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Abstract:  The purpose of this bachelor thesis is to present an overview 

  of a number of libraries’ specially adapted media for  

  children with special needs.  

  We also wanted to see how the librarians worked to help 

  children with special needs, to take advantage of the libraries 

  collections and activities. These special needs could be 

  dyslexia but may also be disabilities which have resulted in 

  them being unable to read literature other than special 

  adapted literature. Examples of this literature are DAISY, 

  book & DAISY, pictogram, bliss, ISAAC, easy reading, 

  Braille, tactile picture books, and computer programs that 

  make it easier for people to read in their own way with their 

  own skills. 

 

  Using qualitative interviews we have interviewed seven 

  librarians. Through this process we have been able to  

  ascertain which methods public libraries use to meet the 

  needs of those children whose disabilities relate to reading. 

  The interviews also explored how they are working with 

  children who need more time than other children does when 

  it comes to reading. 

 

  The results of the interviews showed that the libraries  

  provided a lot of special adapted media. Some of the  

  libraries had a more sophisticated selection collected in their, 

  in Swedish, äppelhylla, but all of them wanted to help and 

  meet children with special needs at the children’s own level. 

  The use of economic budget for adapted literature varied 

  amongst the libraries, sometimes it was amalgamated with 

  the rest of the library budget, but in others the budget was 

  assigned specifically for the adapted literature. 
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1. Inledning 

Under utbildningens gång har vårt intresse för barnverksamheten på folkbibliotek och 

lässtimulans eller läsfrämjande, väckts allt mer ju längre utbildningen har pågått. Vi har 

båda känt att det är just med barn vi vill arbeta med någon gång i framtiden. Uppsatsen 

kommer därför att inriktas på just barn och specifikt på en målgrupp, som vi känner är 

relativt eftersatta i samhället och som vi har personliga erfarenheter av, nämligen barn 

med speciella behov.  

Barn med speciella behov, är i denna uppsats, barn med funktionsnedsättningar och 

detta kan betyda fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, det kan även vara 

syn- eller hörselskador.
1
 En begreppsförklaring till vad som menas med detta följer se-

nare i uppsatsen, men det som generellt benämns som funktionsnedsättningar är de som 

påverkar läsandet. Som bibliotekarie är det viktigt att vara medveten om att dessa behov 

finns. Citatet nedan är således något som kan vara ytterst viktigt att ta till sig som fram-

tida bibliotekarie, speciellt om man ska arbeta med denna specifika målgrupp.  

 ”Att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet  

av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för  

alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten  

för deras inneboende värde”.
2
  

 

Citatet är taget från FN:s konvention och beskriver deras syfte när det kommer till indi-

vider med funktionsnedsättningar och detta är något som är vedertaget på folkbibliote-

ken idag. 

Att alla barn ska bli lika behandlade på folkbiblioteken oberoende av vilka förutsätt-

ningar de har när de kommer dit är alltså något som biblioteken och forskningen strävar 

efter, men det är även något som ligger oss varmt om hjärtat.  

Genom denna uppsats vill vi undersöka vilka medier och resurser som folkbiblioteken 

idag erbjuder dessa barn och hur bibliotekarierna arbetar för att främjar barnens läsande. 

Intresset ligger i att ta reda på om litteratur når dessa barn på samma nivå som barn utan 

speciella behov. Detta är något som vi hoppas skall intressera även er i samma utsträck-

ning. 

 

1.1 Problembeskrivning 
 

Folkbiblioteken ska vara för alla, det är en självklarhet.
3
 I vårt samhälle finns det många 

barn med speciella behov som behöver något slags extra stöd för att kunna ta del av 

folkbiblioteken och dess utbud. Barn med speciella behov inbegriper blindhet, dyslexi, 

läs- och skrivsvårigheter eller andra funktionsnedsättningar. En användbar definition är 

den som FN:s konvention ger: 

 

”Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer  

med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsned-

sättningar, vilka i samspel med olika hinder kan  

motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på  

                                                 
1
 FN:s standardregler, s. 6 punkt 17 

2
 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2006. s. 25 

3
 Statens kulturråd, 1998:3, s. 74 



2 

 

lika villkor som andra”.
4
 

 

Själva benämningen funktionsnedsättningar är alltså, i denna uppsats, barn med läshan-

dikapp, med andra ord funktionsnedsättningar som påverkar användandet av biblioteket, 

läsning och läsvanor. Via folkbiblioteken ska dessa barn ändå få möjligheten att läsa, 

lyssna och fungera likt sina vänner som inte har dessa hinder.  

 

Problematiken som urskiljs är att barn med speciella behov kanske inte får ta del av 

folkbiblioteken och dess litteratur i samma utsträckning eller på samma nivå som andra 

barn. Även om vi sedan tidigare vet att det idag finns olika typer av anpassade medier 

på folkbiblioteken, för de som har någon form av läs- och skrivsvårigheter eller andra 

nedsättningar. Dessa medier skall bidra till att barnen kan få känna samma tillhörighet 

till läsvärlden som de utan läshandikapp. Vi vill således undersöka vilka möjligheter 

och konkreta medier folkbiblioteken tillhandahåller för de här användarna, hur dessa 

resurser i så fall ser ut och hur tjänsterna förmedlas. Här med tanke på hur det kommu-

nala självstyret öppnar upp för olika lösningar, då biblioteken eventuellt hanterar sina 

resurser olika. Alltså skall skillnader och varierande handlingsmönster undersökas.
5
 Vi 

har valt att utforska detta då det vi länge har varit intresserade av hur barnverksamheten 

på folkbibliotek är utformad, speciellt när det kommer till verktyg för barn med speciel-

la behov.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur folkbiblioteken arbetar med och för barn 

med speciella behov. Således vill vi undersöka hur resurserna och möjligheterna för 

dessa barn ser ut på biblioteken. För att få en rimlig balans i uppsatsen har vi koncentre-

rat oss på de tillvägagångssätt som bibliotekarierna använder sig av vid bemötandet av 

dessa användare, hur deras kompetens påverkar arbetet samt hur de tillgängliggör mate-

rial. 

 

Våra frågeställningar blir därför: 

1. Hur arbetar bibliotekarierna för att tillmötesgå barn med speciella behov när det 

kommer till bemötande och tillgängliggörandet av litteratur? 

2. Vad finns det för material och resurser för denna målgrupp på biblioteken? 

3. Hur ser bibliotekarier på sin kompetens i arbetet med den här målgruppen? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att undersöka folkbibliotekariernas synvinkel i den här uppsatsen, för att få 

reda på hur de uppfattar problemet och har således att avgränsat oss till bibliotekarier i 

våra intervjuer. Uppsatsen kommer heller inte att gå in på den ekonomiska aspekten 

som biblioteken måste ta hänsyn till när det kommer till inköp eller distribution av de 

olika medierna, men vidrör dock ämnet ytligt, då det inte går att komma från det helt. 

 

 

 
 

                                                 
4
 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2006, s. 25 

5
 Trost, Jan. Enkätboken, 2001, s. 22 
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1.4 Begreppsförklaring 
 

I vår uppsats används begreppet speciella behov, som vi redan i inledningen och pro-

blembeskrivningen berört till viss del. Ordet behov kommer att användas som sam-

lingsord för alla de olika former av behov som barn kan ha. Detta för att benämna alla 

på samma sätt, utan att lyfta fram en särskild problematik mer än någon annan. När vi 

skriver barn med speciella behov innebär detta barn med dyslexi, läs- och skrivsvårighe-

ter, blindhet eller andra funktionsnedsättningar som påverkar deras läsning. 

 

Ett annat återkommande begrepp som behöver förklaras i uppsatsen är äppelhylla. Ordet 

äppelhylla används nationellt och på svenska folkbibliotek används ett äpple som sym-

bol för äppelhyllan och dess material.
6
 Äppelhyllan är en bokhylla där man samlar an-

passade medier som gör det lättare för barn och ung, med lässvårigheter att läsa. Där 

finns alltså DAISY, bliss, pictogram och annat för att stödja dessa användare i läsning-

en.
7
 Begreppet äppelhörna kommer också att användas i denna uppsats då de är en sam-

lingsplats för äppelhyllan och dess olika medier och hjälpmedel såsom datorer. 

 

1.5 Bibliotekens hjälpmedel 
 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, är en statlig myndighet som följer kulturde-

partementet och deras uppdrag är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång 

till litteratur. 
 
Det är via TPB som låntagarna fritt kan ladda ner böcker och material som 

de behöver för sin läsning.
8
 På TPB och ett flertal folkbibliotek finns det alltså en rad 

olika medier som kan användas av barn med speciella behov och det är dessa olika me-

dier som nedan kommer att klargöras: 

 

DAISY, bok & DAISY 

Digital Audio-based Information System, även kallad DAISY, startades 1994 genom ett 

samarbete mellan TPB och datakonsultfirman Labyrinten Data AB.
9
 En DAISY-talbok 

går inte att spela i en vanlig cd-spelare utan det behövs en DAISY-spelare, ett särskilt 

program på datorn eller en mp3-spelare. Med den sistnämnda kan dock inte alla funk-

tioner som finns med DAISY tas i bruk. De funktioner som går att använda sig av, med 

rätt uppspelningsprogram, är bläddra mellan sidor, sätta bokmärken med anteckningar 

eller att starta boken på samma ställe där den avslutades.
10

 Det finns både DAISY och 

bok & DAISY. Med detta menas att boken de får i sin hand också innehåller en cd-skiva 

som inte är synlig på utsidan. Därför ser boken likadan ut som de böcker deras vänner 

har valt.
11

  

 

Talböcker 

Talböcker är inlästa böcker anpassade för dem som har svårt att läsa. För barn finns det 

också talböcker som hör ihop med en tryckt bok och detta kallas för bok & DAISY. Där 

finns det möjlighet att följa med i boken samtidigt som de lyssnar på den samma. An-

                                                 
6
 Forssmed, Lars. Virtuell Äppelhylla: En förstudie, 2010, s. 3 

7
 Frii, Kerstin et. al. Äppelhyllor, möten och möjligheter i biblioteken: praktiska tips och erfarenheter från 

Halland, 2006, s. 6  
8
 TPB, Om TPB 

9
 Kerscher, George. DAISY Consortium: information technology for the worlds blind and printdisabled 

population – past, present and the future. Library Hi Tech vol 19 nr 1 2001, s. 11-14 
10

 TPB, DAISY 
11

 TPB, Bok & DAISY 
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vändarna kan personligen vara med och ge önskemål om inläsning av litteratur genom 

att skicka inläsningsförslag till TPB.
12

 Produktionen liksom användningen av talböcker 

regleras enligt 17 § i upphovsrättslagen och tillstånd från regeringen för att producera, 

kopiera och framställa dessa krävs för de bibliotek och organisationer
 
som arbetar med 

detta.
13

 

 

Ljudböcker 

Ljud- och talböcker är inte samma sak. Ljudböcker är en kommersiell produkt som är 

anpassad efter vanliga upphovsrättslagar och kan lånas och köpas av vem som helst. 

Dessutom görs ljudböcker inte i DAISY-format och saknar med andra ord specifika 

hjälpfunktioner.
14

  

 

Lättläst 

Lättlästa böcker, eller LL-böcker som de benämns i talspråk, är böcker som är skrivna 

med rak ordföljd och utan krångliga ord eller långa meningar. De finns framtagna för 

olika åldrar och med olika svårighetsgrader.
15

 Det finns också inlästa LL-böcker och i 

dessa läser man långsamt och tydligt.
16

  

 

Punktskriftsböcker 

Punktskriften är till för blinda individer. Ett punktskriftstecken består av en fyrkant med 

upp till sex upphöjda punkter.
17

 Det finns olika sorts punktskriftsböcker. Två exempel 

på sådana böcker är bredvidböcker respektive taktila bilderböcker. En bredvidbok är en 

punktskriftstext där även den vanliga boken finns med och i taktila bilderböcker kan 

läsaren både känna och se.
18

 På sidorna i den taktila bilderboken finns bilder i olika ma-

terial såsom till exempel plast, papper, tyg och skinn och de är något upphöjda för att de 

ska vara lättare att känna.
19

  

 

Bliss 

Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp visas i bilder istället för i bokstäver. 

Vissa av dessa symboler är bildlika medan andra står för en idé, så kallad ideografiska. 

