stödja människor med läsnedsättning. De medier som biblioteken kan 

erbjuda individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är bland annat lättlästa 

böcker, nivåanpassade texter, talböcker och annan litteratur som kan passa 

målgruppen.  

 

Folkbibliotek har i sin tur även ett mål att främja läsning (Svensk 

biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014, s 13). Bibliotekslagen 

framhäver att folkbiblioteken ska främja barn och ungas läsning, stimulera till 

läsning och språkutveckling. Detta är en målgrupp som är en av 

folkbibliotekets prioriterade grupper (a.a.). Svensk biblioteksförening & 

Svenska Unescorådet (2014) lyfter fram att folkbiblioteken ska erbjuda 

läsfrämjande aktiviteter. I Barnkonventionens 17:e artikel (UNICEF Sverige, 

2009), lyfts barns rätt till information fram. Barnkonventionens artikel slår 

bland annat fast att barn ska få tillgång till information som ska vara anpassade 

till barnens behov och att bibliotekarier ska stödja i barns rätt till 

folkbibliotekets tjänster (a.a.). 

 

Begreppet läskunnighet återkommer i flertalet planer inom bibliotekssfären, 

bland annat Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet (2014) och 

Bibliotekslagen. Läskunnighet innebär att en individ kan ta till sig och förstå 

skriven text. IFLA (2016) påpekar att läsning är en rättighet, och om individen 

saknar denna förmåga kan det medföra negativa resultat för den språkliga 

utvecklingen. Läskunnighet är en grundläggande förmåga som gör att individen 

kan ta till sig information. Om individen inte kan läsa har denna individ en 

läsnedsättning (a.a.). 

 

2.1 Riktad biblioteksservice till individer som har 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

År 1997 diskuterade bibliotekarier från hela världen målgruppen med dyslexi 

på IFLA-konferensen i Köpenhamn. Därefter ökades intresset för dyslektiker 

och vad bibliotek kan göra för målgruppen varpå riktlinjer för biblioteksservice 

till dyslektiker skrevs ned (a.a.). Syftet med dessa riktlinjer var att 

biblioteksservice ska upprättas för att hjälpa och stödja individer med läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi. Enligt Nielsen & Irvall (2005) har biblioteken i 

Sverige kommit långt när det gäller att ge alla samhällsmedborgare samma 

möjligheter till kultur och information.  

 

Folkbiblioteket har som mål att främja språkutveckling, motivera, stimulera 

läsning och läsutvecklingen samt ha läskunnighetsfrämjande aktiviteter, både i 

det flödande arbetet och i den uppsökande verksamheten. Dock står det inte 

mycket om individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och hur dessa mål 

ska uppnås för denna användargrupp. IFLA (2016) reviderade nyligen sina 

riktlinjer över hur biblioteken kan hjälpa och stödja individer med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på bibliotek. Texten har även översatts till olika språk 

med målet att bibliotekarierna ska kunna hjälpa och stödja denna 

användargrupp världen över.  
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2.2 Götabiblioteken: barn och unga med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi  

Götabibliotekens läsluststrategi (2015-2017) fastslår att Götabiblioteken ska ha 

ett brett utbud av medier. Då kan biblioteken erbjuda en mängd texter som 

passar läsaren. Strategin tar även upp att biblioteken ska vara en plats där det 

sker aktiviteter som ska uppmuntra läs- och skrivlust (a.a.). Enligt 

Götabibliotekens läsluststrategi (2015-2017) står detta beskrivet:  
 

Götabiblioteken driver ett gemensamt strategiskt arbete i samverkan kring 

läs- och skrivinspiration. Det gäller såväl kunskap om och förmedling av 

olika sorters litteratur, som metoder och stödprocesser för aktiviteter som 

uppmuntrar intresse för att läsa och skriva. 
 

I den regionala biblioteksplanen för Östergötland (2016-2019) uppges det att 

biblioteken i Östergötland ska kunna förmedla olika sorters litteratur samt att 

bibliotekens roll är att delta i nätverk för att lära sig metoder samt genom 

strategiskt arbete få kunskap och inspiration till hur biblioteken kan ge läs- och 

skrivinspiration. Målet är att uppmuntra läs- och skrivintresset (a.a.). 

Götabibliotekens läsluststrategi (2015-2017) redogör för att Götabiblioteken 

har en mängd läsfrämjande projekt, bland annat projekt som berör läsande, 

berättande och skrivande. Götabiblioteken har även målet att fortsätta utveckla 

aktiviteter kring läs- och skrivlust samt fortsätta erbjuda bibliotekarier 

fortbildningsdagar, workshops och utvecklingsprojekt (a.a.).  

 

Götabiblioteken har genom teknikutveckling hittat nya tekniker och metoder 

att hjälpa och stödja individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Under så 

kallade ”Dyslexiveckor” presenteras bland annat dessa hjälpmedel på 

Götabibliotekens folkbibliotek (Regionala biblioteksplanen för Östergötland, 

2016-2019). Inom Götabiblioteken arrangeras även föreläsningar samt andra 

informationstillfällen som informerar personal och allmänheten om olika typer 

av funktionsnedsättningar. På Linköpings stadsbibliotek verkar även 

Språkpedagogiskt centrum som är en grupp som arbetar med språk- och 

läsutveckling inom Götabiblioteken. 

 

Götabiblioteken arbetar ständigt för att invånarna i länet ska få tillgång till 

bibliotekets medier. Stora satsningar har gjorts och biblioteken marknadsför 

hjälpmedel med jämna mellanrum genom uppsökande verksamhet samt har 

återkommande temaveckor. Temaveckorna ökar kunskapen om de tjänster som 

erbjuds på biblioteken och det finns även informationsfilmer på länets 

pendeltåg. Linköpings stadsbibliotek har även fått utmärkelsen för bästa 

lättlästa bibliotek 2015 (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis kan man utläsa att arbetet med tillgängligheten fortgår på 

länets bibliotek. Det är svårt att utläsa hur mycket aktiviteter som riktas till 

barn och unga som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, något som påverkas 

av olika parametrar som exempelvis ekonomi, personalstorlek och intresse 

samt hur mycket uppsökande verksamheter som görs. Det är svårt att säga hur 

mycket enskilda bibliotek arbetar med frågorna samt hur de olika 

biblioteksrummen är utformade för att öka tillgängligheten. Ett mål inom 

Götabiblioteken är att alla individer ska få tillgång till olika typer av texter. 

Inom Götabiblioteken finns två samlingar som är utformade för att stärka den 

språkliga utvecklingen som är en del av bibliotekens flödande arbete. 
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Samlingarna är Språkpiller och Äppelhyllor, som finns på folkbiblioteken inom 

Östergötland och Tranås i olika storlekar. Detta är en del av en mängd 

läsfrämjande projekt som är riktade till yngre individer med syftet att ge dem 

en god språklig grund.  

2.2.1 Språkpiller 

För att tidigt kunna stödja barns läskunnighet erbjuder Götabiblioteken 

Språkpiller Det är ett begrepp som har sitt ursprung i att logopeder skrivit 

barnböckerna på ”recept” (Språkpiller på Götabiblioteken, 2017). Språkpiller 

är ett samarbete mellan logopeder och bibliotekarier i Östergötland där 

logopeder tillsammans med bibliotekarier valt ut bilderböcker. Dessa 

bilderböcker tar upp rim och annat som stimulerar barnens språk. Språkpiller är 

en boksamling som har en specifik märkning samt placering på biblioteken i 

Östergötland och Tranås, men som även finns på andra platser i landet (a.a.).  

2.2.2 Äppelhyllor 

Förutom Språkpiller som riktar sig till små barns språkutveckling har 

Götabibliotekets bibliotek Äppelhyllor. En Äppelhylla är en plats på 

biblioteken som har en specifik märkning, innehåll och placering. Samlingen 

innehåller lättläst material som på olika sätt ger barn olika möjligheter att läsa. 

Äppelhyllorna innehåller exempelvis punktskriftsböcker eller talböcker. 

Äppelhyllans mål är att väcka läsglädje och ge stöd (Regionsbiblioteken 

Östergötland, 2016).  
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3 Tidigare forskning 

När jag till en början sökte efter relevanta studier till uppsatsen visade det sig 

att flertalet studier om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har sin utgångspunkt i 

skolvärlden. De fokuserar på pedagogiska åtgärder som stödjer barns och 

ungas lärande. Jag fann dock ett mindre antal studier inom biblioteks- och 

informationsvetenskap som var riktade mot barn och unga med dessa 

svårigheter.  

 

Jag valt att utgå från ett bibliotekarieperspektiv för att studera hur 

barnbibliotekarier bemöter barn, unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

både i det flödande arbetet och i den uppsökande verksamheten. De tidigare 

studierna som presenteras nedan fokuseras kring användarperspektiv och 

biblioteksperspektiv för att vi ska få en större förståelse för bibliotekets arbete 

kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Användarstudierna visar hur själva 

användaren känner sig bemött på ett bibliotek och vad användaren eftersöker 

av bibliotekarien eller av biblioteket. Under tidigare forskning presenteras även 

studier om bibliotek och deras arbete kring denna grupp. När vi fått förkunskap 

i bibliotekets arbete med denna grupp samt hur själva gruppen känner sig 

bemött kan vi vända fokus till barnbibliotekarien och deras arbete att bjuda in 

alla barn och unga till bibliotek samt kunna motivera, stimulera läsning och 

läsutvecklingen, främja språkutveckling samt ha läskunnighetsfrämjande 

aktiviteter (Bibliotekslagen 2013:801). 

 

Detta avsnitt kommer därför att vara indelat i tre delar. Dessa delar tar upp vad 

som menas med diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vad det 

innebär, en del presenterar användarstudier kring barn och unga med denna 

nedsättning samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett biblioteksperspektiv. 

Detta för av visa hur dessa individer upplever biblioteket samt hur de upplevde 

det i ung ålder.  

3.1 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

För att en individ ska kunna ta till sig och förstå skriven text finns det vissa 

delar de bör behärska. Barnet ska först kunna knäcka den alfabetiska koden där 

ljudavkodningen är central samt få kunskap om ordens betydelse. När barnet 

behärskar ljudlära som ljudning och uttal av ord kan de läsningens fonologiska 

delar (Fridolfsson, 2008). I detta stadium kan barnet läsa och upptäcka nya ord 

genom att ljuda fram dem. Att ljuda bokstäver är en grundkunskap som är 

grundläggande i barnets fortsatta läsutveckling (a.a.). Barnet ökar här sin 

ordkunskap genom att stöta på nya ord i texter och i samtal.  

 

Läskunnigheten som gör att individen kan förstå texter kräver god läsfärdighet, 

konstaterar Elbro (2004). Läsfärdigheten består av delarna avkodning och 

förståelse, som till en början utvecklas genom övning. Avkodning är en 

identifiering av ord som gör att barnet snabbt kan koppla ordet till dess 

betydelse. Genom att avkodningsprocessen är automatisk kan barnet lättare 

förstå texten och dess budskap, fastslår Fridolfsson (2008). Gough och 

Tunmers formel visar på att dessa delar är lika viktiga för att läsningen ska 

fungera på bästa sätt (Lundberg och Herrlin, 2003). 
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Läsning = avkodning * språkförståelse 
 

Barnet behöver kunna sammanställa språkljuden och de ljudenliga helheterna 

och fonologiska helheterna genom att kunna följa delarna i Gough och 

Tunmers formel för att knäcka koden till läsning. Långtidsminnet, är även det 

en central del i läsningen eftersom orden lagras hos individen ortografiskt, 

beskriver Høien & Lundberg (2013).  

Om läskunnigheten behärskas kan individen enklare orientera sig i samhället 

samt i informationssamhället där de dagligen möter en stor mängd texter som 

ska behandlas. Läskunnigheten förenklar även skolgången samt det framtida 

yrkeslivet. Høien & Lundberg (2013) förklarar att Gough och Tunmers formel 

från 1986, fått ett tillägg på senare tid.  
 

Läsning = avkodning * språkförståelse * motivation 
 

Tillägget till läsformeln är motivation. Motivationen fungerar som en motor 

som bland annat bidrar till individers uthållighet samt hjälper till i lärandet. 

Dessa delar krävs för att läsning ska ske (a.a.). Fridolfsson (2008) lyfter fram 

att barnet både behöver inre och yttre motivation för att utveckla sin 

läsförmåga. IFLA (2016) förklarar att motivationshöjande faktorer även kan 

hjälpa och stödja de individer som har det svårt med läskunnigheten. Høien & 

Lundberg (2013) lyfter fram att vissa individer med dessa svårigheter väljer 

bort läsning och undviker på så vis situationer de kan känna sig misslyckade i. 

För att förhindra att barn med läsnedsättning inte skapar en negativ självbild 

måste dessa barn fångas upp tidigt. Misslyckanden försämrar motivationen och 

om dessa misslyckanden sker ständigt kan barnet fortsätta ner i en negativ 

spiral och förknippa misslyckanden med exempelvis läsning och skrivning 

(a.a.).  

3.1.1 Inkludering och exkludering  

Nielsen & Irvall (2005) räknar upp begreppet inkludering och sätter det i 

kontext till individer som har språkliga svårigheter. Begreppet syftar till att 

allas behov ska mötas, exempelvis barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter. Ett inkluderat synsätt gör att individerna trots eventuella 

svårigheter ska vara delaktiga och att alla ska kunna få möjlighet att 

exempelvis att ta till sig kunskap. Nielsen & Irvall drar slutsatsen att ett 

inkluderande arbetssätt med struktur hjälper till i mötet med personer som 

exempelvis har dyslexi. Utmaningarna som uppstår kan enligt Nielsen & Irvall 

(2005) tas emot när det finns kunskap och medvetenhet om svårigheterna. I och 

med detta är det centralt att ge individer med svårigheter skriv- och läsverktyg 

som passar användargruppen. Görs inte detta handlar det om exkludering som 

är motsatsen till inkludering.  

3.1.2 Läsnedsättningar 

Svårigheter i läsförmågan kan bero på att individen får svårigheter i 

avkodningsprocessen, vilket för med sig att läsförståelsen och ordförrådet 

minskar (Høien & Lundberg, 2013). Barn i skolåldern kan känna obehag i 

möten med texter och använder undvikandestrategier för att inte känna obehag, 

vilket även resulterar i att de undviker att besöka bibliotek (Stadler 1994). 

Enligt Nielsen & Irvall (2005) har cirka 5 till 12 % av världens befolkning läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi, där 2 till 4 % av denna grupp har så allvarliga 
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problem att de behöver hjälp och stöd med sina svårigheter. Denna typ av 

läsnedsättning är svår att upptäcka eftersom barn kan dölja svårigheterna som 

de upplever. Individer som har dessa svårigheter kan hitta vägar att 

kompensera dem, vilket gör dem ännu svårare att upptäcka.  
 

3.1.3 Lässvårigheter  

För att kunna förstå, ta till sig texter och kunna behärska läskunnigheten bör 

barnet ha en god språklig grund och god läsfärdighet. Om den grundläggande 

fonologiska förmågan att ljuda bokstäver saknas är inte avkodningen helt 

automatiserad hos barnet, beskriver Høien & Lundberg (2013). Dessa 

fonologiska svårigheter gör att det tar längre tid att läsa ut ordet vilket gör att 

läsningen blir långsammare samt att förståelsen påverkas negativt. Trots dessa 

svårigheter har individen ett välfungerande arbetsminne. Arbetsminnet gör att 

individen minns bilder, språkljud och texters innehåll (a.a.). Høien & Lundberg 

(2013) påpekar att individer med dessa svårigheter undviker att läsa och får då 

ett minskat ordförråd. Istället behövs olika hjälpmedel som kan få individen 

med dessa svårigheter att lyssna på texter och på så vis öka sitt ordförråd (a.a.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Cirkelmodell över Jacobsons (2006) påverkansfaktorer som påverkar 

 individers läs- och skrivförmågor. 

 

Läsnedsättningarna kan ha olika orsaker. Detta kan bero på flerspråkighet, 

minnesproblem, syn, hörsel eller språkliga problem räknar Taube (1987) upp. 

Svårigheter av denna art kan leda till stavningssvårigheter, lässvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och sen talutveckling, menar Sohlman (2000). 

Andersson m.fl. (2006, s. 10) lyfter fram att svårigheterna kan bero på dålig 

undervisning eller för lite språkstimulans i förskoleåren. Här är det viktigt att 

barn i förskoleåldern får tillgång till litteratur som ökar deras språkstimulering. 

Wolff (2005) vidhåller att svårigheterna kan bero på kulturella och 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer.  
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3.1.4 Skrivsvårigheter  

Avkodningssvårigheterna kan föra med sig att individen har svårigheter att 

koppla ljud till bokstav och det resulterar i skrivsvårigheter. Ett språk är 

uppbyggt av olika delar som språkljud, ordförråd och grammatik, berättar 

Høien & Lundberg (2013). En individ som har bristande förmåga att hantera 

språkljuden får svårigheter att skriva. Skrivandet kan bli långsamt, kortfattat 

och det kan bli skrivfel och detta kan göra att individen skriver otydligt. Høien 

& Lundberg (2013) förklarar att handmotoriken påverkas eftersom det behövs 

mycket mental energi till själva skrivprocessen. Individen måste kunna komma 

ihåg ordsekvenser, ljud och hur individen formar bokstäverna eller finner dem 

på ett tangentbord, vilket även det kan ta mycket energi av individen (a.a.). 

Vad gäller uppbyggandet av ordförrådet behöver individen komma i kontakt 

med olika typer av texter och ord för att öka förståelsen av nya ord som sedan 

kan användas i individens egna texter. Lundgren (2006) understryker att det 

finns flera aspekter att känna till i skrivprocessen och beskriver att mötet med 

olika textstrukturer ökar individens kännedom om texters utformande och 

bidrar till en ökning av ordförrådet (a.a.).  

3.2 Dyslexi 

Inom läs- och skrivsvårigheter finns den specifika undergruppen dyslexi som 

fått sitt namn från grekiskans svårigheter med ord (Høien & Lundberg 2013). 

Individens förmåga att avkoda ord brister inom denna undergrupp av särskilda 

inlärningssvårigheter som är den generella termen. Det betyder att de 

fonologiska färdigheterna brister eftersom individen har svårt att koppla ljud 

till ord. En dyslektiker har svårt att lagra språkljudet i långtidsminnet. Dessa 

svårigheter resulterar i att individen har svårt att förstå hur språket är uppbyggt 

(a.a.). Dyslexin tros vara genetisk och det är oftast flera inom en familj eller 

släkt som har det. Dyslexi är en neurologisk funktionsnedsättning. Høien & 

Lundberg (2013) redogör för att de dyslektiska svårigheterna är av genetisk 

disposition samt att hjärnan hos denna grupp påvisar samma karakteristiska 

drag vid läsning (a.a.). Hos dyslektikern visar sig svårigheterna i bland annat 

arbetsminnet, stavning och läsning. Svårigheterna kan även visa sig när 

individen snabbt ska benämna ord och bilder, visuell-verbal respons. De 

dyslektiska svårigheterna som upplevs kan bli bättre när individen blir äldre, 

men rättskrivningssvårigheterna är oftast ihållande livet ut (Høien & Lundberg 

2013). 

3.2.1 Dyslektikers läsförmåga 

Symptomen hos dem med dyslexi kan yttra sig på olika sätt eftersom 

svårigheterna kan variera i grader, understryker Høien & Lundberg (2013). 

Läsförmågan hos dyslektikerna kan visa sig genom att läsningen går långsamt, 

är hackig och att läsaren gissar orden när individen läser fortare än vad de 

klarar av. Eftersom avkodningen tar mycket tid har dyslektikerna svårt att 

förstå och sätta sig in i texter som till exempel att små ord läses fel och andra 

ord byter betydelse då nya bokstäver läggs till som orden ”bar” och ”bara” 

samt ”igen” och ”ingen” (Stadler, 1994, s. 22). Detta kan i sin tur föra med sig 

att dyslektikerna kan känna obehag inför läsningen.  
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IFLA (2016) och Høien & Lundberg (2013) redogör att en dyslektiker oftast 

har låg fonologisk medvetenhet. Med detta menas att individen bland annat har 

svårt att se sambandet mellan ord och ljud, vilket resulterar i svårigheter med 

läsprocessen. Hos barn som är goda läsare ökar deras ordförråd ju mer de läser 

och blir på detta vis mer duktiga skribenter och läsare. Barn som inte är goda 

läsare har svårt att förstå texter eftersom det tar mycket energi att förstå och 

komma igenom en text. Dels saknas viktiga delar i ordförrådet och dels läser 

barnen långsamt och blir oftast snabbt trött eftersom läsningen tar mycket 

energi hos barnet (a.a.).  En dyslektiker har svårt att följa en mening och tappar 

ofta bort sig i texten. Läsaren är långsam och läser ofta om samma ord fler 

gånger för att förstå dem. All denna ansträngning för med sig att läsaren tappar 

textens innehåll. Trots dessa svårigheter finns det individer som uppskattar att 

läsa och andra som endast läser när de måste, beskriver Høien & Lundberg 

(2013). 

3.2.2 Dyslektikers svårigheter 

Avkodningen står för en stor del av de svårigheter en dyslektiker kan uppleva. 

Svårigheterna kan visa sig genom att individen känner en osäkerhet på ljud, 

vokaler, spegelvänder bokstäver siffror, glömmer prickar och ringar. Allt detta 

göms ibland undan eftersom dyslektikerna skriver otydligt med flit för att 

kompensera (Stadler, 1994, s.25). En god läsare kan använda sig av 

minnesbilder av ord för att kunna läsa av orden utan problem, medan en individ 

med dyslexi behöver ljuda varje bokstav i ordet (Høien och Lundberg, 2013). 