De kan också vara internationellt kända som till exempel siffror. Symbolerna är svarta 

linjebilder och de visas på bakgrunder med vit färg eller i vissa fall olikfärgad sådan, för 

att tydliggöra deras klasstillhörighet. Det är ett brett system med många symboler och 

grammatiska tecken som grundar sig på ett antal grundfigurer som tillsammans kan bil-

da fullständiga meningar.
20

  

 

Pictogram 

Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler som tecknats i vitt med svart 

bakgrund. Varje symbol är ett ord eller begrepp och kan användas som stöd för till ex-

                                                 
12

 TPB, Talböcker, a) 
13

 TPB, Upphovsrättslagen 
14

 TPB, Talböcker, b) 
15

 TPB, Lättläst 
16

 TPB, Talböcker, c) 
17

 TPB, Punktskrift a) 
18

 TPB, Punktskrift b) 
19

 TPB, Taktila bilderböcker 
20

 SPSM, Bliss  
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empel minnet. Det går samtidigt att se som ett alternativ till det skrivna språket för barn 

som annars använder sig av Tecken som AKK.
21

   

 

Tecken som AKK, TAKK 

Tecken som AKK, TAKK, är ett alternativt kompletterande sätt att kommunicera för 

personer som är hörande men har någon slags avvikande eller försenad språkutveckling. 

I grunden ligger inte AKK inom svenskt teckenspråk, men tillräckligt nära för att kunna 

användas ändå. Tecknen används tillsammans med tal och blir ett stöttande inslag vid 

språkutveckling, för att skapa lättare språkförståelse och lärande samt ersättning för det 

talade språket. Det här kommunikationssättet kan vara ett temporärt hjälpmedel men 

också bestående.
22

   

 

2. Tidigare forskning och styrdokument 

Kapitlet inleds med en presentation av det litterära urvalet och deras relevans för vår 

uppsats. Därefter presenteras tidigare litteratur och forskning tematiskt. Slutligen intro-

duceras även de styrdokument som har relevans för vår uppsats 

 

2.1 Urval av litteratur 
 

Det område vi har valt att undersöka är relativt omfattande och därför har det inte varit 

svårt att finna litteratur. Mestadels är det dock litteratur om funktionshinder som själv-

stående och inte funktionshinder och bibliotek i kombination. Därför gjordes försök 

avgränsa det till att passa vårt syfte och därefter bygga vidare. Vi valde att söka efter 

uppsatser, som behandlat ämnena funktionshinder och bibliotek, i databasen BADA och 

via dem även finna relevant bakgrundslitteratur. Variationen på materialet är ansenligt 

då både magisteruppsatser, böcker, styrdokument, artiklar och andra texter söktes fram. 

Den tidigare forskningen som belyses har varit väldigt användbar för oss då de berör 

liknande och stundtals samma problematik. Dock har vår uppsats andra infallsvinklar 

genom att den inte inriktar sig på ett specifikt funktionshinder, utan låter det istället 

sammanfattas till barn med speciella behov. Inom detta finns då de olika funktionshind-

ren inkluderade. De texter som sökts fram går främst in på området Biblioteks- och in-

formationsvetenskap, men berör även pedagogik i vissa fall. Dock är pedagogiken inte 

det centrala i denna uppsats då ingången är av en något annan karaktär. Detta för att låta 

biblioteks- och informationsvetenskapen stå i fokus, om än med något av ett underbyggt 

pedagogiskt perspektiv inkluderat. 

 

Även styrdokument kommer att tas upp i uppsatsen. Anledningen till att dessa benämns 

är att vi ser en relevans till uppsatsen, då denna skrives på lokal nivå och att det finns ett 

uppdrag som biblioteken skall följa, vilket är att se till att alla barn har lika tillgång till 

biblioteket och dess medier. I Sverige finns det olika organisationer som är till för att 

stödja och främja funktionshindrades rättighet och plats. De olika styrdokumenten är 

inte lagar som folkbiblioteken måste följa till punkt och pricka, men efterföljandet av 

dessa är något som vi anser att folkbiblioteken bör sträva efter, för att ge barn med spe-

ciella behov den servicen och tillgång till litteratur som de har rätt till. 

                                                 
21

 SPSM, Pictogram  
22

 SPSM, Tecken som AKK - TAKK 
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2.2 Litteraturgenomgång  
 

Barns egenmakt och läsfrämjande 
Barbro Johansson har under femton års tid ägnat sig åt etnografisk forskning om barns 

liv. Hon skriver i kapitlet Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv ur Barnet, 

platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld från 2010 om hur hon 

har fått ett barnperspektiv som ligger nära bibliotekariernas.
23

 I sin text beskriver hon 

vilken stor betydelse barn idag har för många vuxna och att barn aldrig förr har fått så 

pass mycket uppmärksamhet som idag. Johansson beskriver begreppet barnperspektivet 

och tar även upp att barnet är beroende på ett annat sätt än den vuxna, samt att barnet 

har färre resurser till sitt förfogande.
24

 Hon visar hur barns egenmakt är beroende av 

bibliotekets resurser och även hur vuxna som jobbar med barn kan gynna barns egen-

makt, genom en människosyn som inte är uppbyggd på generaliseringar eller olika 

fack.
25

 Det är främst detta som vi finner vara av relevans för vår uppsats, alltså begrep-

pet empowerment. Med empowerment, eller egenmakt, menar Johansson att barnet skall 

få chansen att ha större inflytande över sitt eget liv.
26

 Detta skulle kunna nås genom att 

bibliotekarien tillhandahåller medier utan att direkt påverka barnens val av dem. Det 

finns även ett motsatt förhållningssätt som författaren tar upp och skriver att ”När barn 

betraktas som en svag och skyddsvärd grupp är det lätt att placera problemet hos indivi-

den, att förutsätta att det är barnet som ska stärkas och frigöras”. 
27

 Det här innebär att 

det ofta är den vuxna som definierar vad som är bäst för individen och styr situationen, 

vilket leder till att barnet i detta fall får makt på den vuxnes villkor. Detta skulle bland 

annat leda till det typiska exemplet av att bibliotekarien försöker vägleda barnen mot 

”god” litteratur.
28

 Vi anser dock att vi håller det tidigare nämnda synsättet i vår uppsats 

och det är när empowerment-processen överlåts på barnen, alltså att empowerment blir 

synonymt med att stärka individen som väljande användare och att den vuxnes roll blir 

att ge denne tillräckligt med information för att kunna göra egna val.
29

  

 

Mats Dolatkhah skriver i Barnbiblioteken och läsandets fyra ”M” ur Barnet, platsen, 

tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld från 2010 om teorier som berör 

läsandet som ett historiskt fenomen där läsning är en handling med många dimensioner. 

Han tar således upp fyra begrepp som han analyserar och beskriver i sin text. Dessa fyra 

begrepp är meningsskapande, materialitet, modalitet och makt och han kallar de för 

läsandets fyra M.
30

 De olika begrepp och teorier som han tar upp, menar han kan kom-

ma till användning för att förstå läsning historiskt, i samtiden och även i framtiden.
31

 

Han sätter dessa begrepp i relation till läsfrämjande verksamhet, dock är det begreppet 

                                                 
23

 Johansson, Barbro. Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv, 2010, s. 30  
24

 Ibid., s. 23-25 
25

 Ibid., s. 46 
26

 Ibid., s. 26 
27

 Johansson, 2010, s. 26 
28

 Ibid., s. 26-27 
29

 Ibid., s. 27 
30

 Dolatkhah Mats. Barnbiblioteken och läsandets fyra ”M”, 2010, s. 107 
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meningsskapande som har mest relevans för den här uppsatsen. Han kommer således 

fram till att meningsskapandet av litteratur kan påverkas av vilket intryck mediet ger 

läsaren, genom hur det ser ut eller på vilket sätt läsaren får ta del av det. Det är också 

detta vi knyter an till i uppsatsen då det sätt barnet får ta del av medier påverkar deras 

läsande. Han skriver att förståelsen av en text varierar med den uppfattning som appli-

ceras på den, till exempel om barnet skulle missförstå ett ord, blir det en helt ny förstå-

else. Dock påpekar han att även om förståelsen har sitt ursprung ur ett missförstånd är 

det kanske ändå intressant, lärorikt eller empowering för barnet.
32

  

 

Aidan Chambers skriver i boken Om böcker, från 1987, om hur viktig litteratur är i vårt 

liv. Denna är relevant för vår forskning, trots sin ålder, då Chambers är en storhet inom 

barnlitteraturvärlden och har skrivit mycket litteratur inom den samma. Boken går att 

passa in i vår forskning på så sätt att den tar upp olika sätt för barn att få möjlighet att ta 

till sig en bok, det vill säga att Chambers lyfter fram det viktiga med läsning och detta 

går även att tillämpa på barn med speciella behov. På så sätt går det att ta in författarens 

ord på flera aspekter i vår uppsats. Även om den inte pekar ut biblioteket som central 

plats för att läsa litteratur går det att anpassa på det. Direkt inriktning på barn med spe-

ciella behov finns inte, men de inkluderas av oss i Chambers förslag då de ändå kan 

nyttja litteraturen på ett flertalet sätt, med dagens möjlighet till hjälpmedel på bibliote-

ken.  

Chambers har genom åren kommit att bli mer och mer övertygad om att läsa litteratur är 

bland de viktigaste av kulturella och bildande sysselsättningar gällande både vuxna och 

barn. Samtidigt är det viktigt att barn får tillgång till olika slags böcker, får utforska dem 

och välja bland dem, får dem upplästa för sig och titta i dem själv.
33

 Det sistnämnda kan 

tas i bruk i olika former och kan barnen inte höra skulle teckenspråk ersätta röstens upp-

läsning och kan de inte se kan de få känna bokens innehåll genom taktila bilderböcker.  

 

Fortbildning och speciella behov 
Helen Pettersson skriver i kandidatuppsatsen Strömmande läsning eller annan läsning, 

bibliotekariers syn på läshjälpmedel för funktionshinder, från 2010, om hur biblioteka-

rier arbetar för att tillgängliggöra litteratur till personer med läshinder. Hon undersöker 

vilka strategier som dessa bibliotekarier har när det kommer till att bemöta dessa indivi-

der, i form av läshjälp och hur bibliotekarierna prioriterar mellan olika läshjälpsmedel. 

Pettersson skriver om strömmande läsning, men även om DAISY böcker och andra läs-

hjälpmedel som ljudböcker, storstilsböcker och lättlästa böcker. Vi kommer inte att fo-

kusera något på begreppet strömmande läsning i vår uppsats, utan mer koncentrera oss 

på de senare och känner därför att begreppet inte behöver någon presentation då det inte 

är relevant för vår uppsats. Genom kvalitativa intervjuer ville Pettersson undersöka hur 

bibliotekarier väljer mellan de olika hjälpmedel som finns idag och ta reda på vilka till-

vägagångssätt som inträffar när bibliotekarierna tillmötesgår människors behov av läs-

hjälp.
34

 Hon använder sig sedan av Michael Bucklands teorier om sex barriärer för att 

analysera den empiri hon har fått in. Pettersson skriver att det finns många barriärer på 

ett bibliotek för personer med speciella behov, till exempel kan det vara fråga om hur 

bibliotekskatalogen är utformad, om de har tillgänglighet till allt. Även priset för an-

vändaren eller kostnaden för själva bibliotekstjänsten kan vara en barriär.
35

 Hon konsta-
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terar att det dessa barriärer finns men att hon utifrån sina respondenter har fått förståel-

sen att användarna behöver olika hjälpmedel för att ta sig över dem. Hon skriver dessut-

om att hennes respondenter uttryckte att alla dessa medier är bra då de personer som 

behöver extra hjälp är främst i behov av en individuell anpassning och ett bemötande 

efter deras egna särskilda läshinder.
36

  

Pettersson kom således fram till att de hinder som Buckland redogör för har blivit lätta-

re att överkomma med åren då bibliotekarier idag har bättre kunskap om läshandikapp 

och att urvalet av medier har ökat samt att biblioteken i själva verket har ett relativt brett 

utbud av medier för eftersatta målgrupper.
37

  

 

Amira Sofie Sandin har skrivit boken Barnbibliotek och lässtimulans. Delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete, från 2011, där hon presenterar olika projekt som inriktat sig 

på läshinder och funktionsnedsättningar när det kommer till barn. Hon tar även upp att 

omkring femtio procent av dessa projekts rapporter sätter barnen med lässvårigheter och 

funktionsnedsättningar som indirekt målgrupp och bibliotekarien som den direkta då de 

sistnämnda måste fortbildas för att få bredare kunskaper om just 

funktionsnedsättningar.
38

 Denna bok kändes relevant för oss då den presenterar 

bibliotekariernas fortbildning för att de ska kunna möta barnen med 

funktionsnedsättningar på rätt sätt och det är just ur bibliotekariens synvinkel denna 

uppsats är skriven. 

 

Ann Marie Stenhammar skriver i Handlingsplaner för barn och ungdomar, ur Handi-

kappolitiken i praktiken: om den nationella handlingsplanen från 2006, att barns förut-

sättningar och beteende skiljer sig från vuxnas och påstår att det således krävs av den 

vuxna, i det här fallet bibliotekarien, att ha speciella kunskaper för att barnen ska få stöd 

på en nivå som är anpassad efter dem.
39

 Utifrån detta såg vi att fortbildning för bibliote-

karierna kan vara viktigt för att kunna arbeta med och för barn med speciella behov på 

rätt sätt. 

Hon skriver till exempel att ”I den bästa av världar behövs inga särlösningar för barn 

och ungdomar med funktionshinder”.
40

. Ett samhälle skall vara anpassat för alla indivi-

der, oberoende av vilka speciella behov man har. Hon framför dock att även om det var 

många år sedan Sverige skrev under barnkonventionen fungerar principen om barnens 

bästa ännu inte i praktiken på många håll. Det är i de flesta fallen vuxna som tror sig 

veta bäst om barnens välmående och här är då barn med funktionshinder en extra utsatt 

grupp, då beroendet av den vuxne är mer evident.
41

  

Mycket har dock förbättras för barn med speciella behov skriver hon, speciellt inom 

teknik och utveckling av hjälpmedel.
42

 Hon tar till exempel upp att det nu finns datorer 

med talsyntes eller en speciell mus och mycket mer. För att litteratur och mycket annat 

skall vara tillgängligt för denna målgrupp behövs dessa hjälpmedel och när mängden av 

hjälpmedel ökar, ökar även möjligheterna till självständighet och delaktighet för dessa 

barn. Hon påpekar även att samhället har förbättrat sitt bemötande av dessa individer i 
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verksamheter såsom skolor och handikappsorganisationer.
43

 Stenhammar skriver även 

att det idag finns mer kunskap, större utbud och mycket annat som kanske inte fanns för 

30 år sedan.
44

 

 

Gyda Skat Nielsen har tillsammans med Birgitta Irvall tagit fram Riktlinjer för 

biblioteksservice till dyslektiker som kom ut 2004. Utöver att ta upp olika standardregler 

och manifest trycker de på betydelsen av utbildning för bibliotekarier om och kring 

funktionshandikapp. Utan denna kunskap, menar de, kan bibliotekarierna inte bemöta 

speciella behov på rätt sätt.
45

 

Nielsen och Irvall beskriver de olika hjälpmedel som finns tillgängliga för användare 

med dyslexi på biblioteken och några av dessa är lättlästa böcker, talböcker och 

tidskrifter anpassade för att kunna göra det lättare för dyslektikerna att läsa och förstå.
46

 

Dessutom har de ett eget kapitel för barn med dyslexi där hjälpmedel likt de i 

föregående mening också tas upp.
47

 Denna text är en bra sammanfattning över hur 

bibliotekens hjälpmedel kan se ut för dyslektiker och även om det inte är vår enda 

undersökta användargrupp finns den ändå med inom ramen för vår uppsats. Även deras 

ord om fortbildning för bibliotekarier använder vi som ett stödjande verktyg då det 

återigen lyfter fram hur viktigt det är för bibliotekarierna att ha utförlig kunskap kring 

den målgrupp de arbetar med.   

 

Bibliotekets tillgänglighet och resurser 
Eva Herngren och Susanne Elvin Johansson skriver i sin magisteruppsats Tillgänglighet 

på folkbibliotek för dyslektiker och synskadade från 2006 om hur folkbibliotekens servi-

ce till synskadade och dyslektiker ser ut på biblioteken i Sverige. De ville se hur tjäns-

terna och tillgängligheten påverkar varandra för dessa målgrupper, vilket också vår upp-

sats går in på, dock för en bredare målgrupp. Herngren och Johansson ville med biblio-

tekets perspektiv se hur servicen ser ut till dessa målgrupper, samt att de kände det vär-

defullt att få synpunkter från till exempel dyslektiker och synskadade för att även fånga 

upp deras perspektiv. De utförde således en kvalitativ analys och använde sig av Micha-

el Bucklands teori om barriärer på biblioteken.
48

 Genom intervjuer och tidigare forsk-

ning drog de slutsatserna att talboksverksamheten har utvecklats mycket genom åren, att 

tillgängligheten inom många aspekter har förbättrats samt att övergången till DAISY 

har medverkat till framsteg på biblioteken.
49

 De skriver även att talböcker och läs- och 

skrivstugor är de viktigaste tjänsterna på biblioteken och att övergången till DAISY-

talböcker har bidragit till att själva tillgängligheten har ökat.
50

 Dock finner Herngren 

och Johansson att det fortfarande finns vissa hinder kvar på biblioteken även om dessa 

har minskat. I de riktlinjer de studerade står det att alla bibliotek rekommenderas att 

anpassa sin information till dessa grupper. De kom fram till att det fanns brister i detta 

och att dyslektikerna var den grupp som var svårast att nå ut med information till.
51

 

Slutligen fann de att både synskadade och dyslektiker själva känner att de blir mottagna 
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på ett bra sätt på biblioteken, men att dyslektikerna fortfarande känner ett visst obehag 

inför att besöka biblioteken.
52

 Denna uppsats gjorde oss extra uppmärksamma på det 

viktiga med att göra biblioteket tillgängligt för barn med speciella behov. 

 

I Det kan alltid bli bättre; En kvalitativ studie av fem folkbiblioteks tillgänglighet för 

fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar från 2008 skriver Rose-

Marie Johansson och Sofie Ängsved om tillgängligheten för barn och ungdomar med 

fysiska och intellektuella funktionshinder på biblioteken. Syftet med deras magisterupp-

sats var att få en uppfattning av om det finns begränsningar eller hinder för barn och 

ungdomar med funktionshinder på biblioteken. De försöker besvara detta genom att se 

vilka material och tjänster som biblioteken har för de här målgrupperna, hur biblioteks-

miljön är utformad och hur biblioteken når ut med information till dem.  

Magisteruppsatsen använder sig av Michael Bucklands sex barriärer, som användarna 

måste övervinna för att få samma tillgång till biblioteket som alla andra i samhället. 

Med hjälp av Bucklands teori samt genom observationer och kvalitativa semistrukture-

rade intervjuer såg de att funktionshindrade räknas på samma sätt som icke funktions-

hindrade och särskiljs alltså inte vid till exempel bemötandet.
53

 De drog slutsatsen att 

biblioteken har ett brett utbud av material, även om medierna varierar på de olika biblio-

teken, verkade de inte ha några ekonomiska hinder för att köpa in dessa. Istället fanns 

det ett relativt ansenligt utbud och de såg även i samband med detta att genom ökad 

tillgång till bok & DAISY har användarna fått möjlighet att förbättra läsningen.
54

 De 

fick fram att biblioteken nådde ut till användarna genom samarbete med handikappsor-

ganisationer och pedagoger eller genom anpassat material såsom broschyrer med enkla-

re text.
55

 Detta är något som senare kommer att kopplas till de resultat som kom fram 

via intervjuerna. Det fanns dock brister i den fysiska miljön på biblioteken när det 

kommer till dessa målgrupper och de fann att biblioteken i fråga inte marknadsför sin 

verksamhet tillräckligt.
56

 Den här magisteruppsatsen är relevant för vår uppsats då den 

tar upp många aspekter som även vi kommer att beröra i senare kapitel. 

 

Hans von Axelson beskriver ur ett brett perspektiv i avsnittet Från individuell anpass-

ning till generell tillgänglighetsförbättring, ur Handikappolitiken i praktiken: [om den 

nationella handlingsplanen] från 2006, vad som menas med tillgänglighet och dess be-

tydelse för individer med funktionshinder av olika slag. Med tillgänglighet menar han 

att man skall ha tillgång till den yttre miljön samt till information och möjlighet till 

kommunikation och han skriver att punktskrift, stor stil med mera är viktigt att ha på 

biblioteken och i hela samhället för att funktionshindrade skall ha samma tillgänglighet 

som alla andra.
57

  

Han tar, som tidigare nämnt, upp frågan varför det är viktigt med bättre tillgänglighet 

för denna målgrupp och visar att ökad tillgänglighet är en investering, där till exempel 

behovet av individuellt stöd och särlösningar minskar inom socialtjänst och liknande. 

Han tar även upp antidiskrimineringsaspekten där alla individer skall vara lika mycket 

värda och ha samma rättigheter, detta betyder att alla måste bidra till att förutsättningar-
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na för delaktighet förbättras.
58

 Axelson menar att det är viktigt att förbättra tillgänglig-

heten generellt i hela samhället.
59

 En annan viktig punkt som han tar upp när det kom-

mer till att arbeta med tillgänglighet, som är relevant för vår uppsats, är att utbilda 

nyckelpersoner. Då har man vissa personer som besitter speciell kunskap inom området 

och detta, som tidigare beskrivet, kan vara av yttersta vikt när man skall arbeta med 

denna målgrupp.
60

  

 

Ragnhild Borängs magisteruppsats Tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker på 

folkbibliotek i Södermanland från 2003 har som syfte, precis som titeln visar, att under-

söka tillgänglighet och verksamhet för vuxna dyslektiker på några utvalda folkbibliotek 

i Sverige. Genom enkäter och öppna intervjuer har författaren studerat hur biblioteken 

tar hänsyn till dyslektiker och hur litteratur och annat material för dem finns lättillgäng-

ligt för att underlätta deras användande av biblioteken. Hon ansåg sig inte finna någon 

relevant teori eller modell till sin uppsats, därför rundade hon sig istället i sin frågeställ-

ning och genom att jämföra sitt slutgiltiga resultat med tidigare forskning. Resultatet har 

hon fått fram genom enkäter och öppna intervjuer. Hon studerade hur det tas hänsyn till 

dyslektikers behov på biblioteken, samt hur litteratur och annat material för dem finns 

lättillgängligt för att underlätta deras biblioteksanvändande.
61

 Det här är en magister-

uppsats med forskning närliggande vår egen och på grund av detta är den också an-

vändbar för oss. Vår egen uppsats behandlar också tillgängligheten för funktionsnedsat-

ta användare, dock inriktar vi oss inte på en specifik funktionsnedsättning och har an-

vändargruppen barn istället för vuxna.  

 

2.3 Litteratursammanfattning 

   
Vi har nu gått igenom ett antal texter och kan se att författarna är relativt överens om att 

barn med speciella behov är en grupp användare som måste prioriteras. De är även 

eniga om betydelsen av stöd för den här målgruppen. Att fortbildning behövs är något 

som de flesta författarna lyfter fram som viktigt, då bibliotekarierna på så sätt kan 

utvecklas och bygga på sina kunskaper i arbetet med användarna med speciella behov 

utifrån olika aspekter. De lyfter även fram att barn på egen hand skall kunna ta del av 

biblioteket, efter att ha fått vägledning vid tidigare möten med bibliotekarier. Barns 

egenmakt, empowerment, är alltså också viktigt att främja, eftersom barnen själv också 

ska få chans att påverka och göra egna val.   

Arbetet med läsfrämjande är en betydelsefull aspekt som tas upp av författarna. De 

skriver om hur viktigt det är att anpassa sig efter individen samt deras speciella behov 

när det kommer till bemötande och tillgängliggörandet av litteratur och annat i den 

dagliga biblioteksverksamheten. 

 

2.4 Styrdokument 

Biblioteken befinner sig i en politisk verksamhet som på många sätt styr hur deras ar-

betsgång skall se ut. Därför har vi valt att ta upp ett antal av de styrdokument som finns 

i Sverige som skall stödja funktionshindrades rättigheter.  
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Ett exempel på detta är HI – Hjälpmedelsinstitutet som drivs av svenska staten och 

landstingsförbundet. HI benämndes fram till 1999 för Handikappsinstitutet och de har 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sin ut-

gångspunkt.  