Dyslektikern kan istället välja att formulera sig muntligt eftersom de känner sig 

missförstådda och känner olustkänslor i skrivandet. Skrivförmågan påverkas 

eftersom dyslektikern har svårigheter att uppfatta hur orden är uppbyggda, 

vilka bokstäver som finns i ordet och hur orden ser ut (a.a.). Förutom 

svårigheter med stavningen kan en dyslektiker ha svårt med lokalsinnet, ha 

dålig handstil, svårigheter att lyssna och skriva samtidigt samt svårigheter att 

”sätta ord på tankar” när de ska beskriva något muntligt, räknar IFLA (2016) 

upp. IFLA (2016) konstaterar även att dyslektikerna runt om i världen har 

liknande svårigheter. Vad gäller dyslektikernas inlärning av nya språk finns 

även här svårigheter och det gäller även matematik. Dock kan svårigheterna 

vara av olika art (Høien och Lundberg, 2013). 

 

3.3 Användarstudier –hur bemöts dyslektiker på 
folkbiblioteket 

Rutledge (2000) har i sin doktorsavhandling inom filosofi studerat 

biblioteksresurser för dyslektiker. Rutledge som är utbildad bibliotekarie drev 

ett forskningsprojekt i Storbritannien mellan 1992-2000 med syfte att studera 

hur folkbibliotek tar emot besökare med dyslexi samt hur deras 

informationsbehov mättas. Studien bygger på enkäter som skickats ut till 152 

folkbibliotek i England och Wales samt fallstudier där Rutledge haft en 

chatgrupp med individer som har dyslexi. Hon har även fått insikt i hur en mor 

med två barn med dyslexi upplever folkbibliotekets service. Rutledges 

fallstudie visar på moderns försök att hjälpa och stödja sina barn. Resultatet 

visade att information om olika svårigheter fanns att inhämta på bibliotek 

exempelvis i form av informationsblad och foldrar, vilket ökade kunskapen om 

dyslexi. Genom att bibliotek kunde erbjuda information om olika 
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dyslexiförbund, kunde familjen ta kontakt med flera som hade liknande 

svårigheter. Fallstudien visade även att biblioteken ska tillhandahålla lämpliga 

material för dyslektiker och vilka bibliotekstjänster som erbjuds gruppen. 

Rutledge (2000, s. 250) sammanfattar resultatet från enkäterna: ”the level of 

activity in support of people with dyslexia was very modest”. Detta eftersom 

endast 16,7 procent av de bibliotek som varit med i studien har en policy för 

gruppen med dyslexi samt att lika många håller på att utarbeta en sådan i sin 

verksamhet. En biblioteksanvändare med svårigheter som dyslexi måste 

övervinna fler hinder och studiens resultat visar att det är då som de som 

arbetar inom biblioteket ska veta hur de kan tillgodose dyslektikers behov. 

Bibliotekarierna på folkbiblioteket ska kunna hjälpa och stödja användarna, 

fastslår Rutledge. Folkbiblioteken har hjälpmedel till denna grupp och studien 

visar att vissa bibliotek i hennes undersökning gör mer för gruppen dyslektiker 

än andra bibliotek. Dock är inte folkbiblioteket organiserat för användare med 

dyslexi, de finns informationsbarriärer som kan vara ett hinder för vissa 

individen ska kunna använda folkbiblioteket. Dyslektikerna i chattgruppen 

beskriver att de oftast inte besöker biblioteket på grund av sina svårigheter och 

de menar att det är ett av de sista ställena de skulle gå till. De menar även att 

biblioteken är utformade för de läsande användarna. Resultatet från 

chattgruppen visar även på att de skulle behöva hjälp att orientera sig i 

biblioteksrummet. De beskriver att bibliotekspersonalen är viktig för dem 

under besöket, eftersom de kan få hjälp att hitta den information de söker. En 

barnbibliotekarie i Rutledges studie beskriver att han försöker samtala med 

barnen som har dyslektiska svårigheter. Genom att få kunskap om barnens 

intressen och deras läsförmåga kunde han enklare göra bokrekommendationer. 

Enkätstudien visar att barnbibliotekarien och andra med honom valde att utgå 

från barnet, individuellt, och inte utifrån alla barn som en grupp. Dock menar 

Rutledge att barnbibliotekarierna kan ha svårigheter att vägleda och hjälpa de 

barn som har mer djupgående dyslexi. Några av de hinder som Rutledge lyfter 

fram är bibliotekskatalogen där informationshämtningen störs av bland annat 

stavning och sekvensering, att det inte finns tillräckligt med medier för alla 

åldersgrupper med dyslexi och att yngre individer med dyslexi är mer öppna 

med sina svårigheter, medan äldre istället kan känna sig otillräckliga och 

försöker dölja sina svårigheter (a.a.).  

 

Fahlbeck (2003) har studerat 40 barn med lässvårigheter i magisteruppsatsen 

inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Studien bestod av enkäter som 

delades ut i grundskolor till barn i åldrarna 10 – 15 år. Syftet med Fahlbecks 

studie var att få insikt i hur barnen upplever och använder biblioteket. 

Resultaten visade att barnen med lässvårigheter ser biblioteket som en 

”upplevelseplats” där mycket finns samlat, inte bara böcker. Barnen ser även 

biblioteket som en samlingsplats. Barnen i studien känner till vad biblioteket 

kan erbjuda dem. Fahlbeck beskriver att barnen som inte tycker om att läsa i 

vissa fall använder folkbibliotekets andra tjänster som internetuppkoppling. I 

studien gick flertalet av barnen till skolans bibliotek. Vissa av barnen i 

enkätstudien svarar att de avstår från läsningen och undviker även att besöka 

biblioteket. Denna grupp, menar Fahlbeck ”känner sig inte hemma” på 

biblioteket. Detta kan bero på att de saknar kunskap om vad biblioteket kan 

erbjuda. Barnen i studien ser även ett samband mellan biblioteket och skolan, 

ett samband som ibland ses som negativ. Fahlbeck lyfter även fram att de barn 

som accepterat sina lässvårigheter vet vad de behöver för att träna sin läsning. 

På så vis har de kunskap om Legimus och andra medier som kan hjälpa och 
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stödja dem i sin inlärning. Fahlbecks studie visar även att barn som försöker 

dölja sina lässvårigheter inte använder biblioteket och de kan ha svårt att veta 

hur de ska hantera sina egna svårigheter (a.a.). 

 

Herngren & Elvin Johansson (2006) har i sin magisteruppsats inom Biblioteks- 

och informationsvetenskap undersökt biblioteksservice för grupperna 

dyslektiker och synskadade på folkbibliotek. Genom att söka efter relevanta 

artiklar om ämnet samt att tala med personer inom ”Förbundet 

Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter” och ”Synskadades 

Riksförbund” gjordes en kvalitativ analys utifrån analyserna. Resultatet visade 

att det finns brister inom servicen för denna grupp. Marknadsföringen för 

biblioteksservicen som erbjuds på folkbibliotek nådde inte ut till de respektive 

grupperna. Detta nämns som ett hinder till information. Dock förs det fram i 

studien att gruppen med dyslektiker är svårare att få kontakt med än 

synskadade, det är något som visat sig i flertalet tidigare undersökningar. 

Bemötandet till båda grupperna är likvärdiga, men kunskapen om dyslektiker 

har förbättrats efter dyslexikampanjen 1996-97. Herngren & Elvin Johansson 

poängterar att hindren för gruppen har minskat sedan bibliotekarierna fick mer 

kunskap om grupper med läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar även på att 

gruppen med dyslexi oftare kan känna obehag över att komma till biblioteket, 

till skillnad från de synskadade. Resultatet beskriver hur central 

tillgängligheten är för båda grupperna som i viss mån använder samma typer av 

hjälpmedel. Tillgången till information samt hur grupperna identifierar olika 

typer av information ser olika ut för båda grupperna, men både grupperna 

upplever barriärer för att nå informationen (a.a.). 

 

Borg (2013) har i sin masteruppsats inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap undersökt biblioteksanvändare med ”osynliga” 

funktionsnedsättningar. Uppsatsen består av litteraturstudier och kvalitativa 

intervjuer med en folkbibliotekarie, en mamma, biblioteksanvändare och en 

forskningsbibliotekarie. Genom att använda tillgänglighetsteorier undersöks 

servicen till gruppen. Gång på gång poängteras tillgänglighetsbegrepp. Borgs 

slutsats är att funktionsnedsättningarna kan leda till att individerna kan möta 

olika typer av hinder, såsom fysiska hinder och att de kan uppleva svårigheter 

med att navigera sig i exempelvis ett bibliotek. Biblioteksanvändarna i studien 

diskuterar tillgänglighetsperspektivet och menar att de har en annan bild av 

begreppet. Enligt användarna är tillgängligheten mer fokuserad på lokalen och 

hur de blir bemötta. Användarna med dessa svårigheter kan känna sig 

ofrivilligt utpekade genom riktad service. Detta kan resultera i att användarna 

kan känna obehag i biblioteksrummet. Borg drar slutsatsen att den anpassade 

servicen är komplicerad. Hur man bemöter denna ”osynliga” grupp individer 

utan att kränka dem eller göra att de känner sig utpekade är en fråga som 

diskuteras av studiens respondenter som vill ses som jämlika med de andra 

biblioteksbesökarna (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis visar användarstudierna att dyslektiker bemöts på olika 

sätt. Vissa bibliotek gör mer för användargruppen och andra tvärtom. En 

användarstudie visade att folkbibliotek i England och Wales saknade en policy 

för gruppen med dyslexi när studien gjordes. Bibliotekariernas bemötande visar 

sig ha en stor inverkan på dyslektikerns biblioteksbesök, dock ska inte 

individen känna sig utpekad, då detta kan orsaka obehag under besöket. 

Användarstudierna visar även på att barn och unga med läs- och 
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skrivsvårigheter/dyslexi i 10-15:årsåldern upplever biblioteket på skilda sätt. 

Vissa barn väljer bort ett besök på biblioteket, medan andra barn använder 

platsen som en ”upplevelseplats” eller för att använda bibliotekets 

internetuppkoppling. Barnen som kommit underfund med sin läsförmåga vet 

själva vad de behöver för att träna sin läsförmåga. Dock konstateras att vissa 

barn har svårt att hantera sina svårigheter och undviker därför biblioteket.  

 

3.4 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett 
biblioteksperspektiv 

Rutledge (2001) skriver sin artikel om bibliotek i England och Wales. Fokus 

till artikelstudien var att studera vilken roll biblioteken har för att hjälpa och 

stödja individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Rutledge poängterar att 

biblioteket ska ge individer med dyslexi de medier som denna grupp behöver 

och på så vis ligga steget före. Dock fanns det brister i relationen mellan 

individ och bibliotek, menar Rutledge. I studien av folkbiblioteken hade få av 

dem synliga hjälpmedel till individer med dyslexi och inte alla bibliotek hade 

skrivit om dyslexi i deras specifika policy. Folkbiblioteken i England och 

Wales som medverkade i studien hade heller inga stora samlingar av medier till 

denna grupp, endast 5 % hade med denna del i sin budget. Rutledge för fram 

att biblioteken bör tänka på sin skyltning för att göra det enklare för 

individerna med dyslexi. Tydliga och enkla skyltar, gärna med färgkodning för 

att göra orienteringen av biblioteksrummet ännu enklare. Dyslektiker behöver 

ofta hjälp med stavning när de söker i bibliotekskatalogen och på så vis är 

bibliotekarierna en stor hjälp då de kan svara på frågor och hjälpa till i 

sökprocessen.  Rutledge påpekar även att bibliotekarierna bör känna till vilka 

svårigheter en dyslektiker kan stå inför. Det gör att bibliotekarierna lättare kan 

ställa rätt frågor och stödja på det sätt som passar kontexten, menar Rutledge. 

Dock påpekar Rutledge att dyslektikerna inte alltid tar hjälp av bibliotekarierna 

då de kan känna osäkerhet och känna sig obekväma i situationen.  

 

Källdin (2015) undersöker Västra Götalands biblioteksplaner i en 

kandidatuppsats inom Biblioteks- och informationsvetenskap. 

Servicekvaliteten är den röda tråden i denna innehållsanalys som studerar 42 

biblioteksplaner från Västra Götalands län. Källdins analys visade att mindre 

än hälften av biblioteksplanerna innehöll information om 

funktionsnedsättningar, dock nämndes dyslexi och synnedsättningar i planerna. 

Hur biblioteken skulle bemöta barn- och unga med funktionsnedsättningar 

nämndes endast i fem av planerna. Datorer med specifika läs- och 

skrivprogram är en av insatserna som nämns i biblioteksplanerna, beskriver 

Källdin. Bibliotekariernas bemötande och deras servicekvalitet är något som 

användargruppen med funktionsnedsättningar betonar (a.a.).  

 

Salomonsson (2000) har undersökt biblioteksservice i magisteruppsatsen inom 

Biblioteks- och informationsvetenskap. Studien berör grupperna 

rörelsehindrade, synskadade och individer med dyslexi. Med tre 

gruppinterjuver av 4-5 användare nämns att användarna är nöjda med servicen 

som biblioteket erbjuder. Fokusgrupperna lyfter fram personalens empati som 

en central del i servicen. Dock visade sig att synskadade hade tankar om 

förbättringar som hade med den fysiska tillgängligheten att göra (a.a.).   
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Bohlin & Hellsberg (2007) skrev om skolbibliotekarier i magisteruppsatsen i 

Biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatsen diskuterar 

skolbibliotekariernas möte med barn som har dyslexi med hjälp av intervjuer 

med skolbibliotekarierna. Resultatet visade på att skolbibliotekarier hade olika 

mycket kunskap om läsnedsättningar. Bohlin & Hellsberg för även fram vikten 

av utbildningen inom olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Studien visar att 

respondenterna själva eftersökt denna kunskap, men hade helst önskat att de 

fått denna kunskap från bibliotekarieutbildningen. Skolbibliotekarierna 

beskriver även sin roll som mer konsulterade och förmedlande till denna grupp 

användare (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis visar studierna att biblioteket bör ha kunskap om 

användaren och att biblioteksrummet ska vara utformat så att alla användare 

bör kunna hitta i biblioteket. Genom enkla skyltar och färgkodning samt att 

bibliotekarierna ska kunna hjälpa och stödja sökningar i bibliotekskatalogen 

samt kunna ta emot användaren. Dock tar inte alltid användaren med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi hjälp av bibliotekarien på grund av osäkerhet. En 

studie noterar att många dyslektiker är nöjda med den service som biblioteket 

erbjuder, men de påpekar bibliotekariens bemötande och empati som en central 

faktor. Studier som jämfört olika biblioteksplaner visar att det finns lite 

information om hur biblioteken ska ta emot användaren med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. I 5 av de 42 biblioteksplanerna i Västra Götalands län 

hade det skrivits ned hur biblioteken ska bemöta barn och unga med 

funktionsnedsättningar. En studie tar upp att barn och unga med dyslexi 

föredrar titlar där de kan känna igen sig och att de föredrar spännande titlar. 

Studien om skolbibliotekarierna konstaterar att bibliotekariens roll är en mer 

konsulterande och förmedlande roll. Skolbibliotekarierna har på egen hand lärt 

sig hur de ska ta emot barn och unga med funktionsnedsättningar eftersom de 

inte fått någon förkunskap från sin utbildning till bibliotekarie.  
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4 Teori 

På folkbibliotek finns en mängd användargrupper som har skilda behov och 

önskemål. Denna uppsats kretsar kring de utmaningar som barnbibliotekarierna 

upplever i mötet med barn och unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För 

att undersöka detta väljs två teorier som kompenserar varandra utifrån 

bibliotekens strävansmål och prioriterade grupper.  

Den första teorin är Chambers teori läsandets cirkel. Chambers (2014) har 

studerat hur den vuxna kan stimulera läsningen samt hur den kan bidra till att 

barnet ska få en god läsförmåga både inriktad i skolmiljön och på bibliotek. 

Eftersom barn och unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver hjälp 

och stöd i sin utveckling är hjälp från vuxna pedagoger, bibliotekarier och 

andra som har förkunskap om svårigheterna viktiga för individerna som har 

bristande läs- och skrivförmåga. Chambers teori berör delar som jag anser vara 

till gagn för min studie för att påvisa barnbibliotekariernas centrala arbete med 

att hjälpa och stödja alla barn och unga. Teorin visar hur den vuxna har 

inflytande över valet av litteratur, beståndet samt samtal om och kring böcker.   

Den andra teorin som kommer användas i uppsatsen inriktas på 

bibliotekariernas olika roller. Jofrid Karner Smidt (2002) har i artikeln 

Bibliotekaren som litteraturformidler teoretiserat fem olika roller som hon 

anser att bibliotekarien kommer in i under arbetet med litteratur. Smidt påpekar 

att det finns biblioteksanvändare som har olika behov och bibliotekarien ska då 

bland annat kunna stödja och rekommendera relevanta texter till dem. Något 

som görs i arbetet med individer med läsnedsättningar. En annan aspekt som 

Smidt räknar upp är bibliotekariernas sociala intelligens, vilket hon menar kan 

vara till stöd när bibliotekarien ska kunna möta besökarens önskemål och 

behov. Även detta visar hur centralt bemötandet är i mötet med besökaren. 

Eftersom en individ med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har varierande 

förmågor att beskriva vad de är ute efter är Smidts konstaterade om social 

intelligens något som skulle hjälpa och stödja individerna som har svårigheter. 

Smidt (2002) menar även att det finns en balans mellan en god 

litteraturförmedling, utmanande och utvecklande texter. Om denna balans inte 

skulle vara optimal kan lässituationen förstöra läslusten.    
 

4.1 Läsandets cirkel 

Chambers har i sin teori exemplifierat en cirkel som visar hur teorin är 

uppbyggd och de delar som Chambers anser hänga samman i läsandet. 

Chambers (2014) redogör för hur centralt stödet från vuxna är i läsutvecklingen 

och har utifrån de tre variablerna; att, välja, att läsa samt reaktion och respons 

utformat en läscirkel.  
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Figur 2 Läsandets cirkel (Chambers 2014, s. 15) 

 

4.1.1 Att välja 

Den översta variabeln har fått namnet ”att välja”. Chambers (2014) noterar att 

läsaren genomgår olika val innan läsningen påbörjas. Val som har 

utgångspunkt ifrån bokbestånd, texternas tillgång och åtkomlighet. Individerna 

väljer texter utifrån olika aspekter. Dock menar Chambers att valen handlar om 

tillgänglighet, det vill säga de texter som gör olika individer intresserade och 

vill läsa. Bokbeståndet är i sig en aspekt som beror på vad det är för titlar som 

köps in av skolan eller biblioteket. Titlarna måste finnas där och vara gott 

presenterade med bra skyltning och god presentation, menar Chambers (2014). 

Chambers visar på att goda läsare själva hittar titlar som tilltalar dem. Även det 

visar på att den vuxna kan vara med under denna del i variabeln. Den vuxna är 

med en valet, där denna kan erbjuda passande titlar till individerna samt visa att 

det finns olika typer av litteratur att välja mellan. Som Chambers beskriver har 

titlarnas skyltning och presentation en central del i valet av titlar. Detta kan 

både hjälpa och stödja en bibliotekarie i sitt arbete med att utforma ett 

biblioteksrum som kan locka alla typer av läsare. Detta genom att visa vad som 

finns på biblioteket samt kunna hjälpa lärande att hitta titlar som passar dem.  

4.1.2 Att läsa 

Variabeln med namnet ”att läsa” är det del i läscirkeln som berör så mycket 

mer än själva läsningen, menar Chambers (2014). Denna del i variabeln står 

även för avkodning, hur man närmar sig en bok genom att vända blad och att 

finna intresse att närma sig en bokhylla. Inom begreppet finns ordet tid. 

Chambers redogör att läsning tar tid, koncentration och uppmärksamhet från 

läsaren. I denna del i cirkeln för läsandet mening om individen har tid och ork 

för att förstå och ta till sig texten, vilket i sin tur ger en positiv syn på läsning. 

Uppsatsens bakgrundsavsnitt berörde aspekten att läsa utifrån en individ som 

har svårigheter att tag till sig och forma texter. Chambers visar att vuxenstödet 

har stor inverkan på individernas läsning i denna del av cirkeln. Här kan 

läsaren behöva hjälp och stöd samt att individerna får en text som passar deras 
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läsförmåga. Högläsning, tyst läsning samt tid för att läsa är enlig Chambers 

(2014) en väg för att individerna ska styrka sig läsning 

4.1.3 Reaktion och respons. 

Läscirkelns nästkommande variabel berör reaktion och respons. Här beskriver 

Chambers (2014) känslan som många läsare genomgår om de har läst en bra 

bok. Läsupplevelsen blir då positiv och individen vill då oftast ha en bok som 

kan ge dem samma positiva upplevelse. Det kan vara en bok av samma 

författare eller en bok som har liknande tema. I denna del av lärandets cirkel 

menar Chambers att individen är tillbaka på variabeln att välja och cirkeln har 

åter påbörjats. Individen vill ofta prata om det bok som den har läst och få 

respons av sig själv, då individen funderar på vad texten har betytt för dem 

samt vad texten betytt för andra. Variabeln kan här delas in i två typer av 

samtal sammanfattar Chambers (2014). Den första gruppen är det informella 

vardagspratet som är det samtal som är mer öppet, ett samtal man har med 

vänner där man kan berätta om boken och dess innehåll. Det andra samtalet 

som Chambers beskriver är den mer formella och strukturerade boksamtalet 

som exempelvis kan ske i klassrummet eller på biblioteket.  