 

Ett annat relevant styrdokument för den här uppsatsen är UNESCO:s folkbiblioteksma-

nifest vilken utarbetades tillsammans med International Federation of Library Associa-

tions and Institutions (IFLA) 1994. En av de punkter som lyfts fram i manifestet handlar 

om att biblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras kön, religion. De som är i be-

hov av särskilda tjänster, såsom handikappade eller minoriteter, skall erbjudas detta för 

att kunna ta del av biblioteket på samma sätt som de utan behov av dessa tjänster.
62

 

 

Bibliotekslagen är även den viktig att ta upp då den är en ram som anger genreralla an-

stiftelser för biblioteksverksamhet. Riksdagen menar att paragraferna i bibliotekslagen 

inte har kommit till för att slå ut den kommunala självbestämmanderätten utan att kom-

munerna och landstingen själv får bestämma omfång och ändamål på sin biblioteks-

verksamhet. Paragraferna i lagen innebär att kommuner och landsting får skapa en egen 

vision av vilken gestalt deras biblioteksverksamhet skall agera utifrån och samtidigt 

göra ett stort antal politiska övergripande ställningstaganden om den samma. Dessa 

ståndpunkter menas vara naturliga sett utifrån biblioteksplanerna.
63

 

Enligt paragraf åtta och nio i bibliotekslagen skall folk- och skolbibliotek ge särskild 

uppmärksamhet åt till exempel funktionshindrade. Detta genom att erbjuda dem littera-

tur anpassad till denna grupps behov. De skall även koncentrera sig extra mycket på 

barn och ungdomar genom att då erbjuda informationsteknik, böcker och andra medier 

anpassade till deras behov.
64

 Detta tycker vi är en viktig aspekt för biblioteken att ta till 

sig när det gäller barn med speciella behov, därför lyfter vi fram denna lag. 

3. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkten för vår studie. Vi har valt att an-

vända oss av definitioner och en modell av Åse Kristine Tveit ifrån boken Innganger; 

om lesning og litteraturformidling från 2004. Kapitlet kommer att innehålla en modell-

redovisning. Senare kommer våra frågeställningar och vår empiri att fogas samman med 

Tveits beskrivning av litteraturförmedling och hur bibliotekets resurser kan nå ut till rätt 

målgrupp. 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie handlar om huruvida barn med speciella behov har samma möjligheter att ta 

del av litteratur som barn utan dessa behov. Som tidigare beskrivet vill vi undersöka hur 

stödet ser ut för dessa barn och vad biblioteken gör för att stödja deras läsning. Samt 

utforska vilka medier som finns för dem på folkbiblioteken och om dessa medier når ut. 

Här tänker vi att litteraturförmedling är en viktig del och har därför valt att rikta in oss 

på Tveits teori som skall lyfta upp vår analys. 

 

3.2 Teoretisk modell 
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Tveit skriver att litteraturförmedling och läsfrämjande är nära besläktade. Detta då litte-

raturförmedling går ut på att informera om och samtidigt synliggöra litteratur, skapa 

vägledning för läsaren och att väcka läslust hos dem.
65

 Tveit beskriver två olika delar av 

litteraturförmedling, varav den ena är att en förmedlare fungerar som en mellanhand 

mellan litteraturen och läsaren, medan den andra är en mer teknisk inriktad del som in-

nebär exempelvis registrering, klassificering, inköp och hylluppställning.
66

 Inriktningen 

kommer att vara på den första av dessa definitioner och särskild vikt läggs på tillgången 

av litteratur på biblioteken. Att förmedla litteratur är viktigt för ett folkbibliotek och att 

göra detta för barn med speciella behov känns som ett extra viktigt uppdrag. Tveit skri-

ver att förmedlingen handlar om att, bland annat, synliggöra, vägleda och rekommende-

ra litteratur både visuellt, muntligt och skriftligt.
67

  Det här går att utläsa ur en översatt 

version av Tveits modell: 

 

 
 
Fig.1) Modell av förmedlingssituation.

68  
 

Modellen ovan visar hur en förmedlingssituation kan förlöpa och vi har valt att lyfta 

fram den då den går att applicera på hur det kan se ut på biblioteket när det kommer till 

användarna med speciella behov och litterära hjälpmedel för dem. Med tillgängliga tex-

ter menas litteratur som är medieformerna DAISY, taktila bilderböcker, lättläst och 

andra hjälpmedel som finns på biblioteket i dess äppelhylla. Modellen visar hur förmed-

laren värderar läsarens individuella kompetensnivå samtidigt som hon även värderar 

texten och dess komplexitetsnivå så att den skall passa barnets kompetensnivå, för att 

sedan förmedla denna vidare till läsaren. Med hjälp av bibliotekarien väljer alltså barnet 

ut en text, ur de tillgängliga texterna som finns på biblioteket, vilket i det här fallet ock-

så är ett medium som passar barnets kompetensnivå. Det viktiga är att förmedlaren, i 

mötet med barnet, värderar och anpassar sig efter läsarens kompetensnivå för att på så 

sätt kunna förmedla rätt media med rätt komplexitetsnivå till rätt användare. Detta kan 

vara viktigt att tänka på exempelvis innan och under ett bokprat, då bibliotekarien måste 

ta hänsyn till om barnen behöver litteratur i lättläst format eller i DAISY-format istället 

för en vanlig pappersbok. Läsarnas kompetensnivå kan vara den som förutsätter att me-

dierna är tillgängliga. Då dessa produceras utifrån målgruppens behov, medierna skulle 

inte produceras om inte behovet hade funnits.  

Tveit menar att förmedlaren arbetar för att överbrygga gapet mellan läsaren och littera-

turen och att litteraturen i fråga är känd för förmedlaren. Med detta menar hon att för-

medlaren har kunskaperna som krävs för att kunna rekommendera och värdera litteratu-
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ren. Förmedlarens uppgift är att visa den litteratur som finns tillgänglig för läsaren.
69

 

Det handlar med andra ord om att den som agerar förmedlare skall leta upp litteratur för 

att någon annan skall få glädje av den, likt ett tryffelsvin som Tveit liknar det vid. Finna 

och vägleda läsaren är med andra ord två moment som är viktiga för att kunna ta fram 

något till läsaren att ta del av som denne kanske inte känner till.
70

 

 

Folkbibliotek anser sig ha något för alla, menar Tveit, då det finns ett stort utbud och 

olika genrer men att detta sätt att tänka säkerligen fungerade förr men är idag inte lika 

gångbart. Då aspekter i samhället har förändrats blir både användarnas behov och krav 

högre, skriver hon, vilket för förmedlaren innebär att det inte går att ta vad för sorts bok 

som helst och föreslå den för läsaren. Istället vill läsaren veta om du som förmedlare 

kan din sak, om du har orienterat dig i den litteratur som läsaren har framför sig. I ett 

segmenterat samhälle är inte läsaren en passiv mottagare utan en aktiv användare som 

gör egna val och värderar kvalitet högt och samtidigt äger rätten till att neka en bok. 

Förmedlaren skall ha stor kunskap om det han eller hon förmedlar, men samtidigt skall 

man ta vara på den kunskap som mottagaren ofta själv besitter då det även kan vara så 

att mottagaren ibland innehar mer kunskap än bibliotekarien.
71

 

 

Tveits modell är användbar för att se folkbibliotekens roll i förmedlandet av litteratur 

till barn med speciella behov just på grund av detta. Förmedlingen handlar om att få 

läsaren, eller i bibliotekens fall användaren, att ta till sig boken och vilja läsa den. Att 

förmedla en bok som mottagaren har svårt att förstå blir mer eller mindre meningslöst i 

längden och därför gäller det att anpassa sig till användarens kompetensnivå. Denna 

nivå kan variera från person till person och när det kommer till barn med speciella be-

hov kan variansen vara ännu högre i skala jämfört med barn utan dessa behov. Med 

variansen här menas att det inte bara gäller att finna rätt bok att förmedla, som är fallet 

med barn som inte har dessa speciella behov, utan här även hitta rätt mediesort att för-

medla den genom. Vi tillstår att det finns två olika typer av komplexitet; en i verket, 

såsom svårighetsgraden, och en i mediet där det handlar om själva formatet likt taktila 

bilderböcker och bliss. Detta är dock något vi inte går närmare in på då det är själva 

medierna uppsatsen fokuserar på samt det faktum att vår inriktning är barn som i vanli-

ga fall läser litteratur på en något lägre nivå. Den här modellen är användbar i uppsatsen 

då den visar vad förmedlarrollen, som bibliotekarien här innehar, kan betyda vid för-

medlingen av rätt litteratur till rätt mottagare. 

 

4. Metod 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för metodval och tillvägagångssätt. 

Metoderna i denna uppsats är kvalitativa och för att få fram den empiri som vi var ute 

efter och tillräckligt med material valdes semistrukturerade intervjuer som forsknings-

metod. 
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4.1 Metodmotivering och tillvägagångssätt 

 

I denna uppsats används kvalitativa metoder, via semistrukturerade intervjuer, då vi 

kände att detta kan lyfta upp vårt syfte mer än ett kvantitativt tillvägagångssätt. Som 

Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder, lägger kvalitativa metoder 

främst vikt vid ord och hur individer uppfattar och tolkar sociala verkligheter.
72

 Det 

kvalitativa valet passar även bättre som insamlingsmetod kring det empiriska material 

som vi ämnade samla in. Intervjuer har utförts för att ta in bibliotekariernas synvinkel i 

uppsatsen, vilket knyter an till frågeställningarna. Frågeställningar bakom den här upp-

satsen avser att urskilja varierande handlingsmönster. Vi menar att bibliotekarierna är 

trovärdiga och att det trots allt är de som besitter mest kunskap om ämnet och det är 

därför denna inriktning har valts.  

 

Före intervjuerna utfördes två pilotintervjuer för att upptäcka de problem som kan upp-

stå, justera fokus och för att avgöra vilka frågor som inte fungerade för syftet. Själva 

pilotintervjuerna förkastades men många av de frågor som ställts under dem användes 

senare som förebild för den egentliga intervjumallen. Att testa intervjufrågorna via en 

pilotstudie är något som Richard A. Krueger och Mary Anne Casey också förespråkar 

då detta är ett sätt att bekräfta uppsatsens validitet.
73

 

 

För denna uppsats har sju bibliotekarier intervjuats, varav fyra av intervjuerna var e-

postintervjuer. Detta på grund av att vi inte kunde ta oss till biblioteken i fråga, inom 

tidsramen för vår uppsats. Vi ville dessutom försöka förhöja uppsatsens reliabilitet ge-

nom att inleda intervjuerna, som utfördes ansikte mot ansikte, på liknande sätt. Den ena 

av oss ställde frågorna vid samtliga tillfälle och den andra antecknade och tog hand om 

inspelningen, medan bibliotekarierna var samtalsbärande parten vid intervjuerna, vilket 

gjordes med Victoria Wibecks text i åtanke.
74

. 

Intervjuerna var som sagt semistrukturerade och denna intervjumetod passade uppsats-

ämnet bäst för att få ut största möjliga mängd av empiri. Jan Trost menar att vid kvalita-

tiva intervjuer skall man inte i förväg ha konstruerade frågor. Istället skall man ha en 

lista med frågeområden och i den möjligaste månen låta den som blir intervjuad leda 

samtalets ordning.
75

 Intervjuerna utfördes på bibliotekariernas arbetsplatser, detta stär-

ker undersökningens validitet eftersom det är på en plats som de känner sig trygga att 

vara på.
76

 Tidsmässigt avsattes det en halvtimme till varje intervju, exkluderat observa-

tionen. Då vi både antecknade och spelade in de svar våra respondenter gav, har vi en 

relativt detaljerad empirisk grund. 

 

Utöver semistrukturerade intervjuer utfördes även öppna observationer för att kunna ge 

en slags bakgrundsbeskrivning av hur biblioteken såg ut ur vårt perspektiv, med avse-

ende på de aspekter som vi undersökte. Dock användes inget observationsschema då 

dessa observationer enbart används som komplement till den huvudsakliga metoden och 

inte som empiriinsamling. Detta för att kunna få en bild av hur deras uppbyggnad, utbud 

och placering av äppelhyllan och dess område såg ut. Observationerna blev därmed mer 
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som iakttagelser för att undersöka hur tillgängligheten och mångfalden av resurserna för 

barn med speciella behov, tog sig uttryck i biblioteksrummet. Tre av sju bibliotek ob-

serverades och beskrivningarna av dessa finns i kommande kapitlet. 

 

4.2 Urval 
 

För att få respondenter till uppsatsen kontaktades 18 stadsbibliotek runt om i Sverige via 

e-post (bilaga 1). Urvalet av dessa gjordes genom att vi undersökte bibliotekens hemsi-

dor för att se om de hade en äppelhylla eller andra stödjande medier på sina respektive 

bibliotek. Då antalet svar enbart uppkom till tre vid första utskicket kändes antalet inte 

tillräckligt för insamlingen av vår empiri. Därför skickades det även ut förfrågningar 

angående e-postintervjuer till stadsbiblioteken för att få in ytterligare material (bilaga 

2). Där blev svarsfrekvensen fyra bibliotekarier. Sammanlagt blev det sju bibliotekarier 

som intervjuades till denna uppsats. 