4.1.4 Vuxenstödet 

I läscirkelns mitt finns vuxenstödet, vilket är något som Chambers (2014) 

beskriver som ”en erfaren hjälpare”. Den vuxna finns där för at uppmuntra och 

stödja, dock lär sig barn och unga tillsammans med den vuxna, vilket är något 

som Chambers har visat genom dubbelriktade pilar till modellens mitt. Den 

vuxna finns där för att vägleda och hjälpa, exempelvis en lärare eller 

bibliotekarie som kan vara en del i att läsandets cirkel fungerar samt att barn 

och unga utvecklar sig läsförmåga och blir tänkande läsare.   

4.1.5 Läsandets cirkel i ett biblioteksperspektiv  

Chambers (2014) modell berör valet av litteratur samt tillgången till olika typer 

av litteratur. Genom att barn och unga kan finns detta på biblioteken visar 

denna kontext att bibliotekarien med dennes kunskap erhåller vuxenstödet. Ett 

stöd som har förkunskap om olika texter, hjälpmedel samt har kunskap om 

litteratur som kan stödja barn och unga i läsprocessen. Dock har Chambers mer 

av ett skolperspektiv i sin modell, men modellen kan även appliceras till 

individerna utanför skolvärlden. Enligt Chambers har lästiden en väsentlig del i 

läscirkeln, detta är något som är mer svårplacerat inne på ett bibliotek. Dock 

finns det oftast en plats för tyst läsning samt tid för barnen att läsa under vissa 

aktiviteter på biblioteket. Vissa bibliotek har även högläsning.  

Inom läsandets cirkel är det två variabler som passar in mer på 

barnbibliotekariernas arbete. Bibliotekarierna har stort inflytande i barn och 

ungas val av litteratur. Detta genom skyltning exempelvis tematiskskyltning, 

presentationer av böcker i form av bokprat. Under denna presentation kan 

bibliotekarien visa på olika titlar som kan passa alla barn utifrån deras egna 

förutsättningar. Detta kan även ske under olika typer av aktiviteter som 

biblioteket håller. Den andra variabeln som kan appliceras inom 

barnbibliotekariernas arbetsuppgifter är delen som handlar om reflektion och 

respons. Biblioteksrummet är en naturlig plats för att diskutera böcker, detta 

genom bokcirklar, boktips eller andra typer av reflekterande uppgifter som 

barn och unga kan göra och ta del av på bibliotek.  
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4.2 Bibliotekariens litteraturförmedlande roller 

Smidts (2002) avhandling räknar upp bibliotekariens roll som kritiker , 

litteraturkännare, socialantropolog, pedagog, marknadsförare och vanlig 

människa. Dessa fem roller ska vara till stöd och hjälpa bibliotekarierna att nå 

ut till användarna samt att locka dem till biblioteket. Detta genom god 

litteratur, bra bemötande, kunskap om litteratur samt att bibliotekarien ska 

kunna förmedla litteratur så att biblioteksanvändarna får sina behov 

tillgodosatta samtidigt som de vidgar sitt läsintresse. 

Dessa delar är även viktiga i mötet med barn och unga i arbetet med att ge dem 

läsupplevelser som ökar deras läsintresse och läsglädje.     

4.2.1 Litteraturförmedlare och kritiker 

I denna roll bör bibliotekarien kunna erbjuda litteratur som denna vill tillge 

andra. Genom god litteraturkännedom ska ett varierat läsbestånd erbjudas. 

Bibliotekarien ska även här kunna vara kritisk i sin litteraturförmedlande roll. 

Genom god kännedom om litteratur ska dessa kunna presenteras ibland annat 

genom skyltning, bokprat och kunna ge boktips till besökarna. I denna kontext 

är det till fördel om bibliotekarien själv läst titeln eller tagit del av texter eller 

hörsammat vad andra tyckt om titeln. I denna roll är bibliotekarien den som 

kan ge förslag om olika typer av boktitlar. Titlar som kan passa besökarens 

förväntningar. I Smidts (2002) avhandling citeras en bibliotekarie som menar 

att det är en fördel att ha läst böckerna som presenteras i mötet med barn, detta 

för att kunna rekommendera titeln utifrån sin egen läsupplevelse.  

 

Centrala egenskaper: Litteraturkännedom och att kunna värdera och välja ut 

relevanta titlar som passar besökaren.  

 

4.2.2 Socialantropologen 

Bibliotekarien ska i denna roll kunna ta till sig användarnas intressen och 

förväntningar samt genom detta kunna erbjuda det som efterfrågas. 

Bibliotekariernas förkunskap om olika användargrupper är här en central del. 

Förmågan att vara lyhörd och lystra till besökarnas förväntningar är här en 

central förmåga, bibliotekarien får inte vara fördomsfull i denna roll utan vara 

neutral.  

 

Centrala egenskaper: Litteraturkännedom och sätta sig in i besökarens 

intressen, önskemål samt deras förutsättningar.  

 

4.2.3 Pedagogen 

I rollen som pedagog har bibliotekarien en förmedlande och motiverade 

uppgift. Genom att erbjuda användarna olika typer att texter som är både 

bekanta och obekanta kan man öka läslusten. Smidt (2002) poängterar att det är 

stor vikt att känna sin målgrupp. Detta för att enklare anpassa texterna utifrån 

nivå och svårighetsgrad. Samma sak under bokprat, i arbetet med boklådor 

samt i bokinköpen. Känner bibliotekarien målgruppen är det till fördel att välja, 

köpa in och att presentera de titlar som passar individerna.  
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Centrala egenskaper Kunna motivera, anpassa texterna utifrån besökaren och 

att erbjuda relevant litteratur samt visa på bibliotekets resurser.  

 

4.2.4 Marknadsföraren 

Denna roll innebär att bibliotekarien ska kunna marknadsföra bibliotekets 

utbud. För att förmedla detta på korrekt vis krävs förkunskap och en tanke på 

vad som ska förmedlar. Detta sker genom olika typer av reklam. 

 

Centrala egenskaper: Engagemang, kunna presentera bibliotekets utbud samt 

biblioteksverksamheten.  

 

4.2.5 Den vanliga människan 

Denna roll visar på att bibliotekarien ska vara lyhörd och engagerad. Smidt 

(2002) drar slutsatsen att ett bemötande av engagemang, personlighet och 

kunskap visar på att bibliotekarien är intresserad och kan ta emot besökarna på 

ett sätt som är välkomnande.  

 

Centrala egenskaper: Engagerad och personlig samt visa tillit.  
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5 Metod 

Syftet med studien är att studera hur barnbibliotekarier inom Götabiblioteken 

får kontakt med samt stödjer barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. 

Genom att få inblick i detta kan resultatet visa hur barnbibliotekarierna 

resonerar kring målgruppen samt på vilket sätt de kommer i kontakt med 

gruppen samt vilka utmaningar som kan uppstå i kontakt med 

användargruppen. Jag har studerat vilken förkunskap samt vilka barriärer 

bibliotekarierna möter i arbetet med gruppen samt hur de arbetat kring mål som 

återfinns i lokala planer samt i Bibliotekslagen.  

5.1 Metodval 

För att få kunskap om hur barnbibliotekarierna arbetar kring denna målgrupp 

har jag valt en kvalitativ semistrukturerad intervju. Jag har utformat 

intervjuguiden (se bilaga 2) utifrån studiens frågeställningar. Den 

ostrukturerade intervjun är mer som ett öppet samtal, det bidrar till att 

respondenterna kan dela med sig av sina tankar gällande barn och unga med 

svårigheter, hur de arbetar med bland annat tillgänglighetsfrågor, och 

läskunnighetsfrämjande aktiviteter. Bryman (2012) förklarar att intervjuer är 

att föredra när forskaren vill ta del av respondenternas egna erfarenheter, 

tankar, strategier och upplevelser.  

5.2 Utförande  

För att besvara studiens syfte väljs barnbibliotekarier från Östergötland. Ett 

strategiskt urval gjordes till studien eftersom den riktar sig till en specifik 

yrkesgrupp inom ett bibliotekssamarbete. Bryman (2012) påpekar att det är 

relevant att välja en urvalsgrupp som kan besvara frågorna inom 

studieområdet.  

5.2.1 Undersökningsgrupp 

Det skickades ett mail till barnbibliotekarierna med intervjuguide, beskrivning 

av intervjufrågorna samt samtycke till medverkan (se bilaga 1). Mailadresserna 

inhämtades från en aktiv maillista till bibliotekarierna som arbetar med barn 

och unga inom Götabiblioteken.  De fick en månad på sig att visa sitt intresse 

för att medverka i studien.  

Efter fyra veckor svarade sju av barnbibliotekarierna att de ville medverka i 

studien. Dock var det ytterligare två respondenter som besvarade utskicket, 

men de meddelade att de inte kunde vara med och delta på grund av sjukdom 

eller byte av arbetsuppgifter. 

Bryman (2012) understryker att en urvalsgrupp på ungefär tio respondenter är 

gynnsamt vid intervjuer. Fåtalet respondenter till studien kan tolkas som att de 

antingen inte har tid att medverka, inte har intresse eller att de har okunskap 

om ämnet som ska diskuteras. Studiens resultat hade blivit bredare om fler 

respondenter medverkat.  

Bryman menar att det är till fördel om respondenterna är olika och har olika 

bakgrunder samt olika mängd kunskap (a.a.). Dock är bibliotekarierna som 
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medverkar i studien kvinnor i åldersspannet 29 till 60 år. Respondenterna som 

intervjuats är utbildade bibliotekarier och har läst bibliotekarieprogrammet 

under olika tidsperioder, två av dem har under senare år färdigutbildats i yrket. 

Respondenterna arbetar alla inom Götabiblioteken med barn och unga. 

5.2.2 Etiska aspekter och validitet 

Innan intervjuprocessen påbörjades gjorde jag en provintervju för att öva min 

roll som intervjuledare. Det är något som Lantz (2013) rekommenderar att man 

gör innan intervjutillfället. Jag kontaktade en barnbibliotekarie som jag tidigare 

arbetat med. förklarade varför jag ville göra en intervju samt berättade att 

denna intervju inte kommer vara med i den slutgiltiga studien. Jag beskrev 

även att jag skulle spela in telefonintervjun och se om inspelningsappen 

fungerade. Min erfarenhet av provintervjun var att inspelningsutrustningen 

fungerade samt att jag kunde spara ljudfilen till en dator. Intervjufrågorna tog 

ungefär 20 minuter att slutföra och jag valde att formulera om två av frågorna 

så att de blev tydligare. Provintervjun gjorde mig mer trygg och som Bryman 

(2012) och Wildemuth (2009) beskriver är denna del en viktig för 

intervjuförberedelserna.  

Jag respekterade respondentens integritet, genom att berätta att medverkan är 

frivillig och att de själva kan välja att avsluta intervjun när som helst. Eftersom 

respondenterna fick information om intervjuförfrågan i förväg tror jag att de 

var mer förberedda på de frågor som kom att tas upp (a.a.). Respondentens 

konfidentialitet beskrevs även den innan intervjun påbörjas. Respondenterna 

fick sedan fiktiva namn när citat från deras intervju användes, se exemplet 

nedan. 

Barnen själva är ju medvetna att de inte kan läsa lika bra, men de kan inte 

riktigt skylta med det. Det syns ju inte.  (Moa) 

 

Wildemuth (2009) skriver att den transkriberade texten ska skickas till 

respondenten efter färdigställande. Detta för att respondenten ska ge sitt 

klartecken att forskaren förstått svaren rätt samt att de kan lägga till eller ta bort 

information (a.a.). Det ökar forskningens tillförlitlighet. Cottrell (2012) 

förklarar att forskaren gärna kan ta hjälp av en forskarkollega när det gäller att 

dela upp resultaten i olika kategorier. På så vis ökas forskningens validitet och 

reliabilitet. 

5.2.3 Intervjun  

Genom att skicka ut en motivering av studien i samband med inbjudan till 

deltagande får respondenterna förkunskap av intervjuns syfte samt vilka frågor 

som ska tas upp beskriver Bryman (2012). I inbjudan står även varför detta 

ämne valts att diskuteras samt vem det är som gör studien (se bilaga 1). Datum 

för intervjuerna bokades in veckor innan de skulle ske. Dock var det svårt att 

hitta datum som passade eftersom biblioteken inom Götabiblioteken är belägna 

långt ifrån varandra. Telefonintervju valdes om jag inte kunde åka till det valda 

biblioteket eller om respondenten inte kunde komma till mig.   

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och min arbetsplats. 

Intervjuerna spelades in med två inspelningsutrustningar ifall någon av dem 

skulle försvinna. Det gjordes även två telefonintervjuer där samtalet spelades in 

med godkännande från respondenten.  
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Samtliga intervjuer gjordes inom loppet av tre veckor. Bryman (2012) redogör 

att det både finns för- och nackdelar med telefonintervjuer och menar att dessa 

intervjuer oftast används när det är tidskrävande och när forskaren inte har 

möjlighet att resa till respondenterna.  

 

Wildemuth (2009) lyfter fram att intervjun ska ta mellan 15 och 30 minuter att 

genomföra. Studiens intervjuer tog i snitt 20 minuter om inte respondenten 

ville göra fler tillägg i samtalet. Både Bryman (2012) och Wildemuth (2009) 

konstaterar att det är fördelaktigt att ha flera olika inspelningsutrustningar ifall 

någon går sönder under intervjun. Genom att spela in intervjuerna på två 

inspelningsutrustningar ökas intervjuns reliabilitet (Patel & Davidsson, 2011). 

Jag spelade in ljudet på en Ipad och en mobiltelefon. Telefonintervjuerna 

spelades in genom en samtalsinspelnings-app på mobilen. Under 

intervjutillfället meddelas det även att respondenter kan välja att avbryta när de 

vill. Innan intervjun började berättade jag att respondenternas integritet 

respekteras (a.a.).  

 

När jag transkriberade ljudfilerna från mobil-appen och ljudinspelningen från 

Ipaden till text utelämnades hostningar, skratt och liknande. Lantz (2013) 

menar att det är enklare att utläsa respondenternas erfarenheter om texten är 

saklig då den saknar pauser. Intervjuerna transkriberades kort efter dem utförts 

eftersom transkriberingen tar tid att genomföra. När texterna var färdigställda 

skickades de till respondenterna, varpå respondenterna kan meddela om 

intervjuaren uppfattat allt rätt. Bryman (2012) och Wildemuth (2009) vidhåller 

att denna process är tidskrävande. Alla tillfrågade respondenter kände sig 

tillfreds med sina svar på intervjun och de ville inte läsa genom texten.   

5.3 Analysmetod 

Vid detta tillfälle hade jag sju transkriberade texter att analysera. Eftersom det 

är jag själv som tolkar materialet inom den kvalitativa forskningsmetoden var 

det viktigt att ha konsekventa transkriberingsmetoder. Därför valde jag att 

använda överrubrikerna i intervjuguiden (se bilaga 2), denna uppdelning gjorde 

det enklare att följa vad barnbibliotekarierna anser är viktigt för varje enskild 

fråga. Se exempel nedan.  

 

Respondenter Har du kommit i kontakt med barn 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

på biblioteket?  

Annie  Jag upptäcker inte barnens svårigheter 

så ofta på egen hand, mer än att jag 

kanske misstänker det när eleven 

spankulerar runt bland hyllorna under 

klassbesöket och inte hittar något bra 

att läsa. Eller när någon lånar en 

kapitelbok som blir omlånad flera 

gånger för att det tar så lång tid att 

läsa. Det kanske också är så att 

barnen inte riktigt vill visa den sidan 

av sig själva när deras klasskamrater 

är med. Då är det oftare som lärare 
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och speciallärare frågar mig om tips 

till enskilda elever. 

Hilma Det har inte kommit fram några barn 

och öppet berättat om deras 

svårigheter. Istället har jag en dialog 

med föräldrar, specialpedagog och 

lärare för att få veta mer om barnets 

språkliga förmåga. Men oftast möter 

jag barn som frågar efter enklare 

texter och då visar jag gärna barnen 

till de passande hyllorna i biblioteket. 

 

 

Genom att dela in transkriberingen i olika delar är det enklare för mig att hitta 

gemensamma nämnare, nyckelord, teman, underkategorier och mönster bland 

respondenternas svar. Jag tog färgpennor och markerade sådant som jag ansåg 

vara intressant. Ta Hilmas text som exempel.  

 
Det har inte kommit fram några barn och öppet berättat om deras 

svårigheter. Istället har jag en dialog med föräldrar, specialpedagog och 

lärare för att få veta mer om barnets språkliga förmåga. Men oftast möter jag 

barn som frågar efter enklare texter och då visar jag gärna barnen till de 

passande hyllorna i biblioteket 

  

Den gröna markeringen visar hur barnet visar eller inte visar sina svårigheter. 

Gul markering är sätt att nå barnen och den blå markeringen är hjälpmedel. I 

exemplet med Hilma, tar hon upp ”passande hyllor” vilket är något som 

markerar en intressant ingång om biblioteksmiljön. Ser vi Annies exempel och 

använder samma markeringar  

 
Jag upptäcker inte barnens svårigheter så ofta på egen hand, mer än att jag 

kanske misstänker det när eleven spankulerar runt bland hyllorna under 

klassbesöket och inte hittar något bra att läsa. Eller när någon lånar en 

kapitelbok som blir omlånad flera gånger för att det tar så lång tid att läsa. 

Det kanske också är så att barnen inte riktigt vill visa den sidan av sig själva 

när deras klasskamrater är med. Då är det oftare som lärare och speciallärare 

frågar mig om tips till enskilda elever. 

 

Hjälpmedlen som markerats av blå färg är bibliotekariens tips till eleverna och 

det är även här lärare och speciallärare som stödjer barnen med svårigheter. 

Orden som har ett understreck visar på något som jag finner intressant, i detta 

fall att barnen inte vill visa sina svårigheter.  

 

Denna analysmetod visar kodning och de teman som växer fram ur 

transkriberingen. Patel & Davidsson (2011) understryker att 

originaltranskriberingen ska sparas när respondentens svar ska bearbetas, kodas 

och sättas in under relevanta nyckelord. Med hjälp av olika färgmarkeringar i 

de sju dokumenten markerades ord som senare blir kategorier. Ord som 

exempelvis lärare, förkunskap, hjälpmedel, uppmuntran, biblioteksrummet och 

bokprat vilka jag sedan kunde tolka in under uppsatsens teorier. Dessa 

nyckelord står oftast inte ordagrant i transkriberingen, utan de är mer som 

implicita tolkningar av respondenternas svar.   
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Denna överblick gör att texternas teman blir tydligare och på så vis kan jag 

hitta mönster i respondenternas svar (a.a.). Utifrån de funna mönstren används 

citat som illustrerar temat utifrån studiens problemformulering (Bryman, 

2012).  
 

5.3.1 Analys utifrån uppsatsens teorier 

Genom att sammanställa den funna kodningen och teman som uppstod under 

transkriberingen kan dessa sammankopplas med uppsatsens teorier. Detta för 

att ytterligare tydliggöra barnbibliotekariernas utmaningar i mötet med 

lässvaga barn och unga. Allt detta för at uppnå de mål som finns i 

Bibliotekslagen samt andra relevanta lagar.  

 

Den försa teorin är Chambers (2014) läsandets cirkel som utgår från dessa 

delar:  

 

 Att välja 

 Att läsa 

 Reaktion/respons 

 

Varje nav sammankopplas med den vuxna och vad denna gör för att stödja 

läsutvecklingen. Utifrån dessa nav undersöks bibliotekariens roll, som är 

den vuxna i denna kontext, dennes arbete med att välja ut och köpa i 

relevant text utifrån besökarens behov och förutsättningar. Här centreras 

bibliotekariernas arbete med att öka läsförmågan och läsintresset, vilket är 

ett mål ibland annat biblioteksplan samt lokala planer. Den sista punkten 

som är reaktion och respons berör bland annat bokprat samt samtal kring 

olika texter, varpå cirkeln startas upp på nytt.    

    

Den andra teorin är Smidt (2002) teori om bibliotekariers 

litteraturförmedlande roller. Det är rollerna som:  

 

 Kritiker och litteraturkännare 

 Socialantropolog 

 Pedagog 

 Marknadsförare 

 Vanlig människa 

 

Genom att använda Smids roller utifrån barnbibliotekariernas arbete med barn 

och unga som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan man tolka in 

respondenternas svar utifrån dessa roller. Här kan jag exempelvis få svar på 

frågor som: Hur marknadsförs specifika titlar? Vet bibliotekarierna vilka titlar 

och hjälpmedel som biblioteket kan erbjuda de lässvaga? Dessa svar kan i sig 

tolkas in i uppsatsens frågeställningar samt få kunskap om hur bibliotekarierna 

kan hjälpa och stödja den användargrupp som har språkliga svårigheter utifrån 

biblioteks egna strävansmål samt målen i exempelvis biblioteksplanen.  
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6 Resultat: analys och tolkning 

I denna del kommer de sju respondenterna presenteras med fiktiva namn. De 

arbetar inom samma län och samtliga har mött och möter barn och unga med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på sina arbetsplatser. Utgångspunkten för 

studien är hur barnbibliotekarier bemöter denna grupp samt vilka utmaningar 

som upplevs i mötet med gruppen.  

 

Barnbibliotekariernas arbete med barn och unga i det flödande arbetet och i den 

uppsökande verksamheten lyfts fram i detta avsnitt samt kopplas bakgrunden 

samt till Chambers (2014) modell ”läsandets cirkel” och Smidts (2002) teori 

som räknar upp bibliotekariens roll som kritiker och litteraturkännare, 

socialantropolog, pedagog, marknadsförare och vanlig människa.  

 

I resultatets första del presenteras barnbibliotekarierna och deras förkunskaper 

om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den nästkommande delen fokuseras kring 

Chambers (2014) ”läsandets cirkel” som visar på hur centrerad den vuxna är i 

arbetet med läsningen. Här redovisas respondenternas svar med utgångspunkt 

från cirkelns olika delar som att välja, att läsa och reaktion/respons. Dessa delar 

sammankopplas med de svårigheter som barnbibliotekarier upplever i mötet 

med lässvaga barn och unga. Den tredje delen räknar upp Smidts (2002) olika 

bibliotekarieroller som även dem kopplas samman med bibliotekariernas egna 

erfarenheter med hur de bemöter barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Bibliotekariernas svar utgår från Smidts fem roller. I 

slutet av avsnittet redovisas barnbibliotekariernas mer uppsökande 

verksamheter som samarbeten och om hur bokprat med skolklasser planeras. 

Sist i avsnittet sammanfattas resultatet från intervjuanalysen.  

6.1 Respondenterna 

Sju barnbibliotekarier intervjuades om sina tankar och upplevelser i mötet med 

barn och unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Nedan presenteras de sju 

respondenterna. De beskriver sina arbetsuppgifter och varför de blev just 

barnbibliotekarier. Deras intresse för barn och unga med 

funktionsnedsättningar tas även det upp. Allt detta för att respondenternas 

bakgrund och egna engagemang ses som viktiga aspekter som spelar roll när de 

kan hjälpa och stödja individer med funktionsnedsättningar.   

Hilma har arbetat som barnbibliotekarie i många år, både på mindre och större 

bibliotek. Hennes intresse för barn resulterade i att hon till en början studerade 

till lärare som hon arbetade som i några år. Hilmas litteraturintresse och 

egenintresse fick henne att läsa till bibliotekarie.   

 

Edit har själv barn och har alltid varit intresserad av läsning och läsinlärning. 

Hon valde att bli barnbibliotekarie för att hon intresserar sig för barns 

utveckling. Hennes intresse blev större när hon själv fick barn och skulle lära 

dem att läsa och skriva. Edit arbetar på ett mindre folkbibliotek och är 

engagerad i bibliotekets Äppelhylla. 
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Märta är en utbildad förskollärare. Hon utbildade sig till bibliotekarie och 

hennes eget intresse för yngre barn har fått henne att engagera sig i Språkpiller 

och Äppelhyllan på biblioteket. 

 

För Annie var valet att bli barnbibliotekarie en självklarhet. Hon berättar att 

hon alltid älskat att läsa och dyka in i andra världar och har därför alltid trivts 

på bibliotek.  
 

Den starkaste drivkraften i barnbibliotekariens arbete tror jag är kreativitet. 

Barn och unga är superkreativa och då tror jag det är viktigt att bejaka den 

kreativiteten. Med det menar jag både att de ungas kreativa idéer ska få 

synas och att jag som vuxen är kreativ i mitt arbete. (Annie) 

 

Annie har stort intresse av barn- och ungdomslitteratur och visste tidigt att hon 

ville arbeta med barn och unga.  

 

Lisbeth började arbeta som bibliotekarie innan hon sökte en tjänst som 

barnbibliotekarie. Hon trivs med att ta emot barngrupper samt intresserar sig 

för barns inlärning. 

 

Förskolläraren Moa har arbetat i förskolan under flera år innan hon valde att 

utbilda sig till bibliotekarie. Hon visste tidigt att hon ville arbeta med barn. 

 

Alma har arbetat som bibliotekarie i många år och provat på olika 

arbetsuppgifter. Hon har oftast arbetat med individer som har läs- och 

skrivsvårigheter och fokuserat på tillgänglighetsperspektivet. Alma arbetar för 

att barn i alla åldrar ska kunna få tillgång till litteratur. Ämneshyllor som 

Äppelhyllan och Språkpillerhyllan ligger Alma varmt om hjärtat. 

 

Alma har själv barn i sin närhet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hon 

arbetar mycket med människor som har läsnedsättningar eller andra svårigheter 

med språket. Alma har kunnat läsa in sig på dessa svårigheter och anskaffat 

kunskap om detta på egen hand.  

 
Inom mitt jobb har jag fått ta del av den tekniska utvecklingen som skett 

med hjälpmedel och sådant. Jag har gått lite kurser inom detta. Men annars 

har jag läst det av rent teoretiska skäl. (Alma) 

 

6.1.1 Barnbibliotekarierna 

Bibliotekarierna som medverkat i studien har ett gemensamt intresse för barn 

och barns inlärning samt utveckling. De har på så vis en förkunskap som kan 

stödja målet att främja läsning på folkbiblioteken (Svensk biblioteksförening & 

Svenska Unescorådet, 2014, s 13). Eftersom barnbibliotekarierna vänder sig till 

barn och unga som är en prioriterad målgrupp har dessa flertalet mål att följa, 

såsom att stödja människor med läsnedsättning. Både Bibliotekslagen 

(2013:801) och UNICEF Sverige (2009) lyfter fram barnens rätt till 

information och tillgänglighet till denna samt att biblioteket ska stödja barnet i 

detta. Barnbibliotekarien har genom dessa texter ett stort uppdrag. För 

barnbibliotekarierna inom Götabiblioteken har en läsluststrategi (2015-2017) 

att följa, där förmedling och strategiskt arbete ska öka barns och ungas läs- och 

skrivinspiration. Läsluststrategin nämner mål som både kan uppnås genom 

flödande arbete och en uppsökande verksamhet.  
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Flertalet av barnbibliotekarierna nämner Språkpiller som är bilderböcker valda 

av logopeder med syfte att öka barnens språkliga förmåga. Dessa titlar finns 

inom hela Götabiblioteken, en samling som i detta anseende ses som en del i 

det flödande arbetet. Denna samling har målet att vara en ingång till en god 

språklig grund samt öka barnens ordförråd (Språkpiller på Götabiblioteken, 

2017). Denna samling finns på alla bibliotek inom Götabiblioteken och är en 

central del i att hjälpa mindre barn med språkutvecklingen, vilket 

respondenterna förde fram som en central del är deras språkligaarbete mot 

mindre barn.  

 

6.2 Förkunskap om läs- och skrivsvårigheter 
/dyslexi 

Nielsen & Irvall (2005) påpekar att bibliotekarierna på folkbibliotek bör veta 

vilka av bibliotekets olika tjänster som passar vissa målgrupper. Något som 

även omnämns i planerna ovan. Förkunskaper är därmed viktiga och 

kunskapen om vilka medier och hjälpmedel som är riktade till en specifik 

målgrupp och som ett verktyg som hjälper barnbibliotekarierna att uppnå målet 

att utveckla aktiviteter kring läs- och skrivlust. Detta för att de ska kunna 

erbjuda tjänsterna till de individer som i är behov av dem. Det står även 

omnämnt i Regionala biblioteksplanen för Östergötland (2016-2019) att 

biblioteken ska arbeta med förmedling av olika typer av litteratur som 

exempelvis lättlästa texter och andra aktiviteter som uppmuntrar läsning och 

skrivning.  

6.2.1 Förkunskap från bibliotekarieprogrammet 

Under utbildningen till bibliotekarie har respondenterna inte fått 

tillfredställande information om läsnedsättningar som läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Barnbibliotekarierna anser att denna typ av kunskap 

hjälpt dem i sin yrkesroll vid mötet med barn som har svårigheter i sin läsning. 

 
Jag hade absolut kunnat tänka mig att det hade varit användbart, jag träffar 

ju trots allt barn och unga dagligen som har väldigt varierande läskunnighet 

och litteraturbehov. Det skulle kanske vara bra med verktyg om hur du 

skulle kunna göra boksamtalet mer givande och bemöta barnen på bästa sätt. 

(Annie) 

 

Dock valde Hilma, Märta och Alma att skriva sina examensarbeten om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och har då fått mer förståelse för denna grupp. 

Rutledge (2001) och Sandin (2011) menar att barnbibliotekariernas kompetens 

är en central del för att nå folkbibliotekens mål, som sätter barn och ungas 

läsning och skrivning i centrum. Ingen av respondenterna reflekterar över 

varför de valde att skriva examensarbetet om ämnet, utan det var som Hilma 

menar, mer av en självklarhet. Hon hävdar även att det är en stor fördel att 

välja vilket ämne examensarbetet ska handla om. På så vis, menar Hilma, att 

bibliotekarierna kan få förkunskap om ett ämne som de är nyfikna på eller som 

de brinner för.    

 

Studiens respondenter uttrycker vikten av temaveckor om tillgänglighet och 

dyslexi som varit en del i Götabiblioteket. Dessa temaveckor har både varit 
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riktade till personal och till biblioteks besökare. Under dessa veckor har det 

både varit uppsökande verksamhet där bibliotekarier besöker lärare och 

äldreboenden, berättar Hilma. Arbetet med att visa hjälpmedel och skapat 

möjligheter till att alla besökare fått information till bibliotekets tjänster ökar 

kunskapen av läsnedsättningar samt vad biblioteket kan erbjuda till dem som 

har svårt.  

 

Barnbibliotekarierna har alltså fått information om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på egen hand samt har skrivit examensarbete om 

ämnet. Flertalet av respondenterna hade önskat att de hade fått mer information 

om läsnedsättningar på sina utbildningar  

6.2.2 Pedagogisk bakgrund 

Märta och Moa som båda är förskollärare och Hilma som är lärare beskriver 

själva att de har haft stor hjälp av den pedagogiska utbildningen när det gäller 

struktur och upplägg för barngruppens aktiviteter. Det är en fördel att ha en 

pedagogisk grund innan mötet med barngrupper, menar Märta.  

 

Samtliga respondenter nämnde fördelen i att ha en pedagogisk utbildning. De 

utbildade förskollärarna beskriver att de har tagit vara på de pedagogiska 

verktygen de fick under utbildningen, bland annat i aktiviteter som sångstunder 

och lärarkontakter. Respondenterna anser att de har mer förståelse för vad som 

är lärarnas uppgifter samt vad barnen förväntas kunna i olika åldrar. 
 

Jag vill locka fler barn till läsning. Om jag erbjuder olika böcker, så hoppas 

jag att jag fångar barnens intresse. Det gäller att hitta titlar som barnen gillar 

för att få dem att läsa. Känner jag inte barngruppen är det nära samarbetet 

med lärarna viktig. Alla barn är olika. Eftersom jag är lärare har jag några 

pedagogiska knep och så känner jag till vilka svårigheter barnen kan ha. 

(Hilma) 

 

Barnbibliotekarierna som inte har den pedagogiska utbildningen fått 

utbildningar inom Götabiblioteken om hur bibliotekarierna kan möta barn och 

unga samt aktiviteter som kan göras med dessa grupper.  

 

Dock kan informationen om barns inlärning vara något som vissa av 

barnbibliotekarierna saknar. Kunskapen om Gough och Tunmers uppdaterade 

formel för att barnen ska kunna knäcka läskoden (Elbro, 2004). Høien & 

Lundberg (2013) understryker även avkodningsprocessens olika delar, men 

främst motivationsdelen som på senare tid visat sig vara en central. Att en 

sådan sak som att motivering kan stödja de barn och unga som har svårt och 

som kan göra att läsaren inte upplever misslyckanden. Denna förkunskap 

besitter bibliotekarierna som har pedagogisk bakgrund. Som Hilma beskriver är 

det till fördel att få verktyg som kan öka barnens läsförmågor, vilket även av 

strävansmål i flertalet av folkbiblioteks mål.  

6.2.3 Egenintresse 

Smidt (2002) har inom sin teori utformat den litteraturförmedlande rollen där 

bibliotekarien är den ”vanlig människan”. Många av respondenterna visar 

tecken på att passa i denna roll. En roll som utgå från att bibliotekarien ska visa 

intresse, engagerad och vara välkomnande. Alla respondenter visar stort 

intresse för de barn och unga som har läsnedsättning. Bibliotekarierna nämner 
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sitt stora intresse för barn och intresset för barnens utveckling och inlärning. 

Vissa av bibliotekarierna har egna barn och en av dem har barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i sin närhet. Detta gör att de själva eftersökt kunskap 

för att kunna motivera och stimulera barns och ungas läsförmåga samt kunna 

inspireras till läskunnighetsfrämjande aktiviteter.   

 

Edit har själv alltid varit intresserad av läsning. Hon valde att utbilda sig till 

barnbibliotekarie på grund av det intresset. Edit har inte fått någon specifik 

utbildning inom läs- och skrivsvårigheter utan hon har medverkat i olika 

projektveckor och på så vis läst in sig mer på dessa svårigheter. 

 

6.3 Läsandets cirkel    från ett bibliotekarieperspektiv 

Rutledge (2001) påpekar att bibliotekarier bör känna till vilka svårigheter en 

dyslektiker kan stå inför. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för ofta med sig att 

individen får dåligt självförtroende och att individen kan utveckla 

undvikandestrategier för att undvika läsande och skrivande. Med denna 

grundkunskap får barnbibliotekarierna förståelse för barnens läsnivåer, hur de 

kan lockas till läsning samt hur gruppen tas emot på folkbiblioteket. Nielsen & 

Irvall (2005) och Sandin (2011) instämmer att det är av stor vikt att 

barnbibliotekarierna har kompetens och fortbildning så att barnen på 

folkbiblioteket bemöts på ett relevant sätt.   

  

Eftersom det är svårt att upptäcka svårigheter om bibliotekarien inte känner 

barnen är det till fördel att veta vilka barriärer barnet måste ta sig över för att 

läsa, skriva samt för att besöka folkbiblioteket om de har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Respondenterna poängterar vissa aspekter som kan 

utmärka gruppen. Aspekter som skrivförmåga, läsglädje och lässtimulans, 

motivation och vilka läskunnighetsfrämjande aktiviteter som kan locka dem till 

läsning.    

6.3.1 Att välja 

Edit menar att det är enklare att få barnen att läsa om de har en titel som 

intresserar dem. Edit nämner att barnen föredrar genrer som skräck, hästar, 

fotboll, kärlek och fantasy. Edit berättar även om en titel som passar barnet kan 

det vara en ingång till att barnet hittar in till läsningen och kan utveckla sin 

läsförmåga. Då kan hon lyckas stimulera barnet och det kan motivera till 

fortsatt läsning.  

 

Flertalet av bibliotekarierna nämner indirekt och direkt svårigheten att 

inkludera dem som har svårigheter samt att det är stor möjlighet att exkludera 

vissa barn och unga som har det svårt. Nielsen & Irvall (2005) beskriver detta 

visade och poängterar att det inkluderade synsättet är att föredra. Moa menar 

att en bibliotekarie ska vara försiktig med att erbjuda vissa typer av böcker som 

är för svåra så att individen känner sig misslyckad. Hon förklarar att det kan 

vara svårt att hitta en bra titel som både kan stimulera och utveckla barnets 

läsförmåga. Då är Legimus ett hjälpmedel, då barnen med svårigheter kan 

lyssna på böckerna som skulle vara svåra för dem att läsa. Detta gör att barnet 

blir motiverat att ta del av texter som det inte skulle kunnat göra innan.  
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Annie upplyser att hon arbetar med Legimus. Hon förklarar att det är det 

närmaste hon arbetat med barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi specifikt. 

Annars har respondenterna beskrivit att de använder Legimus. Vissa använder 

det i bokpratet tillsammans med den tryckta boken och andra har undervisning 

om Legimus-nedladdning. Hilma som i ett års tid gjort en storsatsning att 

presentera Legimus för specialpedagoger på skolor har fått många nya 

Legimusanvändare. Hilma slår fast att ett program som Legimus öppnar upp 

texter för dem som har svårigheter.  

 

Som Fridolfsson (2008) nämner är Legimus ett hjälpmedel för att öka 

ordförråd, färdighetsträning och träna avkodningsprocessen. MTM (2017) 

presenterar att Legimus har över 110 000 anpassade titlar till dem som behöver 

stöd. Det är alltifrån skönlitterära titlar, punktskrift till faktaböcker som kan 

läsas eller lyssnas på. Detta är en av folkbiblioteks tjänster som brukas av de 

som har läsnedsättning. Respondenterna i studien använder detta program och 

arbetar för att alla ska få tillgång till texter. 

 

Bibliotekarierna i studien köper in böcker från samma förlag. Förlag som 

Hegas och Nypon som är två bokförlag som inriktat sig på lättlästa-böcker. 

Böcker som ökar läsförståelsen i titlar som lättlästa, spännande och roliga. 

Båda förlagen arbetar för att barn och unga ska hitta läsglädje och få tillgång 

till nivåanpassade texter. Annie berättar att förlagen just skapades för att det 

just då fanns lite lättläst litteratur. Men att mängden av dessa titlar ökat. 

Nielsen & Irvall (2005) lyfter fram att medier med rätt läsnivå stödjer barnet i 

deras åtkomst till texter. Edit poängterar att det är svårt att veta om biblioteket 

har litteratur i alla läsnivåer, vissa gånger kan relevanta titlar vara utlånade. Då 

är Götabiblioteken viktiga eftersom litteratur kan reserveras från hela länet. 

Varje enskilt bibliotek gör sina egna inköp och köper ofta in fler av samma 

titlar om det är en populär titel. En svårighet i inköpet är att köpa in titlar som 

passar läsaren, dels eftersom det finns flertalet olika förlag samt att lättlästa 

böcker numer kommer ut på andra språk än svenska.   

6.3.2 Att läsa 

Eftersom individer med svårigheter som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har 

svårt att tolka och förstå texter är detta en aspekt som kan försvåra för 

individen som söker en viss information. Finns det då ett hjälpmedel som 

Legimus vilket respondenterna beskriver så kan denna barriär minskas. Genom 

att erbjuda strategier, hjälpmedel som Legimus kan barnet öka sitt språkliga 

självförtroende, vilket stödjer Bibliotekslagens mål om att uppmuntra barn och 

unga till läsning. Det är även något som Lundberg (2006) konstaterar, det vill 

säga om de som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna få stöd i sin 

läsinlärning behövs förkunskaper hos personalen, vilket i sin tur har påverkan 

på bemötandet. 

6.3.3 Reaktion och respons 

Moa resonerar kring begreppet läsglädje och kommer fram till att barnet måste 

känna att läsningen har en mening eller att denna titel kan fascinera barnet. 

Hon försöker att köpa in titlar som är roliga och spännande för att hon vet att 

barnen på hennes arbetsplats tycker om att läsa de genrerna. Moa tänker även 

på skyltningen på biblioteket där hon försöker byta ut titlarna ofta och att 

nyhetshyllan är uppdaterad. Hon poängterar att tjocka böcker kan skrämma de 
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lässvaga och därför ser hon till att ge olika typer av boktips när barnen frågar. 

Hon menar att det är viktigt att göra barnen intresserade av litteratur och inte 

skrämma bort dem med komplicerade texter som är för svåra för individerna 

med läsnedsättning. Om glädjen hittats en gång, menar hon, kan det vara lättare 

att hitta tillbaka till den. Moa tror att läsglädjen kan hittas genom böcker som 

förtrollar, böcker som väcker nyfikenhet och böcker som formar barnet på 

något vis. Hon berättar om när hon själv läste när hon var liten och hur Astrid 

Lindgrens böcker fick henne att börja läsa och intressera sig för läsning.  

 

Edit berättar att hennes dotter hittade läsglädjen genom J.K. Rowlings bokserie 

om Harry Potter. Hon har hört att många barn tycker om Harry Potters äventyr. 

Med denna erfarenhet kan hon försöka få barnen att läsa liknande genrer. 

Barnen stimuleras av texter som fängslar dem. Edit säger att de haft Harry 

Potter-tema på biblioteket ett flertal gånger. Då har de olika typer av aktiviteter 

som hon anser kan locka till läsglädje. De har även haft olika tävlingar som 

varit väldigt populära. Som Edit sammanfattar behöver det inte bara vara Harry 

Potter-teman, utan det är viktigt att det sker aktiviteter på biblioteket som kan 

locka barnen att öppna en bok och att de hittar en berättelse som fängslar dem. 

 

Både Moa och Edit redogör för vikten av läsglädje. Ingen av dem diskuterar 

motsatsen till läsglädjen som gör att barn och unga inte väljer att läsa. Dessa 

barn och unga är svårare att motivera till läsning, Dock beskrivs det att böcker 

på olika läsnivåer kan få barn och unga att hitta tillbaka till läsglädjen.  

 

För att kunna bidra till en positiv självbild, ökad ordglädje och läsglädje 

fastställer Høien & Lundberg (2013) att barnen bör ha en text som passar deras 

läsförmåga. Detta är även något som Hilma reflekterar över, då hon drar 

slutsatsen att det är viktigt att det finns litteratur på olika läsnivåer på ett 

folkbibliotek. Även här återkommer Høien & Lundbergs (2013) läsformel där 

avkodning och motivation är en del i läsningen. Får barnet en bok som är för 

svår minskas motivationen och självkänslan.  

 

För att öka läsglädjen, understryker både Høien & Lundberg (2013) och 

Nielsen & Irvall (2005) att samarbetet mellan förskolan, skola och föräldrar är 

viktig. Finns det ett gemensamt mål mellan förskola, skola och föräldrar kan de 

tillsammans hjälpas åt att nå läsglädjen. Gruppen som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi kan ibland behöva nivåanpassade medier för att kunna 

ta till sig information i form av texter. Flertalet respondenter resonerar kring 

olika medier och deras inverkan på en individ som har svårt att ta till sig 

skriven text. Tanken att det ska finnas medier som passar alla i ett större antal 

exemplar är inte görbart på alla bibliotek. På så vis är Götabiblioteken en 

verksamhet som skickar medier mellan sig vilket ökar både tillgänglighet och 

som gör att kostnaden för användaren berör hela verksamheten i länet och i 

Tranås. Detta gör att det finns fler titlar att ta del av. När individen har 

svårigheter att förklara och söka efter den titel som eftersöks uppstår en 

svårighet under själva biblioteksbesöket, något som kan leda till att individen 

inte kan känna läsglädje eller inte blir lässtimulerad. 