 

Då det kändes lättare att få respondenter om konfidentialitet utlovades, valde vi att låta 

alla intervjuer gå under detta. Stadsbibliotek valdes på grund av att de ofta är något stör-

re i omfång och därför mer innehållsrika för uppsatsens empiriinsamling.  

Ingen av respondenterna krävde att få granska intervjumaterialet innan publicering i 

uppsatsen. 

4.3 Analysmetod 
 

En analys kommer att utföras med hjälp av Tveits teori och vi använder oss då av en 

översatt version av hennes modell. Främst används hennes teori som ett verktyg för att 

strukturera upp det empiriska materialet, men vi använder även hennes modell för att 

analysera det våra respondenter har sagt. Då modellen tar upp en förmedlingssituation 

mellan, som vi har valt att tolka det i denna uppsats, en bibliotekarie och ett barn med 

ett speciellt behov, är det följande steg vi utgår ifrån: tillgängliga texter, vald text – 

komplexitetsnivå, förmedlare och läsaren – kompetensnivå. Utifrån dessa har vi sedan 

tematisera våra resultat. 

 

5. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet redovisas det insamlade materialet som våra intervjuer gav oss. Detta 

återknyts sedermera till Tveit och genom hennes teori analyseras empirin. Upplägget 

som följer under det första delkapitlet nedan är sådan att vi först tar upp de tre intervjuer 

som gjordes ansikte mot ansikte och sedan de intervjuer som skedde via e-post. Vi pre-

senterar en ytlig bakgrundsbeskrivning av bibliotekarierna och biblioteken när det 

kommer till de aspekter som undersöktes. Kapitlet avslutas med att Tveits modell 

plockas isär och används som ett verktyg för att strukturera empirin. Vi utgår alltså från 

hennes teori om litteraturförmedling för att analysera resultaten som framkom i inter-

vjuerna. 

 

5.1 Bibliotekarierna och biblioteken 
 

Bibliotekariernas namn är fingerade då vi utlovade konfidentialitet och de kommer att 

gå under namnen Hanna, Karin, Sofia, Annelie, Lars, Ida och Mari. Vi kommer även att 
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benämna biblioteken efter nummer; bibliotek 1, bibliotek 2, bibliotek 3, bibliotek 4, 

bibliotek 5, bibliotek 6 och bibliotek 7. 

 

Hanna och bibliotek 1 

Hanna arbetar som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek, dock startade hon sin biblio-

tekariekarriär med verksamhet riktad till vuxna. Hanna studerade kulturvetarlinjen men 

studerade även vid BHS och har nu jobbat som bibliotekarie i tolv år. Bibliotek 1 som 

Hanna arbetar på är ett folkbibliotek i en medelstor Svensk stad. Intervjun utfördes an-

sikte mot ansikte, således gjorde vi även en ytlig observation av deras bibliotek. Äppel-

hyllan stod något avsides och vi behövde gå igenom hela barn- och ungaavdelningen 

innan vi överhuvudtaget fick syn på den. Med andra ord var skyltningen kring den inte 

tydlig och vi kände att som nya besökare på biblioteket hade vi behövt fråga efter den. 

Utbudet av medier höjde dock upp den avsides placeringen något och de hade även 

DAISY-spelare lättillgängligt för de som behövde detta. Själva äppelhyllan, eller hör-

nan som vi väljer att kalla den, var inte särskilt rymlig och kändes trång att vara i. Det 

fanns dock datorer, bord och stolar att bruka under sitt besök i hörnan och kändes som 

om själva medieinnehållet i hyllan var eftertänkt och som om mer energi lagts på den än 

själva placeringen. 

 

Karin och bibliotek 2 

Karin arbetar även hon som barnbibliotekarie och har en bakgrund som pedagog. Hon 

berättade att hon undervisade i ungdomslitteratur i fem års tid och efter detta bytte hon 

sedan spår och utbildade sig till bibliotekarie på BHS. Därefter fortsatte hon att arbeta 

med barn och unga och har arbetat som bibliotekarie sedan 2003. 

Karin arbetar på bibliotek 2 som är ett folkbibliotek i en medelstor stad i Sverige och 

intervjun var en av dem som vi gjorde personligen, ansikte mot ansikte. Även här utför-

des en ytlig observation och vi såg att deras äppelhyllor, det vill säga hörnan, var stora 

och lätta att hitta, de hade ett bra utbud av medier och det syntes att bibliotekarierna 

som arbetade med det lade ner tid på denna hylla. Dock fanns det en avsaknad av medi-

er för ungdomar i hyllan. De hade ingen dator i nära anslutning och inga DAISY-spelare 

syntes till. Istället uppfattade vi det som att man fick gå till disken och fråga någon i 

personalen efter detta om man skulle vara intresserad av att använda någon slags spelare 

av detta slag. Bord eller stolar direkt utplacerade i närheten av äppelmedierna fanns hel-

ler inte med i inredningen utan dessa var istället placerade för alla att använda. 

 

Annelie och bibliotek 3 

Annelie arbetar som sektionschef och hon är barnbibliotekarie precis som de övriga 

respondenterna. Hon har tidigare haft ett stort ansvar för äppelhyllan och de yngre bar-

nen men har på senare tid fått släppa lite av det ansvaret. Hon beskriver hur hon var en 

storläsare redan som liten och började jobba som bland annat bokuppsättare i tidig ål-

der. Annelie började som bibliotekarie år 1994 och arbetar idag på bibliotek 3 som är ett 

stadsbibliotek i en medelstor stad. Även denna intervju var en personlig intervju och 

därav utfördes återigen en överblickande observation. På detta bibliotek fanns det en 

stor äppelhylla med ett rikt utbud och själva hörnan kändes både mysig och välkomnan-

de. Det fanns bord och stolar som inbjöd användarna att sitta ner och läsa. Dock fanns 

ingen dator eller DAISY-spelare framme. Det gick hyfsat lätt att hitta till hyllan utan att 

fråga även om den var lite avskärmad då hyllorna stod placerade på så sätt att det blev 

en egen liten hörna. Skyltningen var tydlig med utmärkande figurer såsom äpplen och 

symboler som gick att knyta an till äppelhyllan. Intrycket vi fick är att personalen på det 

här biblioteket, med ansvar för de medier som rör barn med speciella behov, lade ner 
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väldigt mycket tid på att ta hand om detta område. Även om det inte fanns en dator i 

direkt anslutning till själva äppelhörnan gick det ändå smidigt att ta sig till den datorn 

som fanns i barnavdelningen några meter bort. 

 

Ida och bibliotek 4 

Ida arbetar på bibliotek 4 som även detta är ett stadsbibliotek i en mindre stad i Sverige. 

Hennes befattning är barn- och ungdomsbibliotekarie. Ida uttrycker att hon utbildade sig 

relativt sent till bibliotekarie på 2000-talet, men att hon har arbetat som biblioteksassi-

stent sedan hon var 23 år gammal. Hon kände att det var rätt att vidareutveckla sig och 

bygga på sitt assistentjobb med en bibliotekarieutbildning och har nu en magisterexa-

men i biblioteks- och informationsvetenskap. Denna intervju utfördes via e-post. 

 

Sofia och bibliotek 5 

Sofia arbetar som barnbibliotekarie och med bokbussen på bibliotek 5 som är ett stads-

bibliotek i en medelstor stad i Sverige. Hon påpekar att hon inte har någon utbildning 

när det kommer just till äppelhyllan men försöker sätta sig in i det vid varje tillfälle hon 

får. Hon har arbetat på folkbiblioteket sedan 2001 men tog sin examen från BHS några 

år tidigare. Sofia beskriver att hon alltid har trivts i biblioteksmiljön och har velat arbeta 

på bibliotek sedan hon var en liten biblioteksbesökare. Denna intervju utfördes via e-

post. 

 

Mari och bibliotek 6 

Mari arbetar som barnbibliotekarie och har arbetat med tillgänglighet och äppelhyllan 

sedan år 2003. Hon började arbeta som bibliotekarie under senare delen av 1970-talet, 

först på en filial men arbetar nu på bibliotek 6 som är ett stadsbibliotek i en medelstor 

stad i Sverige. Mari beskriver att hon var en bokmal som läste språk och humaniora och 

drömde om att bli lärare, men kände att bibliotekarie passade henne bättre och därför 

utbildade hon sig till detta i början av 70-talet. Trots att hon har arbetat som biblioteka-

rie under många år tycker hon fortfarande att det finns spännande utmaningar inom 

barnverksamheten och hon känner att den pedagogiska och läsfrämjande delen i arbetet 

är roligast. Denna intervju utfördes via e-post. 

 

Lars och bibliotek 7 

Lars arbetar främst på folkbibliotek men har även arbetat som skolbibliotekarie och med 

bokbussen. På bibliotek 7 som han nu arbetar på, vilket är ett folkbibliotek i en medel-

stor Svensk stad, arbetar han på avdelningen för barn och unga. Han förklarar att biblio-

teksintresset funnits med sedan barnsben och att det är det breda och allmänna med 

folkbibliotek som han gillar. Lars har haft praktik och vikarierat på bibliotek innan han 

gick själva utbildningen. Han har även läst en mängd olika ämnen men studerade på 

BHS 1990-talets mitt och har arbetat som bibliotekarie sedan sin examen. Denna inter-

vju utfördes via e-post. 

 

5.2 Analys 
 

Här övergår vi till att tematisera vårt resultat genom Tveits modell. 

 

 

5.2.1 Tillgängliga texter 
 

Bibliotekarierna har ett uppdrag som går ut på att göra litteratur och medier tillgängliga 
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för användarna. Det handlar om att få användargruppen, i detta fall barn med speciella 

behov, att tillgodoses med litteratur, såsom DAISY, bliss, taktila bilderböcker och andra 

medier knutna till äppelhyllan. 

Våra informanter tog upp att det är viktigt att göra medierna tillgängliga för barn med 

speciella behov och att detta utförs genom att de informerar barnen om dem. På så sätt 

får både barnen med och utan speciella behov information om att det finns medier för 

dem på biblioteken. Bibliotekarierna berättade att de även vände sig till föräldrar, lärare 

och specialpedagoger i sitt arbete med tillgängliggörandet av litteratur för dessa barn. 

Tveit skriver att förmedlaren har en uppgift att visa läsaren de medier som finns till-

gängliga på biblioteket.
77

 Här går det återigen att lyfta fram exemplet med tryffelsvinet 

där förmedlaren letar fram texter åt läsaren, informerar om samt marknadsför dem och 

då inte bara riktat mot barnen, utan också mot vuxna i deras närhet.
78

 Detta utförs för att 

ge barnen tillgång till de medier de behöver för att kunna ta del av litteratur, utefter sina 

behov, på lika villkor. 

 

Att hjälpmedel för barn med speciella behov finns på biblioteken var något vi på för-

hand inte var främmande för. Hur utbudet och litteraturen såg ut var vi dock inte lika 

bekanta med utan införskaffade en del nya kunskaper via intervjuerna. Alla de tillfråga-

de bibliotekarierna arbetade på bibliotek med äppelhyllor. Några av dem med mer ut-

vecklat och större utbud än andra, men dessa medier fanns ändå tillgängliga i alla bib-

liotekslokalerna. Vad vi själva lobserverade var att placeringen av dessa såg olika ut. 

Medan något bibliotek hade valt en smidig övergång där även ljudböcker och musik var 

placerat inom samma område som äppelhyllan med sitt DAISY och talboksutbud hade 

andra placerat sin äppelhylla i ett hörn på barn- och ungdomsavdelningen.  

Det finns ingen som egentligen säger något om huruvida DAISY är något bra eller 

dåligt medium förutom bibliotekarien Lars som påpekar att denna medieform aldrig 

riktigt slagit igenom. Han menar vidare att tekniken visserligen har gått framåt men att 

den aldrig varit den bästa för DAISY-formatet. Dock anser han det också vara bra för 

barn att få följa med i en text samtidigt som de lyssnar på den, vilket fungerar genom 

bok & DAISY och via detta har de chans att lära sig att själv forma ord. 

Karin säger att litteraturen för barn med speciella behov även kan användas av de som 

inte har någon funktionsnedsättning men att de som bibliotekarier ibland försöker visa 

dem annan litteratur istället. Det handlar inte om att de vill förbjuda andra användare 

från att titta i dessa böcker utan om att ibland är det en större efterfrågan på speciella 

medier och då gäller det att de är tillgängliga för de som verkligen behöver dem. 

Framför allt de taktila bilderböckerna, där barnen kan få känna på olika material 

samtidigt som de blir lästa för, hör till sådan litteratur som många vill låna hem i syfte 

att lära sina barn om hur olika saker kan kännas, vilket Karin tror är generellt för de 

flesta folkbiblioteken i Sverige som innehar denna sortens litteratur. 

Gällande tekniken och dylikt, såsom datorer anpassade för dessa barns behov, ser det 

också något olika ut. DAISY tillhör också teknik, men har i detta fall placerats under 

äppelhyllan och dess utbud då vi räknar det till det litterära området. Annelies bibliotek 

hade tidigare en dator stående inom äppelhyllans område men den flyttades då den an-

vändes till annat än enbart sitt tänkta ändamål. Sofias bibliotek erbjuder datorn som en 

del i utbudet via anpassade datorspel och de planerar dessutom att införskaffa ett dator-

bord som är höj- och sänkbart. Bättre skyltning utan att peka ut någon var något som 

framkom som ett önskemål hos majoriteten av de intervjuade. De menade på att det blir 
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lätt att barnen pekas ut som annorlunda om det hänger ett stort äpple eller en stor skylt 

med beskrivning av äppelhyllan, men att skyltningen ändå borde kunnas förbättras på 

något vis. Justerbara bord fanns som sagt redan på några av biblioteken men de som inte 

hade detta såg gärna att det infördes på deras bibliotek. De menade att det handlar om så 

mycket mer än bara litteraturutbudet för att biblioteket skall kunna tillmötesgå alla med 

olika behov och då nämndes, återkommande, just detta med höj- och sänkbara bord. 

 

Marknadsföringsaspekten, som det kallas även inom biblioteksfältet, är en viktig punkt 

att räkna in i verksamheten menar Hanna. Att informera på internet går inte att hoppa 

över idag, men det är viktigt att lägga energi på rätt sorts kontakter och dessa kan vara 

intresseföreningar, synskadades riksförbund och andra inom vilka användargrupperna 

agerar. Förbises dessa kanaler missas också, i många fall, rätt användare. Utöver detta, 

menar Hanna vidare, gäller det att hitta balansen för marknadsföringen också. Att bara 

inrikta sig på intresseföreningarna gör att man kan missa de som inte har diagnostise-

rats. Det här är något majoriteten av de intervjuade bibliotekarierna tar upp och lyfter 

fram som ett problem att arbeta mer med för att kunna fånga in även dessa användare 

och för att tillgängliga texter mer åtkomliga för dem. 

Nedladdning från TPB är kostnadsfritt för biblioteket och de användarna med egen in-

loggning. Lars lyfter fram det fantastiska med den relativt nya funktionen egen ned-

laddning där användarna själv kan ladda ner vad de önskar efter att de har skrivit ett 

kontrakt med TPB via sitt lokala bibliotek. Lars menar vidare att detta innebär ett lyft 

gällande den specifika utbudsfrågan för dem på biblioteket och kan minska köerna som 

ibland kan uppstå på populär litteratur.  

Huruvida biblioteken samarbetade med skolorna i sin omgivning går isär något. Medan 

några av biblioteken hade ett starkt samarbete var det för andra inte lika uppenbart. Det 

handlade inte om en ovilja utan istället om närliggande miljöer som gjorde att bibliote-

ken blev något att besöka vid sidan av skolan istället för under skoltid. Läromedel är 

dessutom något som inte ingår i hjälpmedelsutbudet, även om viss litteratur kan ligga 

väldigt nära läromedelslitteraturen.  I sådana fall köps detta bara in om det anses vara 

relevant stöd för de med speciella behov. 

 

5.2.2 Vald text – komplexitetsnivå 
 

Enligt Tveit är en vald text den text som väljs ut ur de tillgängliga texterna på bibliote-

ket, alltså ur ett redan existerande bokbestånd. Men för att få ett bokbestånd, ur vilket 

användarna fritt skall kunna välja texter, måste biblioteken köpa in texter och medier. 

Dessa texter har en komplexitetsnivå som bibliotekarierna måste ta hänsyn till och vär-

dera, även när det kommer till inköp av dem. De flesta av våra bibliotekarier sade att de 

köper allt som produceras vad gäller DAISY. När det kommer till taktila bilderböcker 

kan ibland ekonomin vara en barriär då de är något dyrare. Dock satsar flertalet av bib-

lioteken på att köpa in dessa till viss del baserat på efterfrågan. När det kommer till ef-

terfrågan kan det här vara något komplext då materialet skall hjälpa en bredare använ-

dargrupp än enbart en viss ålderskategori eller funktionsnedsättning. Detta har ändå 

blivit något av en övervägande faktor för biblioteken våra informanter arbetar på. Det 

handlar främst om att dessa medier har en komplexitetsnivå som förmedlaren måste 

värdera för att kunna hitta ett verk som ligger på rätt nivå till användaren med en viss 

läsfärdighet. Man kan också ta in aspekten av att försöka få den valda litteraturen, som 

har en viss komplexitetsnivå, att passa alla användare. Därför kan, precis som Karin tog 

upp, biblioteken köpa in både på efterfrågan och efter behov eftersom det också kan 

göra att barnen upptäcker litteratur de inte visste om innan. 
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Litteraturen, det vill säga de valda texterna, är då DAISY, bok & DAISY, taktila bilder-

böcker, bliss, pictogram, lättläst och punktskriftsböcker som alla finns, om än ibland i 

liten mängd, på de bibliotek vi intervjuade bibliotekarier vid. Egen nedladdning är en 

tämligen ny funktion och via den kan användarna kostnadsfritt ladda ner för eget bruk. 

Även biblioteken kan själv ladda ner och på så sätt få materialet fortare och via detta 

minska köerna till väldigt populära böcker.  

Inköpsaspekten gällande litteratur till barn med speciella behov ser något olika ut när 

det kommer till de olika biblioteken. För några av dem låg det inom samma budgetplan 

medan det för andra var helt skilda. Vuxen- respektive barnlitteraturen särskiljs inte i 

budgeten för vissa av våra respondenter, medan andra har skilda kassor till detta. Anne-

lie sade att på hennes bibliotek köper de så mycket de kan. De vill inte missa något och 

använder sig av både TPB och BTJ:s listor. Karins biblioteks tankar ligger inom samma 

ramar som Annelies då de också köper mer eller mindre allt för att fylla både önskemål 

och behov, men det är lätt att det blir skollitteratur, vilket inte tillhör deras område när 

det gäller äppelhyllan. Samtidigt, menar Karin vidare, är det ibland svårt att få någon 

förhandsinformation om till exempel litteraturen för barn med speciella behov då denna 

inte recenseras på BTJ i samma utsträckning som annan litteratur görs. Sammanfatt-

ningsvis när det gäller inköp på biblioteken har några av dem mer eller mindre samma 

budget att utgå ifrån medan andra har skilda. Exempelvis nedladdning har således blivit 

något som gör det lättare för dem att få hem talböcker och DAISY som de vill ha efter-

som de inte behöver köpa det i fysisk form då de går under fri nedladdning. Detta ökar 

chanserna för barnen att kunna ta del av valda texter med en särskild komplexitetsnivå 

och förenklar även förmedlingen av dem.  

 

5.2.3 Förmedlare 
 

Att inte ha någon kunskap om sina användare gör det svårt att ta sig an rollen som för-

medlare. Förmedlarrollen är något av en grundpelare för bibliotekarierna, vilket också 

informanterna, oberoende av varandra, var överens om. Därför lyfte de också fram att 

det behövs någon slags vidareutbildning för bibliotekarier som arbetar med inriktning 

på just denna användargrupp. 

Tveit skriver att bibliotekariernas roll genom åren har varit att stimulera till läsning och 

att ge rätt medium till rätt användare.
79

 Hon menar att förmedlaren verkar för att sam-

manlänka avståndet mellan läsaren och litteraturen. I den teori vi har antagit till uppsat-

sen, tar hon vidare upp att det är förmedlingsarbetet som är bland det viktigaste när det 

kommer till att skapa läslust.
80

 Detta är även något som våra respondenter tar upp. Bib-

liotekarien Lars beskriver att det är ytterst viktigt att lyssna på barnens önskemål och 

tillhandahålla ett bra bestånd så att barnen kan ta del av den litteratur de vill ha. Majori-

teten av bibliotekarierna lyfte även fram bokprat som en viktig del i förmedlingsarbetet 

och att bokprat stödjer läsfrämjandet.  

För att återknyta till Tveits modell, från vårt teoriavsnitt, menar vi här att förbereda och 

utföra ett bokprat blir något av en förmedlingssituation. Det är viktigt att bibliotekarier-

na anpassar bokpratet efter barnens kompetensnivå och därför skall de på förhand ta 

reda på vad det är för grupp de skall bokprata inför. Efter att ha värderat barnens kom-

petensnivå tar bibliotekarien fram och värderar komplexitetsnivån på medierna, i detta 

fall tillgängliga texter, för att de skall passa barnen. Därefter presenteras böckerna i ett 

bokprat. Precis som Annelie lyfter fram skall bemötandet inte vara annorlunda, men 
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ibland kan det behöva vara just det i alla fall. Skall man bokprata för en grupp barn och 

på förhand fått veta att någon av dem har till exempel autism måste man anpassa där 

efter. 

 

Det alla våra respondenter även nämnde, men som främst Annelie och Lars tog upp är 

att det behövs fortbildning för bibliotekarier. Bibliotekarier behöver en speciell kunskap 

för att arbeta med dessa barn, då de genom denna kunskap kan förmedla litteratur på ett 

bättre sätt och veta hur och när de skall anpassa sig till individen. Tveits modell visar 

hur förmedlaren återigen måste anpassa sig efter användarens kompetensnivå och vär-

dera komplexitetsnivån på det mediet som användaren har valt.
81

 Genom fortbildning 

kan bibliotekarierna även bli bättre i sitt bemötande gentemot dessa barn. Som våra re-

spondenter tar upp skall bemötandet vara lika för alla men man måste anpassa sig efter 

individen eller den individuella situationen man ställs inför. Tveit skriver att förmedla-

ren har speciella kunskaper för att kunna rekommendera och värdera litteratur, alltså att 

de måste bedöma den komplexitetsnivå som medierna har.
82

 Det är just den här aspek-

ten som våra informanter anser att man kunde bli bättre på.  

 

Vi ville också veta om det har gjorts något speciellt projekt eller evenemang riktat till 

just dessa barn på biblioteken. Ett större så kallat projekt som vi redan var medvetna om 

och som denna uppsats delvis koncentrerar sig på är äppelhyllan och dess utformning, 

som finns på alla de bibliotek vi var i kontakt med. Utöver detta blev svaren både ja-

kande och nekande på den här frågan. Några av biblioteken ville starta projekt gällande 

fortbildning av bibliotekarierna för att de skulle kunna utveckla sin kompetens inom 

området. Utan att peka ut någon går det vidare att lyfta fram att flertalet projekt framta-

gits genom samarbete med särskolor och andra närliggande skolor. 

 

Något som var återkommande i intervjuerna var respondenternas enade åsikt om att det 

inte görs någon skillnad på bemötandet av barn med speciella behov och barn utan des-

sa. De menar att bemötandet skall vara lika för alla men att det är viktigt att anpassa sig 

till den individuella situationen. Det påpekades hur viktigt det är att utbilda personalen 

på biblioteket för att de skall inneha rätt kunskaper för att kunna hjälpa användarna med 

speciella behov på rätt sätt. Lars säger att om vi inte håller oss uppdaterade och inför-

skaffar de nya medierna som kommer, blir biblioteket inte till för alla. Det är stramt 

redan idag, menar han vidare, och att då inte vara uppdaterad med material är det sam-

ma som att stänga ute en användargrupp som idag är hyfsat stor. Mari kontrar med att 

bemötandet skall vara det samma för alla, ingen skall behöva pekas ut som annorlunda, 

men att det i bemötandet till barn med speciella behov måste tänkas in i en tidsaspekt. 

Det tar oftast längre tid att hjälpa dem på grund av att det är svårare att hitta material då 

det inte finns ett lika stort utbud att söka bland.  

Gemensamt för alla de bibliotekarier vi har intervjuat är att de är överens om hur viktigt 

det är för biblioteken att tillmötesgå och hjälpa dessa användare. Majoriteten av de in-

tervjuade bibliotekarierna poängterar att deras utbud känns bra för att vara ett bibliotek 

utan specialisering, men ändå är det några av dem som medvetet nästan helt uteslutit 

viss litteratur för att de inte tror att denna är efterfrågad. 