 

Annie menar att det är viktigt att låta barn och unga får känna sig duktiga, 

oavsett om de har en läsnedsättning eller inte. Annie berättar att hon träffar 

barn med läs- och skrivsvårigheter minst ett par gånger i veckan. Hon vet att de 

finns där, men vet oftast inte vilka barn som har svårigheter. Enligt Annie är 
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det en fördel att tänka på att barn och unga ska stödjas oavsett om de är duktiga 

eller inte. Hon påpekar att motivationen är en god grund för att barnet ska 

känna att de kan samt att de får motivation att öka sin läsförmåga.   

 

Høien & Lundberg (2013) påminner om att hjälpmedlen till gruppen som har 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bör vara bra skyltade samt att bibliotekarierna 

kan visa på vad det finns för hjälpmedel. Dessa delar är en utgångspunkt i att 

hjälpa barn med svårigheter att få läsglädje. Flertalet av respondenterna 

beskriver att de har information om bland annat Legimus inne i biblioteken. 

Det är dock inte många som efterfrågar dem, men det finns där ifall det skulle 

finnas intresse. Märta nämner även att information om olika 

funktionsnedsättningar läggs fram under återkommande tema-veckor på 

Götabiblioteken, och där man även samtalar om olika typer av hjälpmedel.  

6.3.4 Vuxenstödet 

Edit beskriver att hon gör olika typer av läsbingo, förutom ”Sommarboken” 

som återkommer varje sommar där barnen ska läsa fem böcker och skriva 

recensioner om böckerna. Under läsbingo kan barnen istället läsa tio minuter 

per bingoruta och på så vis få en bok som belöning.  

Märta beskriver att deras läsprojekt har varit ett populärt inslag i 

biblioteksverksamheten. Omkring 90 elever medverkade och diskuterade 

böcker, skrev och träffade en författare i det senaste läsprojektet. Dessa projekt 

ökar läsningen på flera nivåer och hos fler individer. Olika lässtimulerande 

projekt är viktiga för barn, anser Märta. 

 

Annie beskriver att de har aktiviteten ”Sommarboken” på hennes arbetsplats. 

Hon tycker att det är en aktivitet som passar även de med läs- och 

skrivsvårigheter då det inte ställs några krav på att alla ska läsa en viss typ eller 

mängd böcker, lyssna på böcker går också jättebra, berättar Annie. I nuläget 

har Lisbeth och hennes kollegor ”Sommarboken”. De har inget tvång att 

barnen ska läsa ett antal böcker utan alla får delta oberoende på hur mycket 

eller hur lite de läser. De har även boksamtal, lästräffar där de målar och 

samtalar om böcker. Även här har motivationen en central del.  

 

Dessa läskunnighetsfrämjande aktiviteter har målet att motivera och stimulera 

till läsning, vilket är mål som barnbibliotekarierna ska arbeta mot. Vare sig det 

är till fördel att inte ha någon riktad aktivitet till de som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi eller inte, är ofta aktiviteterna i olika nivåer. Det som 

görs på ett folkbibliotek ska kunna nyttjas av barnen vare sig de är vana läsare 

eller inte, beskriver Lisbeth.  

 

Regionala biblioteksplanen för Östergötland (2016-2019) för fram att 

aktiviteterna ska kunna ge inspiration samt kunna uppmuntra intresset till 

läsning och skrivning. Återigen kan normaliseringen vara en fördel när barnen 

ses utifrån ett grupperspektiv, inkluderande, och inte ett individperspektiv som 

hade utpekar de som har svårt.  

 

Sandin (2011) lyfter fram att barnbibliotekarien ska fokusera på läsfrämjande 

arbete. Som nämns ovan har ingen av barnbibliotekarierna någon riktad 

aktivitet till de barn som har svårigheter. Istället riktar sig aktiviteterna på 

folkbiblioteket till en större grupp barn som har olika förutsättningar som är 
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aktiviteter som kan ses som inkluderande. Sohlman (2000), Andersson m.fl. 

(2006) och Wolff (2005) redogör allt för hur viktig språkstimulansen är och 

vad svårigheterna kan betyda för den som har dem. Återigen påpekar 

respondenterna i studien på vikten till att hitta en nivåanpassad text. Dock är 

det svårt att utläsa om texten och innehållet i boken passar individen som har 

svårigheter. Samma sak gäller olika skrivaktiviteter som biblioteken har. Märta 

har oftast olika typer av skrivaktiviteter på loven och hon besöker även 

skolklasser. Som berättar att det är viktigt att har en förkunskap om vad 

eleverna kan, så att kan på enklast vis kan hitta uppgifter och aktiviteter om 

passar alla. Vet Märta om att det finns elever som har svårt med handmotoriken 

väljer hon inte uppgifter som enbart handlar om att skriva. Hon har oftast en 

uppgift som eleven får välja sin egen svårighetsgrad. Märta berättar att det var 

svårt att hitta en uppgift som passade alla i början. Till sist valde hon att dela 

upp skrivuppgiften i olika steg. De olika stegen handlade om att rita, beskriva, 

använda fantasin och att skriva. Eleverna som hon hade valde att lägga mest 

energi på den del de fann mest intressant. Exempelvis en elev som valde att 

göra en tankekarta med ord som sedan blev en kortare text, men en välskriven 

text med en handling som hade en röd tråd. Märta drar slutsatsen att hon vill 

lära eleverna att få kunskap om olika texters uppbyggnad, öka ordförråden 

samt att öka skrivglädjen. Under vissa tillfällen hände det att hon gjorde 

undantag för vissa elever som valde att berätta sin text istället för att läsa den. 

Som Märta förklarar har barn och unga olika kunskaper i hur en text skrivs. 

Høien & Lundberg (2013) visar på att den som läser mycket för en större 

kunskap i att skriva egna texter samt lär sig att skriva med en röd tråd och öka 

sitt ordförråd. En med dyslexi kan i dessa sammanhang arbeta långsamt, byta 

plats på bokstäver samt att de snabbt blir trötta. Finns det då förkunskap om 

svårigheter och att man som Märta, har fler olika nivåer på uppgifterna kan 

dessa passa fler barn, exempelvis tvåspråkiga barn eller dem som har svårt att 

knäcka läskoden.  

Hilma påminner om att de som har läsnedsättningar som läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi har saker de är väldigt duktiga på. Hon menar att det 

är något som man ska tänka på. Stadler (1994) talar om att vissa som har dessa 

svårigheter väljer att kompensera dem och oftast hittar strategier för att 

exempelvis klara av en uppgift.  

6.3.5 Läsandets cirkel i ett biblioteksperspektiv  

Hilma beskriver att hon har skrivverkstäder med barn på folkbiblioteket. Hon 

menar att det kan vara något som kan uppmuntra till både läsning och 

skrivande. Hilma gör detta genom att leda skrivaktiviteter på vissa skolor samt 

på folkbiblioteket där hon arbetar. Hon säger att skrivuppgifterna ska vara 

lekfulla samt att barnen ska få använda sin egen fantasi när de skriver. 

Eftersom hon är lärare i grunden vet hon att barnen har olika förutsättningar att 

skapa texter. Hilma väljer ofta skrivuppgifter som kan nivåanpassas. Hon 

menar att duktiga barn kan skriva mycket på uppgifterna samt att barn som har 

svårigheter i skrift kan utföra skrivuppgiften utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Dock är det endast Hilma som berättar att hon har återkommande 

skrivaktiviteter med barn och ungdomar. De andra respondenterna nämner 

detta kort, men går inte in så mycket på detaljer. Götabibliotekens 

läsluststrategis (2015-2017) uppdrag är att uppmuntra läs- och skrivlust. Enligt 

Høien & Lundberg (2013) kan skrivprocessen vara både mödosam och 
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energikrävande för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. När det gäller 

skrivförmågan bör individen kunna hantera en text, vilket är något som inte är 

en självklarhet hos grupper som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Finns 

inte verktyg eller hjälpmedel till dessa, kan individen i sin tur få sämre 

självkänsla (a.a.). 

 

6.4 Barnbibliotekariens litteraturförmedlande roll i 
mötet med lässvaga barn och unga 

Smidt (2002) har format fem roller som används i bibliotekariernas 

litteraturförmedlande arbete. Genom att samtala om litteratur, köpa in litteratur, 

marknadsföra dem samt arbeta med att fler individer kan få tag på de texter 

som uppnår deras förväntningar och önskemål ökas läsförmågan, så väl för 

unga och för äldre. Att få tillgång till en text med god kvalitet ökas läsglädjen 

och läsintresset. Om bibliotekarierna ständigt arbetar efter att öka 

tillgängligheten, hjälper och stödjer barns lärande och har i mål att öka barn 

och ungas läsintresse, språkliga självförtroende och läsförmåga kan dessa få 

hjälp och stöd genom att arbeta efter Smidts fem roller.  

6.4.1 Barnbibliotekarien som litteraturförmedlare 
och kritiker 

Centrala egenskaper: Litteraturkännedom och att kunna värdera och välja ut 

relevanta titlar som passar besökaren.  

 

Både regionala och lokala Biblioteksplaner samt Bibliotekslagen nämner att 

folkbiblioteket är till för alla. För att biblioteket ska leva upp till det måste de 

tänka på placering av bibliotekets medier för de olika grupperna som besöker 

biblioteket. Här nedan beskrivs de medier som finns på folkbibliotek i 

Östergötland och Tranås.  

Respondenterna räknar upp att lättlästa-böcker anses vara ett stöd för dem som 

har det svårt. Det är oftast böcker som köps in hos specifika förlag som ger ut 

böcker i oftast olika läsnivåer. Ett förlag som nämns är Hegas-förlag som ger ut 

lättlästa-böcker i fem olika nivåer. Nivåer med enkelt språk som är enklare att 

avkoda, språk som ligger nära talspråket samt böcker som gradvis ökar textens 

språkliga nivå, berättar Lisbeth. Edit beskriver även att böcker med mer 

humoristiska teman och mer spännande innehåll kan fånga läsaren. Märta säger 

att hon oftast möter barn och ungdomar som hellre vill ha en bok med bilder i. 

Hon förklarar att detta kan vara en fördel för dem som har svårt att läsa 

eftersom de får hjälp av bilden om de inte förstår vad som står i texten.  

 

Folkbiblioteket har en mängd medier och hjälpmedel som ska vara till hjälp för 

dem som behöver stöd i sin läsförmåga. Dock är det svårt för bibliotekarierna 

att veta vem som behöver de hjälpmedel som finns tillgängliga. 

 

Medier som talböcker används av fler individer som har andra svårigheter som 

synnedsättning och liknande. Böcker med lätt text lånas ut till de prioriterade 

grupperna som är individer med annat modersmål än svenska samt de med 

funktionsnedsättning. Följaktligen är medierna som är riktade till dem med 

läsnedsättning nyttjade av en stor grupp individer. Med detta sagt så finns det 
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mer av en kollektiv samling med olika medier som ska nyttjas av en större 

grupp på folkbiblioteket, till skillnad från ett skolbibliotek där medierna är 

riktade till eleverna på skolan. Dock är kanske inte medierna till de med 

läsnedsättning är tydligt skyltade på en del bibliotek men väl skyltade på andra 

bibliotek. Behov av lättare texter finns hos fler grupper i samhället. Det är då 

av vikt att biblioteken har relevanta medier som passar alla samt att medierna 

räcker till de grupper som behöver dem. På senare tid har talböckerna blivit 

mer digitala och lättanvända när de med lässvårigheter kan använda sig av 

Legimus. Legimus är talböcker som streamas till valfri mediaspelare alltifrån 

mobiltelefon till dator och Ipad. Denna digitala tillgång gör att de med 

lässvårigheter/dyslexi får oändlig tillgång till litteratur digitalt. Dock måste 

biblioteken informera behövande om detta hjälpmedel.      

6.4.2 Barnbibliotekarien som socialantropolog 

Centrala egenskaper: Litteraturkännedom och sätta sig in i besökarens 

intressen, önskemål samt deras förutsättningar. 

 

Rutledge (2001) har i artikelstudien om bibliotekens roll att hjälpa och stödja 

individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kommit fram till att 

bibliotekarierna ska ligger steget före. Bibliotekarien ska enligt Rutledge vara 

förberedd att ta emot alla typer av besökare samt kunna vägleda dem under 

biblioteksbesöket.  Studien föreslår dock att bibliotekarien ibland ska ta det 

försiktigt med den hjälp som erbjuds, Rutledge poängterar att den med 

läsnedsättning kan känna sig obekväm. Källdin (2015) som studerat olika 

biblioteksplaner i Västra Götaland har kommit fram till att dessa planer saknar 

information om funktionsnedsättningar. Endast fem av planerna innehöll 

information om hur de ska bemöta barn- och unga med funktionsnedsättningar. 

Källdin påpekar att bibliotekariernas bemötande och deras servicekvalitet är 

väldigt central i mötet med de som är lässvaga. Salomonsson (2000) har i sina 

gruppinterjuver med rörelsehindrade, synskadade och individer med dyslexi för 

information om att personalens empati är ytterst viktigt för deras 

serviceupplevelse på biblioteket. Bohlin & Hellsberg (2007) studerade hur 

skolbibliotekarier i mötet med barn som har dyslexi. Tillskillnad för 

bibliotekarier på folkbiblioteket har skolbibliotekarierna en mer konsulterade 

och förmedlande, enligt skolbibliotekarierna. Bohlin & Hellsberg lyfter även 

dem fram utbildningen inom olika typer av läs- och skrivsvårigheter, vilket 

även var något som skolbibliotekarierna i studien efterfrågade.  

 

Hilma för fram att samarbetet med lärare och specialpedagog är av stor vikt när 

eleverna ska komma till biblioteket. Bibliotekarien kan här få en 

återkommande dialog om barnens språkliga förmåga och kan på så vis forma 

bokpratet gentemot elevernas önskningar och förutsättningar. I mötet med 

skolklasser ser Edit till att hon försöker se barnens läsnivåer fast det är väldigt 

svårt. Detta på grund av att hon inte känner barnen i klasserna. Många med 

henne känner samma problematik.  

 
Jag vet ju inte alltid vilka som har läs- och skrivsvårigheter och det är svårt 

för mig att säga hur många elever på skolan som har det. 

 

Även här är det centralt att det finns en god kommunikation mellan biblioteket 

och klasserna. Hilma som har återkommande bokprat med en hel skola lär på 

så vis känna vissa av barnen och vet hur deras läsförmåga ligger i förhållande 
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till deras åldersgrupp. Det hjälper inte hur många gånger skolan bjuds in, 

menar Edit, det måste finnas ett intresse hos läraren att ta med barnen till 

biblioteket.  

 

Detta kräver kunskap från individen själv, som i vissa fall saknar den språkliga 

kunskapen att värdera information. Här kan individen behöva hjälp och stöd 

från en utomstående som kan hjälpa och stödja individen i dess svårigheter. På 

så vis får individen ökad kunskap om att senare på egenhand kunna värdera 

information. 

 

Märta och Hilma beskriver att böckerna är med lätt text till för de som behöver 

dem, alltifrån vuxna som lär sig språket till barn i början av läsutvecklingen. 

Detta gör att det är många som utnyttjar beståndet som är riktat till gruppen 

som håller på att utveckla sin läsförmåga. Detta kan göra att beståndet tunnas 

ut samt att böckerna som eftersöks är utlånade eftersom det är en stor grupp 

som lånar dem. Eftersom efterfrågan är stor kan denna minska tillgängligheten 

för de individer som behöver stimuleras i sin läsning. Även om det köps in 

mycket litteratur, händer det att populära titlar är utlånade en längre tid vilket 

gör att kön till litteraturen kan bli lång. Som nämndes ovan är det en stor grupp 

som lånar titlarna med lättare text. Detta gör även att fler åldersgrupper vill läsa 

titlarna och att det är många typer av genrer som efterfrågas. Detta gör att det 

kan vara svårt att hitta titlar som kan intressera alla grupper.  

 

Alma resonerar att barn med svårigheter som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

inte besöker biblioteket så ofta. Hon menar att skolbiblioteket kan nå dessa 

elever eftersom läraren/pedagogen finns i närheten av skolbyggnaden.  

6.4.3 Barnbibliotekarien som pedagog 

Centrala egenskaper Kunna motivera, anpassa texterna utifrån besökaren och 

att erbjuda relevant litteratur samt visa på bibliotekets resurser.  

 

För att kunna öka barnens motivation och läsglädje har barnbibliotekarierna i 

studien några exempel på hur de arbetar. Märta lyfter fram att faktaböcker är en 

ny inkörsport till läsningen. Märta berättar att barnen under bokpratet på 

hennes bibliotek får låna en skönlitterär bok och en faktabok. Det har resulterat 

i att det har blivit hårt tryck på faktaböckerna, vilket Märta berättar är en 

förändring. 
 

Lärarna är nu mer tillåtande till att barnen lånar en skönlitterär bok och en 

faktabok. Faktaböckerna är ofta enklare, men de väcker barnens intresse till 

läsning. (Märta) 

 

Edit poängterar att hon väljer olika svårighetsgrader för att locka fler barn till 

läsning. Det gäller att hitta titlar som barnen gillar för att få dem att läsa, 

berättar hon. Annie beskriver:  
 

Jag vill inte bara sätta vilken lättläst bok som helst i handen på någon med 

lässvårigheter och säga "den här är bra för dig", utan jag vill veta vad hen 

har för intressen, ta fram förslag och sedan fråga: " Vad tror du om den här, 

är det här lagom med text för dig?”. (Annie) 

 



40 

 

Moa förklarar att hon märkt att barn som är goda läsare väljer ljudböcker, även 

barn som inte knäckt läskoden lånar ljudböcker. Hon drar slutsatsen att dessa 

böcker är bra för båda grupperna och de finns tillgängliga för alla som vill 

lyssna på böcker. Barnen kan vare sig de är goda läsare eller om de har 

svårigheter träna upp sin hörförståelse och sin läsförståelse, berättar hon. Moa 

menar även att detta kan vara lässtimulerande samt att arbetsminnet tränas. 

Hon berättar även att det är väldigt tillfredsställande när barnen hittar den titel 

de vill ha. Ibland måste hon hjälpa till att välja en ny boktitel om boken är för 

avancerad för läsaren, en aspekt som även Høien & Lundberg (2013) 

fastställer. Moa berättar att hon försöker hitta en likvärdig boktitel och hon 

visar eleven avsnitt från böckerna, då kan elever själv eller med stöd av en 

pedagog välja en bok som passar läsförmågan.  

 

Det är dock inte det enklaste att välja ut en bok som passar en enskild individs 

läsförmåga om man inte känner till dennes förutsättningar.  

 

Barnbibliotekarierna nämner att de har sagostunder, skrivverkstäder, 

läsfrämjande aktiviteter och liknande på folkbibliotek för att barn ska få 

tillgång till texter och läsglädje, vilket även är ett mål i Götabibliotekens 

läsluststrategi (2015-2017) som lyfter fram målet att uppmuntra läs- och 

skrivlust. Barnbibliotekarierna inom Götabiblioteken arbetar ständigt mot detta 

mål genom lustfyllda aktiviteter på folkbiblioteken med läsning och skrivning 

med barnfokus. Ingen av barnbibliotekarierna nämner att de har speciella 

aktiviteter som endast är riktade till de som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Istället är folkbibliotekens aktiviteter mer 

inkluderande och riktade till en större grupp barn, grupper som kan bestå av 

barn som har svenska som sitt andra språk, barn som har svårt att knäcka 

läskoden och barn som är väldigt duktiga på att läsa och skriva. Aktiviteterna 

som nämns av respondenterna är alltså riktade till en större målgrupp som har 

olika förutsättningar. Målet är att öka barnens läsglädje, deras ordkunskap samt 

att öka barnens nyfikenhet. Allt detta via motivation genom att folkbiblioteket 

har aktiviteter som inbjuder till läsning och skrivning samt kultur. Som tidigare 

nämns kommer inte alla barn som har svårigheter till biblioteket. Høien & 

Lundberg (2013) föreslår ett skäl till detta och det är att barn som har 

svårigheter kan förknippa läsning och skrivning med misslyckanden.  

 

Som Lundberg (2006) konstaterar är det till fördel om barnen tidigt kan känna 

läsglädje och känna att de kan, vilket ökar motivationen hos individen. Lärare, 

förskollärare och pedagoger arbetar med att barnen ska kunna behärska 

grundläggande förmågor för att de ska börja läsa. De grundläggande 

förmågorna är den alfabetiska koden, ljudlära och barnets förståelse av 

fonologin, beskriver (Fridolfsson, 2008). Dessa kunskaper är grundläggande 

för barnens fortsatta läsutveckling.  

6.4.4 Barnbibliotekarien som marknadsförare 

Centrala egenskaper: Engagemang, kunna presentera bibliotekets utbud samt 

biblioteksverksamheten.  

 

Rutledge (2000) som gjort sin enkätstudie i England och Wales konstaterar att 

den hjälp som är riktade till individer med dyslexi är oansenlig. Rutledge 

vidhåller hur viktigt det är att denna grupp för hjälp och stöd. I Fahlbecks 

(2003) enkätstudie visade det sig att barn i åldrarna 10 – 15 år ibland ser 
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biblioteket som en negativ plats, men denna grupp, studien belyser även 

svårigheter att få denna åldersgrupp till biblioteket. Herngren & Elvin 

Johansson (2006) visar på hur viktig marknadsföringen är samt tillgängligheten 

till information om hjälpmedel, det visade sig finnas barriärer som individer 

med läsnedsättning hade svårt att komma över. Detta gör att informationen och 

bibliotekariernas arbete centraliseras. Borg (2013) som undersökt 

biblioteksanvändare med ”osynliga” funktionsnedsättningar drar slutsatsen att 

det är ytterst viktigt med tillgänglighet samt att bibliotekarierna inte ska peka ut 

gruppen som har svårigheter, utan kunna bemöta dess på ett professionellt vis. 