 

När vi mot slutet frågade om det fanns något ytterligare de önskade skulle finnas för 

barn med extra behov, svarade både Mari och Hanna att miljön är viktig att utveckla, 
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och att man borde satsa mer på teknik i anslutning till äppelhyllan. Hanna tar till exem-

pel upp att en speciell utformad datorplats för barn med speciella behov, med bättre 

datorprogram, höj- och sänkbara bord och tydligare skyltar skulle vara bra att satsa på. 

Även Ida var inne på detta spår och svarade att det behövs mer filmer och dataspel och 

även boktitlar som har tecken som stöd. Hanna fortsatte och beskrev att mer tecken-

kommunikation och liknande medier alltid är eftertraktade och att det kanske saknas 

medier för lite äldre barn. Detta tar även Karin upp, att det finns ett glapp mellan barns 

och ungdomars litteratur, det vill säga att det finns ytterst lite litteratur för just ungdo-

mar med dessa problem men däremot mer för barnen. Bibliotekarierna skulle vilja köpa 

in mer för ungdomar om det hade funnits, men problemet är att det inte finns särskilt 

mycket litteratur för denna användargrupp idag. Annelie tog upp aspekten av att det 

skulle vara bra att ha personal som kanske även var specialpedagoger som har lite ut-

över den vanliga bibliotekarie kompetensen, i arbetet med dessa barn. Även Lars ut-

trycker hur viktigt det är att personalen är utbildad samt att den befintliga personalen 

behöver mer kunskap. Sofia pekade inte ut något konkret men hon föreslog att man bor-

de ta fram en fokusgrupp för att kunna förbättra arbetet med att ha mer att erbjuda barn 

med speciella behov, då hon kände att arbetet med detta alltid kan förbättras.   

 

En annan aspekt av förmedling vävdes in när vi frågade om vad bibliotekarierna gör för 

att hjälpa de unga användarna med extra behov fick vi en rad olika svar. Hanna tog upp 

de olika medierna som de har i äppelhyllan på biblioteket, till exempel talböcker och 

taktila böcker och hur dessa är ett primärt stöd för dessa användare. Hanna beskriver 

vidare att de har planerat kring att starta en DAISY-bokklubb för att tillgodose dessa 

barns läslust. Bibliotekarien Lars beskriver hur viktigt det är att lyssna på barnens öns-

kemål och att hålla ett bra bestånd är viktigt på hans bibliotek för att barnen. Karin lyf-

ter fram att de har ett samarbete med specialpedagoger och har en bra kontakt med för-

äldrarna och på så sätt hjälper barnen med extra behov. Hon nämner även äppelhyllan 

och att de har tillämpat RFID, vilket hon menar underlättare på såsätt att användarna 

kan låna flera böcker på en och samma gång och inte behöver ta ut dem en och en. An-

nelie tar i likhet med Karin upp att de har en nära kontakt med specialpedagoger och att 

de väldigt målmedvetet arbetar mot de vuxna som är i kontakt med dessa barn för att de 

sedan skall kunna hjälpa barnen. Hon beskriver att deras tanke är att de genom special-

pedagogerna når föräldrarna och samtidigt barnen. Ida tar upp att de försöker hjälpa 

barnen att bli egna nedladdare och att de tipsar om, köper in och tillhandahåller de 

hjälpmedel som deras äppelhylla innehåller. Sofia nämner även hon vikten av att barnen 

ska kunna ladda ner medier på egen hand. Fortsättningsvis tar hon upp, precis som Ka-

rin och Annelie, att de inte bara informerar barnen om äppelhyllan, utan även deras för-

äldrar, lärare och andra vuxna i deras närhet, för att även de skall kunna hjälpa förmedla 

läsning till barnen. Även Mari poängterar att informera om medierna är en viktig aspekt 

i arbetet. Majoriteten av våra respondenter tog upp bokpratet som en central del och att 

det handlade om att stödja barnen i bland annat läsfrämjande genom att förmedla texter 

med rätt komplexitetsnivå.  

Det går att se många gemensamma tankar och handlingar gällande bibliotekariernas 

arbete med den användargruppen. De önskar att det fysiska utbudet kunde bli större och 

att det skulle bli smidigare för denna användargrupp att få tag i vad han eller hon önskar 

och behöver. Utöver själva arbetet med det som redan finns gäller det att, i stora drag, 

skapa sig ett kontaktnät med andra bibliotekarier för att tillsammans kunna upptäcka allt 

nytt som marknaden producerar. Efterhand lär man sig hur och var man ska leta, men att 

ta hjälp av bland annat andra bibliotekarier, specialpedagoger och lärare är en viktig 

handling att planera in i sitt dagliga arbete med verksamheten för barn med speciella 
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behov och deras litteratur. Just kontaktnätet var något som Annelie lyfte ut som en oer-

hört viktig punkt i biblioteksarbetet. Hon menade att det inte enbart gäller vid arbetet 

med dessa speciella medier, men att det ibland kunde underlätta oerhört just vid utgiv-

ningen av nya medier för barn, ungdomar och vuxna med speciella behov. Får de inte 

tag i rätt slags medier, det vill säga med anpassad komplexitetsnivå, kan de heller inte 

förmedla rätt texter till användarna. 

  

5.2.4 Läsaren – kompetensnivå  
 

Tveits modell visar, som vi tidigare har beskrivit, att den litteratur som förmedlas till 

läsaren har en komplexitetsnivå som måste bedömas utifrån läsarens kompetensnivå.
83

 

Hur bibliotekarien förmedlar denna litteratur beror bland annat på dennes syn på läsa-

ren. Vår respondent Karin tog upp att många barn besöker biblioteket tillsammans med 

någon vuxen såsom föräldrar, specialpedagoger eller lärare, men att de så småningom 

skall stå på egna ben när de behöver nyttja biblioteket. Då finns äppelhyllan och dess 

medier där för barnen och det finns oftast något för allas behov där, oavsett vilken kom-

petensnivå de ligger på. 

 

Genom våra intervjuer fick vi således fram att bibliotekariernas syn på läsaren är att de 

vill hjälpa dessa barn, vägleda dem och se till att användarna har bästa möjliga tillgång 

till litteratur. Följaktligen uttryckte bibliotekarierna att de försökte köpa in så mycket 

som möjligt av dessa medier. På samma gång som bibliotekarierna måste vara med och 

stödja dessa barn är det viktigt att låta barnen få vara med och bestämma vad de vill läsa 

eller lyssna på. Det gäller här att, som bibliotekarie, skaffa sig ett hum om vilken nivå 

användaren de skall förmedla åt befinner sig på. Tveit menar att i ett uppdelat samhälle 

är användaren, istället för att vara en passiv mottagare, aktiv och har mer att säga till om 

angående sina val. Förmedlaren skall således ha stor kunskap om den han eller hon för-

medlar mot, men samtidigt skall man ta vara på den kunskap som mottagaren ofta själv 

besitter, då det även kan vara så att mottagaren innehar mer kunskap än bibliotekarien.
84

 

Att förmedla rätt litteratur till användaren, som tidigare beskrivits, är inte alltid lätt men 

det handlar om att bli bra på att ge alternativ, om så önskas. Det handlar inte om att 

stänga ute användarnas åsikter utan att ta dem i beaktning och tillsammans få fram rätt 

litteratur. Tveit skriver att finna litteratur och vägleda läsaren är två moment som är 

viktiga för att kunna ta fram medier till läsaren som denne kan ta del av och som denne 

kanske inte tidigare känt till.
85

 

Även våra respondenter påpekar att man som bibliotekarie skall vara med och förmedla 

böcker till en användare, oavsett om det är i DAISY-format eller punktskrift, men att 

det i slutet är användaren själv som bestämmer. Detta kan förklaras ur Tveits modell där 

användarna väljer ett medium med en komplexitetsnivå som förmedlaren måste anpassa 

sig efter och värdera för att kunna hjälpa läsaren på bästa möjliga sätt utifrån dennes 

kompetensnivå.
86

 Barnen skall inte behandlas som oförmögna till att ta egna beslut, utan 

skall ses som individer oavsett ålder och funktionsnedsättning, vilket även responden-

terna ansåg. 
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Våra informanter beskrev också att ungdomar med speciella behov är en grupp som 

hamnar i skymundan och även om man försöker tillgodose deras behov saknas det me-

dier för dem i äppelhyllan.  

 

När vi frågade respondenterna om de ansåg att barn med speciella behov får ta del av 

litteratur på samma nivå eller i samma omfattning som de utan dessa behov framförde 

Karin ett bestämt nej, då hon kände att utbudet är för litet för att det skall gå att svara 

något annat på den frågan. För barn finns det en hel del medier, menar hon vidare, men 

en stor grupp som glöms bort är tonåringarna. De är för gamla för till exempel taktila 

bilderböcker och till viss del DAISY med bok, men det finns enbart ett begränsat antal 

medier inom äppelhyllan för dem att ta vid innan de blir vuxna. Alla kan inte ta steget 

direkt från barn- till vuxenlitteratur och det gäller både vid speciallitteratur och vanliga 

romaner. Detta skulle även kunna ställas mot Tveits modell då komplexitetsnivån på 

medierna i vissa fall är för låg för ungdomars kompetensnivå. Detta kan vara något vik-

tigt att bygga vidare på och kommer att tas upp under förslag till vidare forskning. 

Hanna är däremot inne på ett annat spår än Karin och säger ja, idag får de ta del av litte-

ratur på liknande nivåer. Dock, fortsätter hon, kan det vara ett problem att få barnen att 

uppmärksamma att det finns sådan litteratur då själva placeringen av äppelhyllan är ett 

ständigt återkommande diskussionsämne. Det ligger mycket i bibliotekariernas arbete 

att lyfta fram hyllan med hjälp av bland annat talets förmåga. Återigen går bibliotekari-

ernas syn på det här något isär. Det handlar dock mest om prioriteringar på olika aspek-

ter inom användargrupperna och inte om att något bibliotek tagit bort dessa från sin 

planering. Medan några anser att det är lika för alla barn med de hjälpmedel som finns, 

såsom DAISY, LL-böcker och taktila bilderböcker, säger några andra bestämt nej på 

frågan om det är lika för alla. De menar på att det ännu inte finns ett tillräckligt stort 

utbud av hjälpmedelslitteratur för att det skall kunna vara helt lika.  

5.3 Analyssammanfattning  

 
Vi ser ett tydligt mönster av att Tveits modells tematiseringar är något som våra respon-

denter arbetar med i sin verksamhet till barn med speciella behov. De anser det vara 

extra viktigt att tänka på verkets komplexitetsnivå när man arbetar i relation till använ-

darens kompetensnivå.  

Efter att ha analyserat resultatet ser vi att det som teorin medför att lyfta fram är aspek-

ten av hur viktigt det är att anpassa sig efter individen och det individuella mötet. Bibli-

otekarierna måste anpassa sig efter barnen i sitt bemötande, i sin förmedling och även i 

andra aspekter i biblioteksarbetet. 

 

6. Diskussion och slutsatser 
 

I diskussion och slutsatser kommer vi att återkoppla till vårt problem, syfte och våra tre 

frågeställningar hur arbetar bibliotekarierna för att tillmötesgå barn med speciella be-

hov när det kommer till bemötande och tillgängliggörandet av litteratur? Vad finns det 

för material och resurser för denna målgrupp på biblioteken? Hur ser bibliotekarier på 

sin kompetens i arbetet med den här målgruppen? vilka punkterna nedan är utformade 

efter. Vi skall i de tre första punkterna diskutera relationen mellan tidigare forskning 

och resultaten i vår analys, där delkapitel 6.1 får mer utrymme i vår uppsats då detta är 

vårt centrala fokus.  Kapitlet avslutas med en presentation av de slutsatser som vår un-
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dersökning fått fram och avrundas med att vi tar upp vad vi kunde ha gjort annorlunda 

denna uppsats. 

 
6.1 Bemötande och tillgängliggörandet 

Bemötandet är ett centralt begrepp när det kommer till att hjälpa användare med speciel-

la behov. Johansson och Ängsved skriver att de inte märkt att funktionshindrade skulle 

räknas på något annat sätt än icke funktionshindrade och därför särskiljs inte dessa indi-

vider när det kommer till exempelvis bemötandet.
87

 Bibliotekarierna sade under inter-

vjuerna att bemötandet inte skall skilja sig mellan användare med speciella behov och 

de utan dessa. Istället påpekar de hur viktigt det är att bemöta alla lika, men de lyfter 

även fram att man måste anpassa bemötandet efter användarens individuella behov. På 

ett sätt blir det något motsägelsefullt då biblioteket inte helt kan vara lika för alla då 

användarna har olika behov. Vissa kräver mer tid och hjälp än andra och därför måste 

bemötandet då vara behovsanpassat, vilket inte enbart handlar om funktionshinder utan 

även om andra användare. Att bemöta alla lika gör att vissa användare inte får den hjälp 

de faktiskt efterfrågar. Det kan ta längre tid att hjälpa ett barn med en funktionsnedsätt-

ning eftersom det ibland kan vara svårt att kommunicera på lika nivå. Bibliotekarierna 

strävar efter att det skall vara lika för alla på biblioteken men lyfter ändå upp att man 

måste anpassa sig efter varje situation. Något annat att beakta är anpassningen och vär-

deringen av barnets kompetensnivå i bemötandet. Detta spelar framför allt in när det 

kommer till barn med speciella behov, då de behöver extra hjälp och därför kan det så-

ledes inte vara lika för alla.  