Sammanfattningsvis är trovärdigheten hos bibliotekarierna samt till det 

föreslagna hjälpmedlet är viktiga för att individen ska kunna godta och ta del 

av mediet, som i detta fall ökar tillgängligheten. Respondenterna samt tidigare 

användarstudier visar på att information om hjälpmedel är viktig samt minskar 

individens ansträngning, en ansträngning som kan ta sitt uttryck i tid eller i 

minskat självförtroende.   

Barnbibliotekarierna nämner att det är svårt att få insikt om vilka barn som har 

det svårt. Eftersom svårigheterna är ”osynliga” är det svårt för bibliotekarierna 

på folkbibliotek som inte träffar barnen med jämna mellanrum att känna till 

deras förutsättningar. Detta skiljer sig från skolbiblioteken som har större 

samarbete med lärare, beskriver Lisbeth. En skolbibliotekarie får en sorts 

relation med barnen och får på så vis förkunskap om vilka barnen är och vad de 

kan.   

Lisbeth köper in medierna tillsammans med tillgänglighetsbibliotekarien på 

biblioteket där hon arbetar. Eftersom böckerna används för både unga och äldre 

köps dessa in i flertalet exemplar. Lisbeth meddelar att de bytt plats på deras 

lättlästa hylla som nu är belägen på en hylla för unga vuxna, just för att titlarna 

lånas av fler individer än dem som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, som 

exempelvis nysvenskar.  

 
Ibland är det svårt att placera alla lättlästa böcker eftersom de är så många 

olika typer av texter och svårighetsgrader. Var ska egentligen böckerna 

placeras när de är till för både barn och vuxna? Det är lite svårt att veta. 

 

Märta för fram hur viktig normaliseringen är. Med begreppet normalisering 

menar hon att barnen inte ska pekas ut genom att exempelvis avvika från 

klassen och gå till en annan hylla på biblioteket vilket kan göra att barnet 

känner sig särbehandlat och därmed exkluderat. För att motverka att barnen ska 

känna sig speciella arbetar Märta för att hyllplaceringen Äppelhyllan ska vara 

en plats där individen inte behöver känna sig utpekad. En fördel med detta är 

att de enklare böckerna är placerade på samma plats på biblioteket. Antalet 

fysiska medierna gör sig återigen påmind, hur viktigt det är att det finns titlar 

som passar alla individer. Äppelhyllan är fylld med ett otal olika hjälpmedel 

som ökar den fysiska tillgängligheten. Det betyder även att individerna bör få 

kunskap om att det finns hjälpmedel och om var de finns. Bibliotekarierna har 

här en viktig roll att vägleda läsaren vilket i sin tur är svårt eftersom läs- och 

skrivsvårigheter inte syns på utsidan.  

 

Märta lyfter fram att barn som känner av svårigheter inte ska gå till en speciell 

hylla utan allt ska vara lika tillgängligt för alla som besöker biblioteket, menar 

hon.  
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Barnen tänker inte på att det är någon specialhylla. Utan alla lånar där. Det 

är ju bara en placering. En hylla för alla. I varje klass finns det många som 

har olika nedsättningar. De blir inte utpekade eftersom deras böcker står en 

på hylla där många lånar. Alla lånar ju där nästan. 

 

Märta berättar att de som lånar de lättare böckerna på biblioteket inte alltid har 

svårigheter med läsningen, utan påpekar att de flesta till en början först läser 

böcker med lättare text som en del i läsutvecklingen. Hon beskriver att vissa 

barn blir kvar vid denna hylla en längre tid på grund av sina språkliga 

förutsättningar och då måste det in åtgärder så barnen kommer vidare i sin 

utveckling. 
 

Märtas intresse för yngre barn har fått henne att engagera sig i både Språkpiller 

och Äppelhyllan på biblioteket. Märta berättar om bibliotekets hyllplacering av 

böcker till dem som har svårt att läsa. Hon berättar att biblioteket arbetat för att 

normalisera och att titlarna på Äppelhyllan ska vara steget efter börja-läsa som 

är de titlar som läses i början av läsutvecklingen. De har då tagit bort lättläst-

hyllan och placerat titlar på Äppelhyllan. Märta beskriver: 

Vi har lyft fram Äppelhyllan bättre, den är central bland de andra 

genreböckerna. Det lånas många lättlästa böcker nu. Alla kan och får låna de 

böckerna. Man måste inte ha svårigheter för att låna lättare böcker. Böckerna 

på hyllan är en del i läsutvecklingen. Vissa [besökare] stannar där längre än 

andra. 

 

Flera av barnbibliotekarierna nämner bibliotekets placering av medier som är 

riktade till målgruppen. Vissa av biblioteken håller fortfarande på att 

omorganisera sitt bestånd som har i syfte att framhäva litteratur som har 

enklare texter. Både Edit och Lisbeth beskriver att de nyligen flyttat om i den 

lättlästa samlingen med böcker som är riktade till ungdomar eller till dem som 

vill träna upp sina språkliga förmågor. Trots att respondenterna arbetar på olika 

folkbibliotek fick de infallet att omorganisera dessa hyllor. Edit och Lisbeth tar 

upp att samlingen med lättläst-litteratur till en början var insprängd bland de 

andra böckerna bland ungdomslitteraturen. De hävdar att dessa titlar inte alls 

lånades ut på samma vis som annan nivåanpassad litteratur. Nu är dessa titlar 

framställda på en separat hylla och tydligt skyltade. Märta och Alma tar upp att 

deras lättlästa titlar finns på Äppelhyllan.  

 

Frågan om placeringar kan diskuteras ytterligare. Det mest centrala är att 

litteraturen blir bättre skyltad. Høien & Lundberg (2013) poängterar att 

bibliotekarierna har i uppgift att hitta rätt nivåanpassade texter med en läsnivå 

som passar individens läsförmågor. Om det är välskyltat är det enklare för både 

besökare och bibliotekarier att hitta den relevanta litteraturen. I IFLA (2016) 

beskrivs vilka svårigheter en dyslektiker kan ha och en av dessa är lokalsinnet. 

Detta gör det ännu mer viktigt att skyltningen på folkbiblioteket är tydlig bland 

annat för att beståndet ska vara enkelt att orientera sig i samt att det finns 

individer som har svårt att hitta. Bibliotekariernas hjälp kan därför bli en viktig 

del av biblioteksbesöket. Detta är även något som Rutledge (2001) för fram i 

sin studie där enkla skyltar, gärna med färgkodning förenklar för individerna 

med dyslexi.  
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6.4.5 Barnbibliotekarien som ”vanlig människa” 

Centrala egenskaper: Engagerad och personlig samt visa tillit.  

 

Respondenterna nämner att det är svårt att urskilja barn med svårigheter om 

inte någon lärare/pedagog eller förälder är med under biblioteksbesöket. 

Barnen tar inte alltid själva kontakten med bibliotekarier på folkbiblioteket för 

att be om hjälp. Dels för att individen själv sätter värde på informationen. 

Exempelvis när individen ska hitta en speciell titel i biblioteket. Förutom en 

muntlig anvisning om var boken är, ska individen även kunna hitta titeln i en 

alfabetisk följd. Eftersom individerna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

kan ha svårigheter att förklara, ta till sig information samt följa anvisning, 

beroende på arbetsminne, är det svårt att följa alla instruktioner. Det är bland 

annat därför bibliotekarierna är viktiga för individer med svårigheter.  

 

6.5 Barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på 
biblioteket 

När Edit möter skolklasser är det svårt att veta vilka som har svårigheter. Edit 

berättar att hon försöker se till elevernas olika läsnivåer, fast detta kan vara 

svårt eftersom hon måste se till gruppens olika behov. Med läsnivåer menar 

Edit att hon måste visa böcker som har olika svårighetsgrader under bokpratet.  

 

Hilma och många med henne beskriver att det inte är många barn och unga 

som själva ber om hjälp inne på folkbiblioteket. Dock blir detta mer tydligt när 

en vuxen är med. En av barnbibliotekarierna ser detta som en del i en negativ 

spiral. 

   
Det är lurigt. I början underhåller skolan barngruppen med litteratur som 

passar barnens läsnivå på ett eller annat vis. Sedan tror jag att vi tappar 

denna grupp när de blir vuxna. Det är de som inte går till biblioteket. Det blir 

en negativ spiral eftersom de troligen inte läser för sina egna barn. (Moa) 

 

Om bibliotekarierna inte känner till att en individ med svårigheter kan välja 

bort ett besök till biblioteket eftersom denna kan känna obehag (Stadler, 1994) 

är det till stor vikt att locka barnet till biblioteket. Finns förförståelse om bland 

annat Jacobsons (2006) modell med påverkansfaktorer som påverkan 

läsförmågan kan man hitta skäl och olika typer av ingångar till att locka 

individen till biblioteket. Användarstudierna (se avsnitt 3.3) tar upp hur centralt 

det är att det finns ett gott bemötande av bibliotekarierna. Det handlar inte bara 

om att ta emot olika individer, utan att kunna erbjuda olika typer av hjälpmedel 

som passar individen.  

6.5.1 Samarbete med föräldrar och lärare 

En av barnbibliotekarierna nämner att det var enklare förr när barnet och 

föräldern kontaktade biblioteket för att välja nya talböcker. På så vis skapades 

en nära kontakt med dessa familjer. Lisbeth poängterar hur viktiga föräldrarna 

är för barn med lässvårigheter. Hon berättar att hon har träffat många 

engagerade föräldrar.  

 
De engagerade föräldrarna märktes mer när vårt bibliotek brände egna 

talböcker. Då blev det mer tydlig föräldrakontakt när föräldrarna kom och 
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beställde nya talböcker med jämna mellanrum. Då visste man ju verkligen 

vilka de personerna som hade svårigheter var. (Lisbeth) 

 

Istället för att familjerna kommer till biblioteket för att låna talböcker finns nu 

ett annat alternativ. Alternativet är Legimus, där böckernas laddas ned. Dock 

behöver barnet och dennes vårdnadshavare möta bibliotekarien en gång för 

genomgång av programmet och för att skriva på avtalet för Legimus. På så vis 

är föräldern engagerad i att barnet kan ta till sig en text, men hur ofta 

programmet används är då svårare för barnbibliotekarien att studera.  

 

Fridolfsson (2008) för fram att samarbetet med lärare och föräldrar är en god 

grund för att utveckla barnens läsförmåga, något som även respondenterna 

resonerar kring.  

 

Hilma påpekar att det är centralt att det finns många titlar att välja mellan 

eftersom individerna har olika intressen. Edit håller sig ständigt uppdaterad 

över vilken lättläst-litteratur som kommer ut. Annie brukar utgå från Btj-listan 

och hon tar även önskemål om böcker som hon fått från lärare och elever. 

Dessa böcker markeras med en specifik markering så dessa lätt känns igen. 

 
Jag inser att nu när jag tänker på lättlästa böcker som synonymt med medier 

till barn med läs- och skrivsvårigheter, vilket kanske inte är rätt, jag vet inte. 

(Annie) 

 

Alma är en av flera som nämner att samarbetet mellan lärare och folkbibliotek 

gör att barn som vanligtvis inte besöker biblioteket får ett tillfälle att göra det 

tillsammans med klassen under klassbesök. Det kan vara barn som inte hinner 

besöka biblioteksrummet på fritiden eller som inte vill besöka det.  

 

Moa anser att lärarens önskemål är av stor vikt när bokpratet ska 

förberedas.  

 
Vi vet ju inte, vi har ingen aning om vilka barnen är. Vissa barn kan berätta 

om de vill ha en lättläst bok eller om boken som visas är för svår. Samtidigt 

kan läraren säga -Du kan ju ta en svårare bok. Vi vet ju inte vilken 

svårighetsnivå barnen ska ligga på. Det går ju inte att lista ut. (Alma) 

 

Ibland blir Moa kontaktad av läraren i förväg som beskriver sin barngrupp 

innan bokpratet. Hon berättar även att barnen kommer fram till henne med sin 

förälder för att be om hjälp. Alma berättar att:  

 
Var tionde elev har någon form av läs- och skrivsvårigheter, det blir nästan 

tre barn i varje klass. Sedan kan man tänka på alla nyanlända barn som ofta 

har någon traumatisk upplevelse med sig som gör att de får en tillfällig 

läsnedsättning och den tillfälliga nedsättningen kan vara i flera år. Då klarar 

man inte av att lära in språk och läsning på samma sätt. 

 

Som Alma beskriver finns det barn med andra svårigheter som bibliotekarien 

kan stöta på under exempelvis ett bokprat. Förkunskap och förståelse är 

nyckelord för att ta emot elevgrupper på rätt sätt, vidhåller Høien & Lundberg 

(2013).  
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6.5.2 Bokprat med skolklasser 

Barnbibliotekarierna nämner att de har bokprat med skolklasser. Moa är en av 

den som beskriver att hon ibland har kontakt med läraren innan bokpratet. 

Implicit kan det tolkas som att samarbetet med lärarna måste ske på skolans 

villkor, dels eftersom skolan har egna uppdrag samt att lärarna måste planera in 

besöken på folkbiblioteket. 

I vissa fall är det svårt att nå lärarna och sålunda klasserna. Edit nämner bland 

annat att vissa bokprat har bytt datum på grund av kommande Nationella prov, 

vilket enbart är ett exempel på att skolan har mycket aktiviteter. 

En av barnbibliotekarierna nämner att det ibland är svårt att få kunskapen om 

klassens läsnivå innan bokpratet. Som Alma berör kan klassen vara en grupp 

med individer som är i olika nivåer i sin läsutveckling. Hon nämner nyanlända 

barn som ett exempel. Har inte bibliotekarien den förkunskapen innan 

bokpratet kan boktitlarna som valts ut inte vara relevanta för den grupp som 

ska ha bokpratet.  

Moa uttrycker även hon vikten av lärarkontakten. Hon nämner att lärarens 

önskemål är viktiga när bokpratet planeras, då Moa får information om vilka 

nivåer eleverna ligger på.  

Barnen själva är ju medvetna att de inte kan läsa lika bra, men de kan inte 

riktigt skylta med det. Det syns ju inte.  (Moa) 

 

Märta och Alma för fram hur viktigt det är att de lättlästa böckerna är placerade 

på en plats där barnen som har dessa svårigheter inte blir utpekade. Tre av de 

tillfrågade bibliotekarierna har pedagogiska utbildningar som har hjälpt dem i 

bemötandet av barngrupper, hur bokpratet läggs upp samt hur 

barnbibliotekarien på bästa sätt tar mot en grupp barn. De menar att bokpratet 

bör passa så många elever som möjligt. Moa beskriver även att hon använt 

boktrailer ett fåtal tillfällen på grund av tidsbegränsning och tekniska problem. 

Hon menar att barnen blir mer intresserade när hon presenterar böcker på olika 

vis. Något som Moa ser som en fördel, eftersom barngruppen känns mer 

fokuserad under bokpratet. 

 

Barnbibliotekarierna försöker ta med medier som passar olika läsnivåer under 

bokprat. Bibliotekarierna använder Legimus i mötet med barn som har 

svårigheter med sin läsförmåga. Ibland nämner bibliotekarierna denna 

talbokstjänst under bokpratet. Hilma brukar ta med ljudböcker och vid vissa 

tillfällen använder hon även Power Point under bokpratet med bland annat 

bilder från smakprov.se. På detta vis får barnen använda fler sinnen när 

böckerna presenteras. Elever kanske har svårt att minnas vad som sägs och kan 

då istället förlita sig på sitt bildminne.  

 

De lättlästa böckerna lånas ut väldigt mycket, konstaterar Märta. Dock har 

Hilma märkt att barn som inte har svårigheter börjar låna fler och fler 

ljudböcker.  

 

Edit instämmer i Hilmas planering och beskriver att hon försöker välja olika 

svårighetsgrader för att locka fler barn till läsning samt att barnens egna 

intressen blir mer framhävda när barn som inte uppskattar läsning ska välja en 
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titel de ska läsa. Hon lyfter även fram att barnen som har svårigheter att läsa 

väljer titlar som de känner igen och uppskattar. En av dessa böcker menar Edit 

är bokserien ”Dagbok för alla mina fans” av Jeff Kinney. Det är böcker med 

flertalet illustrationer som är en komisk berättelse om pojken Gregg som ofta 

råkar ut för trubbel. Annie väljer ut fem titlar till varje bokprat, både böcker 

som är populära och mer obekanta.  

 
Ibland kan kapitelböcker vara ganska långa men utan överväldigande mycket 

text på sidorna. Viktigt tror jag är att det är en bra författare som kan det där 

med att förmedla en spännande och intressant berättelse utan att använda för 

många eller för svåra ord. Finns det en lyssningsbar version av boken är det 

ju också jättebra som komplement. (Annie) 

 

När Moa reflekterar att hon inte aktivt tänker på barnens läs- och 

skrivsvårigheter i planeringen av bokprat. Hon menar att det kommer sig 

automatiskt. Av vana väljer Moa titlar på olika nivåer och utan planering kan 

hon prata om Legimus under bokpratet. Moa har även använt boktrailers ett 

fåtal tillfällen, på grund av tidsbegränsning och tekniska problem. Vad gäller 

bokprat så beskriver Lisbeth att bemötandet, förarbetet och val av böcker samt 

medier skiljer sig från grupp till grupp. Innan varje bokprat försöker Lisbeth få 

information över vilka böcker som kan passa barngruppen. 

 
Det är lätt att man ibland plockar fram för svåra böcker till bokpratet för de 

lite äldre barnen. Man vet ju inte vilken läsnivå de har. Jag har mest bokprat 

för yngre åldrar och då har jag alltid med en börja läsa bok. (Lisbeth) 

 

Märta beskriver att lärarnas syn på vad barnen får låna i samband med 

bokpratet har ändrats. Nu har faktaböckerna fått en större roll på det bibliotek 

Märta arbetar på. Faktaböckerna har blivit en ny inkörsport till läsningen som 

lärarna nu är mer tillåtande till. 

 

Efter varje bokprat brukar Edit fråga eleverna om vilka böcker de tyckte lät 

mest intressanta för att hon ska kunna plocka fram liknande titlar till 

nästkommande gång då eleverna kommer och har bokprat. Böcker som 

återkommer under Edits bokprat är genrer som skräck, komiska böcker, 

spännande böcker, nya titlar och en bok som tillhör en serie som barnen följer. 

 

Lisbeth är en av barnbibliotekarierna som har ”riktat” bokprat. Till dessa 

berättar hon att kontakten med lärarna är ytterst viktig för att kunna bjuda in 

barn till biblioteket, såväl särskola och andra intresserade grupper i skolans 

värld. 

 

Vissa av bibliotekarierna bjuder in särskolan och speciella barngrupper och har 

så kallade ”riktade” bokprat. Under dessa bokprat väljs böcker som passar 

individernas läsnivå. Alma har haft bokprat och även särskilda bokprat. Vid 

särskilda bokprat har lärarna tagit med sig barn som har svårt med läsningen 

och då försökte Alma fråga om barnens läsnivå och intressen för att få dem 

entusiasmerade. Barnen i det särskilda bokpratet lånade allt som Alma 

plockade fram. Nu talar hon inte lika mycket om talböcker eftersom Legimus 

används, berättar hon.  
 

Jag visste inte vilka barn som hade lässvårigheter. Utan jag tänkte på att visa 

fram böcker med lätt text och ljudböcker för att visa fram att de medierna 

finns. (Alma) 
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Begrepp som nämns av respondenterna är ”riktade” och ”särskilda” bokprat. 

Båda begreppen innebär att folkbiblioteket bjuder in grupper som har specifika 

behov. Grupperna som respondenterna beskriver kan vara särskolan eller en 

grupp med barn som behöver enklare texter som kan stödja deras läsförmåga.  

 

Barnbibliotekarierna menar att det finns många fördelar med att bjuda in 

grupper till folkbiblioteket. Genom att visa att det finns flertalet texter och 

hjälpmedel kan man genom denna information öka tillgängligheten. Om detta 

görs tidigt kan individerna ta med sig olika strategier och samt öka sin förmåga 

att ta till sig texter.  En fördel som Alma ser är att det är enklare att presentera 

medier till en specifik grupp barn som besöker biblioteket. På så vis kan 

bibliotekarien introducera olika typer av medier som barn med svårigheter kan 

få hjälp av, och som de sedan kan fråga om på sin fritid.   

 

En svårighet som vissa bibliotekarier nämner är att dessa tillfällen beror på 

läraren eller speciallärarens intresse av att delta i en sådan grupp. Hilma 

nämner att lärarna ibland är svåra att få kontakt med eftersom de själva har en 

mängd aktiviteter. Vissa lärare är mer intresserade än andra och vill delta i alla 

aktiviteter som erbjuds på folkbiblioteket. Edit menar att om det finns ett gott 

samarbete med lärare lockas även skolbarnen till biblioteket på fritiden. Detta 

gäller även andra grupper.  

 

6.6 Centrala resultat från interjuvanalysen 

För att få fram centrala delar i resultat utgick jag från teorin. Utifrån detta 

sammanställde jag respondenternas intervjusvar under kategorierna 

förkunskap, läsandets cirkel ur bibliotekssynpunkt och barnbibliotekariens 

litteraturförmedlande roll i mötet med lässvaga barn och unga.  

 

Förkunskap  

 Ingen av den sju respondenterna har fått tillräcklig kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi under sin utbildning. Samtliga har själva hittat 

kunskap om ämnet. Allt detta för att öka informationsinhämtandet, 

vilket är ett mål i flertalet planer som folkbiblioteket arbetar efter.  

 Respondenterna medverkar i olika läs- och skrivaktiviteter samt den 

återkommande Dyslexiveckan inom Götabiblioteken. 

 Barnbibliotekarierna är medvetna om att barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi ibland undviker biblioteket och även läsningen. 

Därför är det ännu viktigare att presentera de hjälpmedel som kan 

hjälpa användargruppen samt hitta vägar så de kan locka dem till 

biblioteket.  

 En återkommande utmaning är att gruppen med läsnedsättningar är 

”osynliga”. Oavsett vilken ålder är det svårt att fastslå vem eller vilka 

som har dessa svårigheter. Barnbibliotekarierna poängterar att det är 

väldigt viktigt att få denna kunskap av individen själv, en lärare eller 

annan vuxen som står nära barnet. På så vis kan individen få hjälp att 

hitta hjälpmedel eller få tillfälle att få tillgång till olika typer av texter 

på olika läsnivåer. En annan utmaning är att biblioteket ska vara 
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inbjudande för alla individer. Barnbibliotekarierna bjuder in barn och 

unga genom olika aktiviteter riktade till åldersgrupperna. Detta gör att 

biblioteksmiljön blir mer inbjudande. 

 

Läsandets cirkel ur bibliotekssynpunkt 

 

 Den vuxna är navet i denna teori som är kraften som motiverar till 

läsning, hjälper till att välja en bok, ger individen tid att läsa, pratar om 

boken samt hittar en ny text. Exempel på en vuxen kan vara en lärare, 

en förälder eller en bibliotekarie. Barnbibliotekarierna kan i samråd 

med barnen eller ungdomen och/eller samarbete med exempelvis en 

lärare, förälder eller specialpedagog välja ut en passande text. 

Läsandets cirkel exemplifierar läsningens gång samt vikten av att hitta 

texter som fångar läsaren. Bemötandet är här centralt och att det finns 

förståelse för läsnedsättningar samt ett bestånd att välja ut en god titel 

från. Eftersom barn kan överskatta sin läsförmåga, beskriver vissa av 

barnbibliotekarierna att de försöker hjälpa barnet att hitta titlar som 

passar läsförmågan. Dock kräver detta att barnet är öppen att diskutera 

hur mycket det klarar av att läsa. Om barnet väljer en bok som är för 

svår kan detta minska motivationen och i sin tur minska barnets 

läsförmåga och läsintresse. Barnbibliotekarierna i studien påpekar att 

valet av litteratur kan både hjälpa och stjälpa individen i sin läsförmåga. 

Återigen är kontakten med lärare och vuxen central om barnet själv inte 

berättar om sin läsförmåga. 

 

 

Barnbibliotekariens litteraturförmedlande roll i mötet med lässvaga barn 

och unga 

 I rollen som litteraturförmedlare och kritiker är bibliotekariernas 

uppgift att kunna läsa av besökaren och på så vis kunna stödja dem i 

valet av text som passar. Respondenterna i studien visar på stor kunskap 

om vad biblioteket har för titlar till användargruppen som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Det förs även fram att det är svårare att få 

kontakt med den grupp som använder Legimus, respondenten som 

resonerar kring detta drar en parallell till talboksutlåningen till barn som 

oftast skedde i kontakt med ett barn, en förälder som bibliotekarien 

innan Legimus. Hon menar att det försvinner en central del i arbetet 

med att marknadsföra titlar när individerna har hjälpmedlen hemma. 

Dock finns det tips på titlar på exempelvis Legimus hemsida, men det 

är svårt att dela med sig om vad ett barn med liknande svårigheter fann 

intressant. I denna kontext blir det istället viktigt att marknadsföra ett 

hjälpmedel som exempelvis Legimus. Andra respondenter talar om 

viken av skyltning och där skyltningen har målet att locka till läsning.   

 

 Barnbibliotekarien som socialantropolog har i uppgift att hjälpa och 

stödja besökarna samt på så vis ha insikt i deras önskemål och 

intressen. En svårighet som respondenterna för fram är att 

bibliotekarien ska vara förberedd och vara steget före som Rutledge 

(2001)  beskriver. Tidigare studier och respondenterna i denna studie 

föredrar en god kommunikation med besökaren, läraren eller föräldern 

så att bibliotekarien enkelt kan sätta sig in i besökarens förutsättningar 

och intressen. Som respondenterna lyfter fram är det uppsökande 



49 

 

arbetet en framgångsfaktor i relation med grupper som inte kommer till 

biblioteket. Exempelvis bjuda in skolklasser eller att bibliotekarien 

visar sig utanför biblioteket. Under en uppsökande verksamhet bjuds 

grupper in och bibliotekarien lämnar det flödande arbetet och kan 

därmed besöka olika typer av verksamheter. När barnbibliotekarien har 

bokprat med skolklasser finns samma osynlighet. Läraren blir här 

väldigt viktig eftersom bibliotekarien kan få förkunskap om 

barngruppen samt om barnens läsnivå. Denna information är till stor 

hjälp för utformningen av bokpratet, vilket gör det mer inkluderade 

 

 I den litteraturförmedlande rollen pedagog är det till fördel att de har 

förkunskap om hur barn motiveras i sin läsning, något som 

barnbibliotekarierna i studien drar slutsats kring. Eftersom det finns 

tydligt inskrivet i olika biblioteksplaner att bibliotekarien ska arbeta 

med motivation och läsglädje är denna litteraturförmedlande roll central 

för att uppnå det. Barnbibliotekarierna i studien beskriver alla hur dem 

ska hitta anpassade texter till de barn och unga som har det svårt. De 

berättar även hur de arbetar när de möter barn, hur de ställer olika 

frågor för att nå fram till barnet och på så vis hjälpa barnet att välja en 

bok som passar dennes förutsättningar. Under denna roll är det centralt 

att det finns ett bestånd som passar fler individer samt att 

barnbibliotekarien har kunskap om vilka hjälpmedel som i detta fall 

passar de barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Respondenterna resonerar kring det bestånd som finns på biblioteken 

och hur det byggs upp, men även att fler individer lånar böcker som 

målgruppen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver. Dock 

instämmer alla respondenter att de på olika vis försöker locka alla barn 

och unga in i läsning genom olika aktiviteter. Aktiviteter som bokprat, 

läsbingo och andra aktiviteter som har i mål att locka barn och unga till 

läsning, både direkt och indirekt såsom i det uppsökande och det 

flödande arbetet.  

 

 Bibliotekarien som marknadsförare ska kunna visa engagemang och 

kunna presentera bibliotekets utbud samt biblioteksverksamheten. 

Respondenterna i studien lyfter fram bibliotekets placering av medier 

som en svårighet. När det gäller placeringar av medier till individer som 

har svårigheter håller ett flertal av dessa på att omorganiseras inom 

Götabiblioteken, beskriver några av respondenterna. Några av 

barnbibliotekarierna menar att det är många olika grupper som 

använder medier som kan vara till hjälp för dem med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. En lösning på detta är att det finns varierad 

litteratur i olika svårighetsgrader. Beståndet borde även vara större för 

dessa titlar som exempelvis kan användas för grupper som lär sig 

svenska, barn som lär sig läsa samt individer med andra typer av 

nedsättningar. Dock, menar en av respondenterna att detta är samlingar 

som mer och mer framhävs såsom tankar med skyltning till dessa hyllor 

samt till resterande biblioteket. Herngren & Elvin Johansson (2006) 

förklarar att information om hjälpmedel samt titlars placering ökar 

tillgängligheten till medier som passar dem som bland annat har läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. Barnbibliotekarierna nämner 

tillgänglighetsperspektivet på ett eller annat vis. Det visar att 

tillgängligheten är viktig och uppnås genom ett utbud av hjälpmedel 
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som kan användas av dem som har läsnedsättningar. Dock behöver 

bibliotekarierna få tillfälle att visa vilka hjälpmedel som biblioteket 

erbjuder till gruppen. Detta gör Götabiblioteken genom olika typer av 

temaveckor samt att det finns information utlagd och uppsatt inne på 

biblioteket om just hjälpmedel. En av respondenterna ställer frågan om 

vikten att normalisera denna grupp individer och hon lyfter även fram 

att barnet i vissa fall kan känna sig särbehandlat och därmed exkluderat. 

På så vis är det bibliotekaries engagemang och förförstående för 

gruppen som har läsnedsättningar som kan vara till gagn i arbetet med 

marknadsföring samt information om hjälpmedel både i biblioteket och 

utanför dess väggar, exempelvis information på skolor och föredrag.  

 I den litterarutförmedlande rollen som ”vanlig människa” har 

barnbibliotekarien rollen att vara en person som besökarna får tillit till, 

en person som är engagerad och personlig. Respondenterna resonerar 

kring det samtal som förs när barnet ska berätta vad för bok de vill läsa. 

I detta möte skapas en relation och om barngruppen är återkommande 

blir relationen till eleverna starkare. På detta sätt kan barnen våga ställa 

frågor och vågar be om hjälp, även utanför klassbesöket. Mötet med en 

person som har engagemang och tid att hjälpa är en fördel föra att dem 

med läsnedsättningar ska få hjälp inne på biblioteket. 

Sammanfattningsvis är bibliotekarierna viktiga för de som har det svårt. 

Någon att fråga, någon som har tid med att hjälpa till och någon som 

kan hjälpa och stödja individen.  
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7 Diskussion 

 

I diskussionsdelen kommer studiens frågeställningar besvaras och kopplas till 

undersökningens olika avsnitt. Diskussion av metodval, teorival kommer även 

framföras och vad som kunde gjort studien mer tillförlitlig. Diskussionen 

avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

Denna diskussion kommer att utgå från bibliotekariernas uppsökande 

verksamhet samt deras flödande arbete med utgångspunkt ur uppsatsens 

teorier.  

 

7.1 Studiens frågeställningar 

Frågeställningarna besvaras utifrån uppsatsens teori samt respondenternas 

intervjusvar. Dessa svar kopplas sedan samman med uppsatsens bakgrundsdel, 

allt detta för att få svar på uppsatsens mål som är att öka kunskapen om 

användargruppen barn och unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt hur 

barnbibliotekarierna arbetar för att uppnå bibliotekens strävansmål som bland 

annat innebär att öka barns och ungas läsintresse, språkliga självförtroende och 

läsförmåga samt stimulera till läsning.  

7.1.1 På vilket sätt kommer barnbibliotekarierna i kontakt 
med barn och unga med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi i sitt yrkesutövande? 

Eftersom läsnedsättningar som dyslexi är ett handikapp som inte ger sig till 

känna som andra mer kroppsliga handikapp har barnbibliotekarierna 

svårigheter att hitta dessa barn och unga.  

 

Den uppsökande verksamheten kan ske genom att skapa ett samarbete med 

skolan, där lärarna har en förkunskap om barnens förutsättningar, som denna i 

sin tur kan tillge bibliotekarien. Ytterligare en fördel med det uppsökande 

arbetet med bokprat samt återkommande sådana är att barnbibliotekarien får en 

relation med klassen. Man får också ett hum om barnen länsnivåer och 

intressen. Genom att lära känna en barngrupp kan barnbibliotekarien forma 

bokpratet utifrån gruppen samt få en god relation med barnen i klassen. Det 

kan även hända att barnbibliotekarierna får göra ett uppsökande arbete 

exempelvis när ett barn eller en elev vill ha hjälp att hitta en bok som passar 

dem. Här är det viktigt att barnbibliotekarien lyssnar till barnet och ställer 

relevanta frågor för att kunna hjälpa till att välja en text som är anpassad för 

eleven samt som intresserar denna. Finns inte dessa samarbeten eller att 

barnbibliotekarien inte gör ett uppsökande arbete kan de missa dessa barn och 

unga som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

Vad gäller det flödande arbete finns det dock en svårighet att nå barn som inte 

besöker biblioteket med exempelvis en klass. Svårigheter som läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är genetisk, vilket gör att fler i familjen kan ha 

liknande svårigheter. Detta kan föra med sig att intresset för texter är lågt hos 

vissa familjer.  
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Barnbibliotekarierna i studien har målet att inkludera individerna som har 

svårigheter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Utifrån 

barnbibliotekariernas erfarenheter och tankar är det svårt att läsa av vem eller 

vilka av barnen och ungdomarna som har svårigheter, men de vet att det finns 

individer som upplever svårigheter i mötet med texter och tolkning av dessa. 

Lundgren & Ohlis (2003) beskriver att det finns två till tre elever i varje klass 

har en läsnedsättning. En utomstående som en bibliotekarie ser fler individer 

som en grupp, som ett grupperspektiv där många olika typer av individer är 

samlade. Här ges bokprat till en grupp individer som bibliotekarien kan sakna 

kunskap om. Finns istället förkunskap om gruppens olika individer och deras 

läskunnande kan bibliotekarien enklare stimulera och främja deras 

språkutveckling genom att kunna välja anpassad litteratur och erbjuda tekniska 

hjälpmedel. Høien & Lundberg (2013) menar att inkludering som begrepp 

anger individen som en del av gruppen istället för att individen ska försvinna 

bland mängden. Individen får då en större plats och kan genom detta stimuleras 

i sin språkutveckling (a.a.). 

 

Barnbibliotekariens roll som socialantropolog (Smidts, 2002) blir tydlig i 

kontexten att hitta dessa barn och unga. I rollen som socialantropolog krävs det 

att bibliotekarien ska ha en förkunskap om användargruppen. Någon som 

respondenterna i studien har olika kunskaper kring. Det är dock något som de 

flesta respondenterna skulle behöva mer kunskap om, enligt de själva. Smidts 

(2002) socialantropolog ska ha egenskaper som att vara lyhörd, neural samt att 

ha god litteraturkännedom. Detta är egenskaper som är goda i mötet med barn 

och unga med läsnedsättning.  

 

Finns det ett samarbete mellan lärare, speciallärare och/eller föräldrar ses 

barnet ur ett mer individuellt perspektiv. Det är oerhört svårt för bibliotekarier 

på folkbiblioteket att se och uppfatta individerna som har svårigheter. Därför är 

det till fördel för bibliotekarierna att ha förkunskap om att alla barn lär sig på 

olika sätt samt att bibliotekarien har kunskap om barnens läsinlärning, för att 

kunna hjälpa och stödja barnen på bästa vis och med jämna mellanrum 

marknadsföra de hjälpmedel och bibliotekstjänster som folkbiblioteken kan 

erbjuda. Återigen går tankarna tillbaka till Fridolfsson (2008) som påpekar hur 

central den yttre och inre motivationen är för barnen. I denna kontext är Smidts 

(2002) litteraturförmedlande roll med namnet ”den vanliga människan” 

passande. Genom att barnbibliotekarien i detta fall skapar en god relation till 

barn och unga under deras biblioteksbesök samt att den visat att de är 

intresserade och har ett välkomnade förhållningssätt till besökarna.   

 

Nielsen och Irvall (2005) drar slutsatsen att barnens inställning till biblioteket 

är grundläggande för att barnen ska kunna/vilja använda bibliotekets tjänster. 

En positiv inställning medför att barnen känner sig välkomnade till biblioteket, 

att de vågar fråga bibliotekarien samt att barnen känner sig trygga i miljön. 

Barnens förkunskap om var i biblioteket de kan finna den titel de behöver gör 

dem mer självständiga i biblioteksrummet. Med detta i åtanke är mötet med 

förstående bibliotekarier viktigt samt att bibliotekarien vet att barnen kan ha 

svårigheter att orientera sig bland hyllorna och att den alfabetiska ordningen 

kan vara väldigt svår för dessa individer. Genom ett inkluderande synsätt ser 

man till att alla individer har möjlighet att känna sig delaktiga och få den hjälp 

och stöd som de behöver. Detta kräver förkunskap från bibliotekarierna, menar 

Nielsen och Irvall. Görs inte detta kan individen känna sig utpekad och då 



53 

 

känna sig exkluderad. Det visar sig att individer som får ett inkluderande 

mottagande kan öka sitt språkliga självförtroende och därmed kompensera sina 

svårigheter samt bli introducerade till nya hjälpmedel av kunnig personal.  

 

I IFLA (2016) finns riktlinjer sammanställda som vägleder hur bibliotekarierna 

kan hjälpa och stödja individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I mötet 

med barn och ungdomar med svårigheter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

ska deras inre och yttre motivation ökas för att förhindra att barnet får en 

negativ självbild samt att förhindra negativa känslor i samband med läsning 

och skrivning. Flertalet av respondenterna menar att samarbetet med förskolan, 

skolan och föräldrar har en mängd fördelar för att bemöta barn och unga som är 

lässvaga. Under dessa tillfällen menar barnbibliotekarierna att de kan 

marknadsföra och presentera hjälpmedel och relevanta medier. Något som 

Smidt (2002) har benämnt som rollen marknadsförare, som just går ut på det 

som respondenterna ansåg vara centralt. Under bokprat kan olika typer av 

medier med svårighetsgrader användas samt att bibliotekarierna vid bokprat 

använder olika typer av presentation av boktitlar. Alla lär sig olika. Det är 

viktigt att tänka på styrkor som bildminne och ljudminne. 

 

Som Nielsen & Irvall (2005) för fram har biblioteken i Sverige kommit långt 

med att ge samhällets medborgare möjligheter till kultur och information. 

Sådant kan även uppmärksammas med biblioteksmedier, hjälpmedel samt 

temaveckor på att nå folkbiblioteken för att öka medvetenheten för dem som 

har det svårt samt visa vilka bibliotekstjänster som biblioteken kan erbjuda. 

Allt detta för att hitta de som har svårt att ta till sig texter.  

7.1.2 Hur arbetar barnbibliotekarierna med barn och unga 
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?   

När barnbibliotekarierna hittat en strategi där de hittar barn och unga med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi ska de komma på ett tillvägagångssätt hur de kan 

arbeta med denna målgrupp. Här krävs det viss förkunskap för att kunna ha 

förförståelse kring svårigheter för att kunna möta dessa svårigheter på ett 

relevant vis. Respondenterna menar att de själva har sökt denna kunskap och 

många av dem känner att de bemästrar att erbjuda både tekniska hjälpmedel 

och anpassad litteratur på folkbiblioteket.  

 

Flera av barnbibliotekarierna i studien nämner samarbeten med 

tillgänglighetsbibliotekarier, föräldrar, lärare och specialpedagoger. Dessa 

samarbeten är ett led i att nå barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

Chambers (2014) läsandets cirkel är ett exempel på den vuxnas del i läsningen. 

Den vuxna finns med i första fasen då en bok ska väljas. Det är här viktigt att 

det är en bok som passar individen. I bibliotekssynpunkt ska det här finnas 

titlar som har olika länsnivåer samt kan intressera barn och unga till läsning. I 

den här fasen är det ytterst viktigt att lyssna till vad barnen vill läsa, antingen 

från barnet själv eller någon vuxen som känner till barnets läsfärdigheter. Den 

andra fasen berör själva läsningen. Här kan barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi ha det svårt. Även här är den vuxna en viktig del i 

läsningen. Valet av bok i fas ett visar sig i fas två om boken var lämplig för 

läsaren. Eftersom bibliotekarien i mitt tycke endast kan tolkas in i den första 
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och sista fasen är dennes arbete ytterst viktigt. Misslyckas valet i fas ett 

kommer fas två också att misslyckas samt den tredje fasen. Är det en bra bok 

som fångar läsaren ökas motivationen, beskriver flertalet respondenterna i 

intervjuerna. Om valet av bok har misslyckats blir det desto svårare att välja en 

ny boktitel. För många individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det 

ytterst viktigt att stödja dem i valet av boktitel, men även att marknadsföra 

olika hjälpmedel. Har man otur kan läsandets cirkel blir en negativ spiral om 

barn och unga inte får det stöd för behövs. Med detta sagt är det oerhört viktigt 

att stödja individer med dessa svårigheter och att de får ett gott bemötande på 

biblioteket. Bemötande av någon som har förståelse och som kan vägleda 

individerna, det är även något som tas upp i användarstudierna (se 3.3). 

 

Genom förkunskap kan barnbibliotekarien lättare stödja barnet under läsningen 

och som respondenterna uttryckte sig får de ibland maskera deras uppdrag, 

exempelvis när det är läsbingo. Då är det primära målet att öka barns och unga 

läsning genom en lekfull aktivitet.  

 

Eftersom läsning och skrivning är sådana grundläggande färdigheter i 

samhället är det centralt att stödja barnen så tidigt som möjligt i deras 

läsutveckling. Nedsättningen försvårar och skapar barriärer som handlar om att 

identifiera och tolka information, att skapa förståelse kring en text samt att 

individen bör värdera information för att se om denna är trovärdig  

 

Studiens respondenter reflekterar kring begreppen inkludering och exkludering 

när de exempelvis talar om hur de lägger upp bokpratet och hur de introducerar 

Legimus samt andra bibliotekstjänster som kan användas som hjälpmedel. Med 

exkludering menas i detta avseende att barnen och ungdomarna inte alla gånger 

får den hjälp och stöd som behövs. Det kan handla om okunskap och om att 

dessa individer inte väljer att besöka ett folkbibliotek, beskriver Høien & 

Lundberg (2013). Barnbibliotekarier har därmed ett stort antal mål som ska 

uppnås gällande barn och ungas läsförmågor. En av dessa utmaningar är att 

locka dem till folkbiblioteket samt att ge dem rätt verktyg för att locka till 

läsning, att barnbibliotekarierna kan erbjuda titlar som kan locka till läsglädje 

samt andra redskap som uppfyller bibliotekets mål gällande denna grupp. 

Respondenterna i studien beskriver att de lockar med olika aktiviteter som kan 

få individerna att besöka biblioteket. De erbjuder även bokprat för skolorna och 

tar också emot grupper som de har riktade bokprat med. Flertalet respondenter 

nämner biblioteksrummets utformning. Vissa respondenter poängterar att 

individerna med svårigheter ska ha lätt att finna medier som passar dem samt 

att dessa medier ska vara placerade på en plats som inte pekar ut individerna 

med svårigheter. På så vis kan slutsatsen dras att det är en fördel att ha 

förkunskap om olika användargrupper, dels för att kunna rikta aktiviteter som 

passar grupperna och dels för att kunna följa strävansmålen som är formulerade 

i lagtexter och planer.  

 

Några av barnbibliotekarierna har själva valt att omorganisera vissa placeringar 

och på så sätt göra de mer tillgängliga för personer som har läsnedsättningar. I 

dessa samband har ord som ”normalisering” framkommit med hopp om att 

barnen med dessa typer av svårigheter inte ska utmärkas genom att gå till en 

specifik hylla riktade till dem. I stället integreras denna hylla med det andra 

beståndet.  
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Motivationen är enligt Smidts (2002) litteraturförmedlande roller en 

pedagogisk inriktning. I rollen som pedagog ska bibliotekarien kunna öka 

läslusten genom olika typer av texter, detta kräver att bibliotekarien känner sin 

målgrupp väl för att kunna locka den till läsning. Med kunskap om olika 

läsnivåer och olika svårighetsgrader förenklar arbetet med bokinköp, ihop 

plockandet av boklådor samt valet av böckerna till bokprat. Pedagogen sätter 

alltså läsaren i centrum för att visar på bibliotekets resurser.  

 

Smidt (2002) menar att bibliotekariens roll som marknadsförare har i uppgift 

att visa bibliotekets utbud, bland annat genom olika typer av reklam och 

aktiviteter. Detta är något som respondenterna i studier fortsätter att arbeta 

med, bland annat genom olika temadagar och aktiviteter som kan motiverar 

barn och unga till läsning.  

7.1.3 Vilka utmaningar upplever barnbibliotekarierna i 
mötet med barn och unga med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi? 

När barnbibliotekarierna har identifierat barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och funnit en strategi för att arbeta med dem kan det 

dyka upp utmaningar som kräver att barnbiblioteken behöver arbeta mer 

uppsökande i sitt arbete. För att arbeta med målgruppen krävs engagemang från 

barnbibliotekarierna. Ett engagemang som kan göra att barn och unga kommer 

till biblioteket utan klassen eller att det skapas ett förtroende till 

barnbibliotekarien så denna kan hjälpa de barn och unga som har det svårt. Det 

uppsökande arbetet visar på att samarbetet är viktigt, något som ibland kan 

vara svårt att upprätthålla. Vissa av barnbibliotekarierna i uppsatsen beskriver 

svårigheten att bjuda in klasser. I vissa fall är det tvärtom, oftast beror det på 

läraren eller om det finns tid för klassen att besöka biblioteket.  

 

Respondenterna nämner att de är självlärda i ämnet läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Dock har Götabiblioteken återkommande arbete med 

dyslexi i form av temaveckor. Som beskrivs i denna studie står det inte 

ordagrant hur bibliotekarierna ska arbeta för att uppnå dessa mål med det finns 

läsfrämjandeplaner och liknande strävansmål som ständigt utvecklas. 

Barnbibliotekariernas intresse, arbetssätt och mål blir här ytterst viktiga i 

arbetet med att bjuda in barn till bokprat, ha kontakt med lärare och föräldrar 

samt att utveckla stimulerande sätt att främja språkutvecklingen. Detta kräver 

återigen engagemang från barnbibliotekarierna, men även från lärare. Detta 

betyder även att barnbibliotekarierna ska kunna kritisera texter som att 

rekommendera olika texter. Smidt (2002) beskriver denna roll som 

litteraturförmedlare och kritiker och menar att bibliotekarien ska kunna ha 

förmågan att välja ut relevanta titlar som passar besökaren, Detta handlar både 

om läsintresse och förutsättningar till läsning. Återigen blir förkunskapen ett 

faktum. Saknas förkunskapen om olika läsnedsättningar är det svårare att 

uppnå de mål som finns uppsatta i Bibliotekslagen och lokala samt regionala 

planer inom Götabiblioteken. I dessa planer och lagar är läskunnighet och 

läskunnighetsfrämjande aktiviteter ett mål. Genom dessa mål ska 

folkbiblioteken göra litteraturen och kulturen tillgänglig för alla. Allt detta för 

att göra det enklare för individen att ta till sig information och kunna orientera 

sig i dagens informationssamhälle samt att öka läsglädjen genom 

motivationshöjande aktiviteter på biblioteket. 
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Jag har inte hittat så många texter och studier som handlar om hur 

bibliotekarier kan hjälpa barn och unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Med det i åtanke skrev jag detta arbete. Sammanfattningsvis har jag kommit 

fram till den här slutsatsen. För att kunna hjälpa och bemöta dessa grupper, 

individer på rätt sätt är information nyckeln. Har man bra förståelse och 

vetskap kan man som barnbibliotekarie möta och utmana på rätt nivå. 

 

Studiens respondenter tar alla upp vikten av information. Information om hur 

de kan ta emot låntagarna på bästa sätt samt hur de kan göra för att stödja alla 

biblioteksbesökare. En lösning på detta är förkunskap om olika grupper som 

exempelvis gruppen som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Respondenterna 

upplever att behovet av utbildning finns. De har själva sökt information på 

egen hand och fått utbildning via Götabiblioteken. Alla respondenter är eniga 

och menar att förskunskap hjälper bibliotekarierna att uppnå deras mål om att 

biblioteket är öppet för alla. Med denna kunskap kan bibliotekarierna lättare 

bemöta, barn och unga i detta fall, som behöver hjälp och stöd i sin läsning. 

Vet inte bibliotekarierna vem eller vilka som har det svårt är denna information 

väldigt central för att exempelvis forma ett bokprat eller i hopplocket av en 

boklåda. All information som kan identifiera barnen som har det svårt är ytterst 

viktig. Dock får bibliotekarien oftast hitta vägar som passar den själv för att få 

denna information. Detta kan dels vara kommunikation med en familj, en 

lärare eller en dialog med barnen själv om denna är villig att dela med sin av 

sina svårigheter.  

 

För att få kontakt med familjer utanför biblioteket görs det uppsökande arbeten 

där bibliotekarien kan få kontakt med individer som inte vanligen besöker 

biblioteket. Man gör det så kallade biblioteksrummet större. Bibliotekarien kan 

också dela ut gåvoböcker, ha läsbingo samt andra aktiviteter på biblioteket som 

filmvisning och teater. Samarbetet med skolan kan även det locka mer familjer. 

Respondenterna påminner om hur viktigt marknadsföringen är och vilken del 

bibliotekarien har i att presentera bibliotekets utbud samt 

biblioteksverksamheten både innanför och utanför verksamheten.  

 

I studiens bakgrundsdel (se kapitel 2) beskrivs en rad strävansmål som ska 

uppnås, mål från såväl Bibliotekslagen, IFLA och mer lokala biblioteksplaner 

till läsfrämjandeplaner på de olika biblioteken. Jag själv anser att IFLA:s 

riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi som utökades och 

reviderades 2016 kan ha medfört ökad förståelse för dyslexi ur ett 

biblioteksperspektiv. IFLA:s (2016) rapport har som syfte att stödja 

arbetsverksamma inom biblioteksområdet. Rapporten är ett hjälpmedel för alla 

åldersgrupper av dyslektiker och är inte indelat i ålder som jag velat haft den. 

 

7.2 Teori- och metodanvändning 

Genom studiens respondenter kunde jag undersöka barnbibliotekariernas arbete 

med barn och unga som har en specifik nedsättning. Metoden som valdes fick 

önskad effekt och jag kunde ta del av respondenternas erfarenheter genom 

intervjuer. I efterhand hade ett större antal respondenter ökat studiens 

reliabilitet och gjort studien djupgående eftersom flera respondenters tankar 
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och upplevelser skulle ha presenterats. Dock visade det sig att mina 

respondenter var likstämmiga i de flesta delar som de intervjuades kring. 

Den ena av de två teorierna som valdes inför studien visar hur viktig den vuxne 

är för läsningen. Chambers (2014) menar att läsandets cirkel teoretiserar 

läsandets gång i tre steg som återkommer gång efter gång. Valet av läscirkeln 

gjordes för att de val som görs under de tre faserna kan antingen hjälpa eller 

stjälpa den som har läsnedsättning. Här ville jag exemplifiera 

barnbibliotekariens expertis som kan hjälpa och motivera faserna i läsandets 

cirkel. Eftersom jag kunde koppla samman faserna till bibliotekariernas 

uppgifter som exempelvis bokinköp, skyltning och bokprat, ansåg jag att denna 

teori var relevant till min forskning.  Jag anser att denna teori kunde visa på 

bibliotekariernas roll i läsandets cirkel samt att denna cirkel kan vara en väg till 

att nå bibliotekens strävansmål som att öka läsintresset, det språkliga 

självförtroendet samt stimulera till läsning.  

Den andra teorin som användes i uppsatsen är Smidts (2002) fem 

litteraturförmedlande roller. Jag anser att denna teori hänger samman med den 

första teorin eftersom barnbibliotekarien har i uppgift att förmedla god och 

nivåanpassad litteratur. Smidt lägger fram fem roller som jag snabbt kunde 

koppla samman med respondenternas svar. De litteraturförmedlande rollerna är 

i sig olika men de strävar kring samma mål som Chambers (2014) cirkel. Det 

vill säga att bibliotekarierna ska kunna ge besökarna ett gott bemötande, ha god 

litteraturkännedom samt att de ska kunna vidga läsintresse genom att visa på 

olika typer av texter som tillgodoser besökarnas behov. 

 

7.3 Förslag till framtida forskning   

Det hade varit intressant att forska vidare kring en större grupp 

barnbibliotekarier och se om de är lika samstämmiga som respondenterna i 

denna studie. Samtidigt hade det varit av intresse att studera vad lokala 

läsfrämjandeplaner och andra planer har för arbetssätt kring barn och unga med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.   

 

Att ändra perspektivet hade även det varit en intressant ingång för att se hur 

barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever att de blir 

bemötta på ett folkbibliotek. Det hade även varit av intresse att undersöka hur 

tillgängligheten utvecklas på folkbibliotek och försöka förutse hur den kommer 

se ut i framtiden.     
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Sammanfattning  

Denna uppsats beskriver hur barnbibliotekarier inom folkbibliotek bemöter 

barn och unga med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 

vilket är en nedsättning som visar sig när individen har svårigheter författa, 

läsa och ta till sig texter. Detta berör 25 % av Sveriges befolkning. 

 

Målet med studien är att öka kunskapen och medvetenheten kring läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter är en nedsättning som 

begränsar individens läs- och skrivförmågor, medan dyslexi är en särskild 

inlärningssvårighet som berör svårigheter med fonemen, språkljuden. Dyslexin 

kan även visa sig genom stavningssvårigheter, nedsatt läsförmåga samt minskat 

ordförråd (Lundberg, 2010). 

Studiens syfte fokuseras kring de utmaningar barnbibliotekarier på 

folkbibliotek upplever i arbetet med barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Detta har undersökts genom att svara på dessa tre 

frågeställningar:  

 På vilka sätt kommer barnbibliotekarierna i kontakt med barn och unga 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i sitt yrkesutövande? 

 Hur arbetar barnbibliotekarierna med att nå barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi?  

 Vilka utmaningar upplever barnbibliotekarierna i mötet med barn och 

unga med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

 

Den teoretiska bakgrunden utgår från två teorier. I den första teorin har 

Chambers utformat som en cirkel med tre ekrar som han givit namnet läsandets 

cirkel (Chambers, 2014). Cirkelns ekrar består av att välja, att läsa samt att få 

möjlighet att tala om läsupplevelsen i ekern reaktion och respons. Varpå en ny 

läscirkel tar sin början när en ny bok väljs. Cirkelns nav är den vuxna som 

vägleder individen genom cirkelns ekrar. I den andra teorin har Smidt (2002) 

format fem litteraturfrämjanderoller som bibliotekarien utövar i sitt arbete. 

Rollerna är kritiker och litteraturkännare, socialantropolog, pedagog, 

marknadsförare och vanlig människa. Smidt för fram att dessa rollen kan stödja 

och vägleda bibliotekariens mål att locka besökare till biblioteket, ha ett gott 

bemötande, litteraturkännedom samt att bibliotekarsbesökare ska få sina behov 

tillgodosedda. Genom att använda dessa teorier undersöks 

barnbibliotekariernas roller. 

 

Genom en kvalitativ semistrukturerad intervju med sju barnbibliotekarier från 

Götabiblioteken ställdes frågor om deras möten med barn och unga med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. De sju respondenterna var alla kvinnor i 

åldersspannet 29 till 60 år som är utbildade bibliotekarier. Analysen av den 

semistrukturerade intervjun utgår från nyckelord, teman, underkategorier och 

mönster. Uppsatsen visade att de sju respondenterna önskar att de fått mer 

information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi under sin 

bibliotekarieutbildning. De är istället självlärda och fått kunskap genom 

återkommande temadagar på biblioteken. 
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Barnbibliotekarierna kommer i kontakt med barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi genom ett nära samarbete med föräldrar, lärare och 

specialpedagoger. Genom denna uppsökande verksamhet kan 

barnbibliotekarierna lättare få kontakt med användargruppen. För att dra en 

parallell till Chambers (2014) teori om läsning exemplifieras den vuxnas del i 

barn och ungas läsning. En kunnig person som kan vägleda och vara 

litteraturkritiskt i den litteraturförmedlande rollen som bibliotekarie. Viljan att 

sätta sig in i vad individens önskemål samt kunna engagera sig i de 

förutsättningar som individen har är här en framgångsfaktor.  

 

Dock finns det en svårighet i det flödande arbetet. Barnbibliotekarierna i 

studien beskriver att de kommer i kontakt med denna användargrupp ett flertal 

gånger fastän de inte ens vet om det. Oftast är det närstående som ber om hjälp 

eller att individen gör detta själv. Respondenterna vittnar om att det är svårt att 

veta vilka som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi oberoende av ålder. För att 

minska okunskapen är det Smidts (2002) roller som tar upp bibliotekariens 

engagemang, förståelse samt rollen som socialantropolog som har stor vikt på 

bemötandet. I min studie kan bemötandet tolkas in som en röd tråd och 

bemötandets betydelse för denna grupp är central för att individen ska känna 

sig välkomna samt att de vågar be om hjälp. Forskning visar att det är viktigt 

att uppmuntra barn och ungas läsglädje för att dessa ska utöka deras språkliga 

förmågor att läsa och förmedla en text. Uppmuntran och motivation kan även 

ske genom ett gott bemötande av bibliotekarierna. IFLA (2016) är en av de 

texter som visar på att det är bemötandet, förståelsen och empatin för denna 

grupp som gör att de känner sig välkomnade på ett bibliotek, vilket är något 

som Smidt (2002) drar slutsats kring. 

Barnbibliotekarierna i studien arbetar både med flödande arbete och 

uppsökande verksamhet. Som Nielsen & Irvall (2005) sammanfattar i sin 

studie är det viktigt att biblioteken i Sverige utvecklas och fortsätter utvecklas 

för att uppmärksamma svårigheter så att de får en förståelse för alla grupper 

som besöker biblioteket. Tekniken hjälper till att utveckla riktade 

biblioteksmedier, det vill säga hjälpmedel som stödjer individen i deras 

svårigheter. Nielsen & Irvall (2005) menar även att biblioteken arbetar för att 

öka medvetenheten om svårigheterna samt vad biblioteken kan göra för olika 

användargrupper som individer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Barnbibliotekarierna har förkunskap att gruppen ska få tillgång till hjälpmedel 

som biblioteket kan erbjuda. De har även kunskap om att denna grupp kommer 

till biblioteket samt att vissa av dessa barn och unga väljer bort besöket. 

Herngren & Elvin Johansson (2006) sammanfattade sin studie om dyslektiker 

och synskadade med att bibliotekarierna själva anser att det är svårt att nå ut till 

dessa grupper. En aspekt som nämns är hur bibliotekarierna ska bemöta 

gruppen dyslektiker.  Detta gör att den uppsökande verksamheten blir en 

central del för att nå de som inte kommer till biblioteket. Forskning visar att två 

till tre elever i varje klass har en läsnedsättning (Lundgren & Ohlis, 2003) och 

genom att bjuda in klasser når man dessa barn och unga. På så vis kan 

bibliotekarien presentera de hjälpmedel finns på biblioteket. Alla respondenter 

håller med om att det finns flertalet fördelar med att bjuda in grupper samt ha 

bokprat och riktade bokprat. Detta är en fördel när bibliotekets strävansmål ska 

nås. Intervjuerna visar att det är ytterst viktigt att ha kontakt med föräldrar, 

lärare eller specialpedagog så att bibliotekarierna i sin tur kan få information 

om barnet eller barngruppen. Även att den uppsökande verksamheten sker 
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utanför bibliotekets väggar ses är viktig för biblioteks arbete och 

marknadsföring.  

Många av respondenterna beskrev svårigheten att möta en grupp barn som de 

inte har så mycket förkunskap kring. Bibliotekarierna i min studie vittnar om 

att det är svårt att se läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och i med detta möter 

bibliotekarierna en stor utmaning. Ytterligare en svårighet som respondenterna 

förde fram var att bibliotekarien ofta ser en grupp barn under exempelvis ett 

bokprat eller ett klassbesök på biblioteket. Bibliotekarien uppfattar härigenom 

oftast en mängd individer och kan här exkludera de besökare som kan ha 

svårigheter. I detta avseende är information om barngruppen från exempelvis 

lärare eller föräldrar en mer inkluderande faktor. Respondenterna i studien 

beskrev ”riktade” bokprat som är riktade till en grupp individer med 

svårigheter vilket gör att barnbibliotekarien har mer kunskap om 

läsförmågorna.  

 

Barnbibliotekarierna har flertalet mål som ska uppnås. Två av dessa är att öka 

läsförmågan och locka till läsglädje. I mötet med en av de mer ”osynliga” 

användargrupperna som de med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi visar 

forskningen att bibliotekarien ska ta emot besökarna med vänlighet och 

förståelse samt med kunskap om att besökarna är olika. Oftast har användarna 

flera starka sidor och då kunna erbjuda hjälpmedel som kan hjälpa och stödja 

dem i deras svårigheter. Allt dessa för att öka tillgängligheten till information.  

 

Jag sammanfattar min uppsats med orden: Finns förförståelse, empati, 

hjälpsamhet, kunskap om/och anpassade medier kan det vara ingredienserna till 

ett gott bemötande.   
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BILAGA 1 

 

Inbjudan till deltagare i intervjun 
 

Hej! 

Mitt namn är Lina Schröck och jag studerar på Högskolan i Borås.  Jag är nu 

inne på sista terminen på mina studier för att utbilda mig till bibliotekarie. Har 

nu börjat skriva på min masteruppsats.  

 

Jag skriver om barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur barnbibliotekarierna aktivt arbetar med barn 

med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Undrar därför om du vill vara med i en intervju och dela med dig av dina 

strategier, metoder, planeringar och aktiviteter som du riktar till barnen med 

läs- och skrivsvårigheter. Om du vill delta träffar jag dig på din arbetsplats på 

en tid som passar dig, intervjun kommer ta ungefär 20 till 30 minuter. I 

intervjun kommer du att vara anonym och jag kommer radera det inspelade 

materialet efter jag transkriberat det. Du kommer även få tillfällen att läsa 

genom svaren innan jag använder intervjumaterialet i uppsatsen, där du kan 

utveckla dina svar om du så vill.   

 

Hör gärna av dig om du är intresserad av att medverka så bokar vi in en tid för 

intervju.  

 

Med vänliga hälsningar Lina Schröck  

Kontaktuppgifter: sdgojapsdgojaspogjpsadg 

Mailadress   afsafsaögsGSDGSADGSDG 

Telefonnummer: 0737424730 
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BILAGA 2 

 

 

Guide för intervjuer med barnbibliotekarierna 
 

Personlig information 

Beskriv vem du är lite kort. 

 Varför valde du att bli barnbibliotekarie?  

 Vad tror du är den starkaste drivkraften i en barnbibliotekaries arbete? 

 Vilka arbetsuppgifter jobbar du med? 

Förkunskap om läs- och skrivsvårigheter 

 Har du fått utbildning hur du bemöter Hur barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi?  

- Om ja- beskriv utbildningen. 

- Om nej- skulle du behöva en sådan utbildning i din yrkesroll? Beskriv. 

 

 Vad tror du är viktigt att tänka på när du möter barn läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi? 

Barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på biblioteket  

 Har du kommit i kontakt med barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi? 

- Om ja- hur ofta? 

- Om nej- varför tror du att du inte kommer i kontakt med dessa barn? 

 

 Hur upptäcker du att de har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

 

 Hur bemöter du barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

- Tänker du på något speciellt vis i dessa möten?  

 

 Har du några erfarenheter kring att arbeta med barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi? Beskriv. 

Riktade aktiviteter till barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

 Har du bokprat för barn?  

- Om ja- hur planerar du bokpratet?  

- Om ja- finns det någon strategi du använder för att nå alla barn i 

gruppen? 

- Om ja- väljer du att visa någon specifik medie under bokpratet?  

- Om ja- vad för typ av litteratur tror du passar barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi? 

- Om nej- om du skulle ha bokprat vad för typ av litteratur tror du passar 

barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
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 Har biblioteket några riktade aktiviteter till barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi? 

- Om ja- finns det några speciella förhållningssätt kring att bemöta denna 

grupp? Beskriv. 

- Om nej- skulle det behövas riktade aktiviteter? 

Samarbeten  

 Finns det samarbeten gentemot skola? 

- Om ja, hur fungerar det och finns det diskussioner gällande barn med 

läs- och skrivsvårigheter? Beskriv. 

- Om nej, hade det behövt tror du? 

Inköp av medier 

 Hur planeras inköp av medier till gruppen med barn med läs- och 

skrivsvårigheter? Hur tänker ni kring inköpen? 

Aktiviteter närmaste tiden 

 Har ni några planerade barnaktiviteter under närmaste tiden som skulle 

passa barn med läs- och skrivsvårigheter? 

 