I ett bokprat är det också viktigt att tänka på sitt bemötande då detta kan vara ett sätt att 

tillgängligöra litteratur för barnen. Chambers skriver om det viktiga med läsning, vilket 

han anser blivit en viktig del av det kulturella. Han menar vidare att just läsning är en 

bra bildande grund.
88

 Detta är även något bibliotekarierna tar upp och menar att läsning 

är något viktigt för barnen och deras utveckling i livet. De beskriver hur viktigt de tyck-

er att det är att arbeta med läsfrämjande för barn, exempelvis då genom bokprat. Att 

hålla bokprat för olika klasser var ingenting främmande för våra respondenter. Det togs 

upp av bland annat Mari och Annelie att det handlar om att kunna anpassa sitt bemötan-

de och materialets nivå och omfång efter gruppen man skall bokprata inför för att på 

bästa sätt kunna tillmötesgå barnen.  

När det kommer till att bokprata inför en skolklass, är det bra att på förhand ha kontakt 

med klassföreståndaren för att ta reda på hur det ser ut i klassen. Är det några barn som 

har en funktionsnedsättning? Skall bokpratet via denna funktionsnedsättning arrangeras 

annorlunda för att inte tappa ett barns koncentration? Det var en gemensam åsikt, hos 

våra respondenter, att förberedelserna till ett bokprat skall gå till på det här sättet. Att 

fånga barnens uppmärksamhet kring böckerna är något utav tanken med bokprat och då 

gäller det att vara förberedd för att kunna göra just det. Detta är vad vår empiri visar 

men även Dolatkhah lyfter upp att meningsskapandet i läsningen och hur barnet tar del 

av medier påverkar deras förståelse.
89

 Förstår barnen inte vad som läses för dem kan de 

inte skapa mening i texten och då missas en viktig del i bokpratet. Chambers skriver 

även att tillgången till olika böcker tidigt i livet och att få vara med och välja böcker 
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eller få dem upplästa för sig, genom till exempel bokprat, är viktigt.
90

 Detta är också 

något som våra respondenters svar kan likställas med. Således kan ett bokprat vara ett 

sätt att tillgängliggöra litteratur och medier för barn. Utöver de böcker det bokpratas om 

kan en likadan bok tas med, i till exempel DAISY-format, för att visa att det går att läsa 

boken på olika sätt. Vi ser följaktligen att bibliotekarierna har ett uppdrag som går ut på 

att tillgängliggöra litteratur. I ett bokprat är det viktigt att tänka på sitt bemötande och 

en viktig aspekt att tänka på inför och under ett bokprat, är att man återigen skall anpas-

sa sig efter och även bedöma barnens kompetensnivå. Det är samtidigt viktigt att värde-

ra komplexitetsnivån på medierna som det skall bokpratas om, för att de skall anpassas 

till barnen nivå. 

Hur tillgängliggör då biblioteken medier och andra resurser utöver bokprat? Enligt våra 

intervjuade bibliotekarier är det viktiga att just prata om att det finns hjälpmedel såsom 

DAISY och taktila bilderböcker. Det handlar inte om att enbart nå dem som är medvet-

na om att de behöver dessa sorters böcker utan mycket om att försöka fånga in dem som 

inte är medvetna om sin funktionsnedsättning, såsom de som inte har fått en diagnos. 

Man tänker kanske främst att det är den fysiska sfären det handlar om när man pratar 

om tillgänglighet, men von Axelson skriver att man även skall ha tillgång till informa-

tion och även ha möjlighet till kommunikation.
91

 Detta är något som också tas upp av 

våra respondenter som anser att informera om resurserna är en viktig del i tillgängliggö-

randet av dem, men att det är svårt att veta hur man skall nå ut till alla de som är i behov 

av specialmedier.  

Många av respondenterna tryckte på att kommunikation, såsom med andra bibliotek, är 

en viktig aspekt att lyfta fram eftersom det ofta är genom det som biblioteken kan hjälpa 

varandra att synliggöra sina aktiviteter och hjälpmedel. Våra respondenter menar vidare 

att det kan vara bra att gå via vuxna personer i barnens närhet, såsom föräldrar, social-

pedagoger och lärare, för att nå barnen. Dessa kan vara deras port in i biblioteksvärlden 

genom att de till en början följer med dem till biblioteket, men sedan låter barnen an-

vända det på egen hand, vilket också noterats av Stenhammar. Hon menar nämligen att 

det är viktig att stötta barnen i början då de kan behöva just extra stöd från föräldrar och 

andra vuxna runt omkring dem, när de skall stå på egna ben i bibliotekssfären.
92

 Majori-

teten av de intervjuade bibliotekarierna påpekar även att ett samarbete med organisatio-

ner och institutioner är något de satsar på när kommer till arbetet med att göra resurser 

tillgängliga för barn med speciella behov. Detta samarbete är något som stärks av Jo-

hansson och Ängsved då de menar att biblioteken oftast nådde ut just genom samarbete 

med handikappsorganisationer och pedagoger.
93

 

När det kommer till att vara en port in i biblioteksanvändandet är det viktigt att, som 

Stenhammar tar upp, man som vuxen aktar sig för att se barnen som en svag individ 

som måste vägledas genom alla val de gör.
94

  Johansson skriver att när man betraktar 

barn som en svag grupp, är det lätt att man bland annat förutsätter att de måste stärkas, 

vilket skulle kunna innebära att de vuxna bestämmer vad som är bäst för individen. Här 

är det istället viktigt att lyfta fram begreppet empowerment, då det betyder att barnen får 

större chans till egna valmöjligheter och att den vuxnes roll blir att ge dem tillräckligt 

med information för att kunna göra dessa egna val.
95

 Som tidigare tagit upp menade 

våra respondenter att vuxna kan vägleda barnen till en viss del, men att de måste få ha 
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något slags självstyre för att känna efter vad det är de verkligen vill ha och att detta är 

viktigt att tänka på vid bemötandet.  

Det är många aspekter som kan påverka tillgängligheten av litteratur. Våra respondenter 

är dock relativt överens om att DAISY, bliss och de andra medierna som finns för barn 

med speciella behov, bidragit till att tillgängligheten på biblioteket ökat och låter barnen 

ta del av biblioteket i större grad. Detta stärks också av Herngren och Elvin Johansson 

som skriver att tillgängligheten och många andra aspekter har förbättras samt att 

exempelvis DAISY har medverkat till framsteg på biblioteken.
96

 När det gäller just 

DAISY lyfte Lars fram att egen nedladdning, som TPB nu tillhandahåller, även kan öka 

tillgängligheten av litteratur. Nu kan användarna på egen hand ladda ner, menar han, 

och behöver inte stå i kö till ett exemplar på biblioteket och vänta i veckor på att få läsa 

den boken de vill. 

 

Det vår undersökning visar oss inom det här området är alltså hur viktigt det är att 

marknadsföra biblioteket och dess resurser för att öka tillgängligheten för användarna. 

Marknadsföringsaspekten är således essentiell när det handlar om att tillgängliggöra de 

resurser biblioteket har även om Johansson och Ängsved påpekar att biblioteken inte 

marknadsför sin verksamhet tillräckligt.
97

 Att satsa på tillgängligheten för denna mål-

grupp är ytterst viktigt och även för hela samhället i sig, skriver von Axelson, som sam-

tidigt menar att det är en investering att arbeta för en ökad tillgänglighet då behovet av 

individuellt stöd och särlösningar minskar.
98

 Det är viktigt att ha punktskrift eller andra 

anpassade medier på biblioteken för att funktionshindrade skall ha samma tillgänglighet 

som användare utan funktionshinder.
99

  

 

6.2 Material och resurser  

Att det finns olika sorters medier för barn med speciella behov var ingenting som 

överraskade oss. Vad vi ville veta mer om var vilka biblioteken i fråga hade med i sitt 

utbud. Gemensamt för alla de bibliotek vi varit i kontakt med är äppelhyllan, som 

samlingspunkt för alla de medier som finns för barn med speciella behov. Denna såg 

något olika ut på de biblioteken vi studerade, men själva innehållet var ofta snarlikt. Där 

finns DAISY, där finns bok & DAISY, TAKK, taktila bilderböcker och 

punktskriftsböcker, bara för att nämna några exempel i utbudet. 

Vid intervjuerna fick bibliotekarierna frågan huruvida de anser att det är lika för alla när 

det kommer till utbud. Hanna menade att det idag är ganska lika medan Karin sade ett 

bestämt nej. Hon menade vidare att det inte kan vara lika då utbudet av dessa, så kallade 

speciella medier, ännu inte är tillräckligt brett. Medan några av våra respondenter 

således ansåg att barn med speciella behov får ta del av litteratur på samma nivå eller i 

samma omfattning som de utan dessa, ansåg andra motsatsen. De sistnämnda menar, 

precis som Karin, att det finns medier, såsom DAISY, LL-böcker och taktila 

bilderböcker för dessa barn, men att utbudet fortfarande inte är tillräckligt stort för att 

det skulle kunna vara lika för alla. Denna problematik är svår att besvara, är det lika för 
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alla eller inte? Dessa barn behöver oftast speciella medier och extra hjälp, och det är 

svårt att säga att det är lika för alla innan de får ta del av litteratur i lika stor grad som 

barn utan speciella behov. Ett problem kan också vara att nå ut till de användare med 

speciella behov då det inte alltid är lätt att få dem uppmärksammade på dessa medier, 

menar Hanna. Hon menar vidare att det är i detta som problematiken kan accelerera då 

medierna ofta finns i utbudet, men att tillgängliggörandet av dem inte är tillräcklig för 

att nå de som behöver dem.  

Att utbudet finns, om än i mindre omfång, är något som konstaterats för oss under 

undersökningens gång, men det är ingen som egentligen tar upp själva kvalitén på 

medierna förutom Lars, som personligen inte är ett stort fan av DAISY. Han påpekar att 

just DAISY-tekniken aldrig varit bland de bästa och att det därför inte slagit igenom 

helt. Denna åsikt delades dock inte öppet av någon av de andra respondenterna, men är 

ändå en aspekt att ha i åtanke eftersom det kom upp under intervjuernas gång. 

 

Vi kan konstatera att respondenterna är mer eller mindre eniga om att de trots allt har ett 

bra utbud för att inte vara ett specialbibliotek, även om en problematik kan uppstå då 

viss litteratur ibland utesluts på grund av att bibliotekarierna inte upplever den som ef-

terfrågad. Annelie är dock noga med att uttrycka att de köper in allt de kommer över när 

det gäller den här litteraturen utifrån önskemål och behov, vilket även till viss del kon-

stateras av Karin. Detta eftersom de vill ha ett stort utbud, för allas behov, för att kunna 

vara lika för alla i största möjliga grad. Chambers påpekar att litteratur har en enormt 

viktig plats i barns liv, oavsett individuellt behov.
100

 Utan hjälpmedel på biblioteken 

skulle många barn med speciella behov således hamna utanför, då de inte skulle kunna 

ta del av litteratur utefter sina individuella behov. Chambers påpekar att litteraturen ger 

oss bilder att tänka med då det är hos ord och genom ord som vi skapar meningar i vårt 

liv.
101

 Språket är en viktig del i utvecklingen hos oss människor och detta går att trycka 

lite extra på när det kommer till barn med speciella behov. Det är viktigt att barn får 

tillgång till olika slags böcker, får utforska dem och välja bland dem, få dem upplästa 

för sig och titta i dem på egen hand.
102

 Det sistnämnda kan tas i bruk i olika former och 

kan barnen inte höra skulle teckenspråk ersätta röstens uppläsning och kan de inte se 

kan de få känna bokens innehåll genom taktila bilderböcker. 

 

Idag finns det en hel del olika medier, Tillgängliga texter, på bibliotekens äppelhyllor 

och detta utbud, menar våra respondenter, är större idag än för något år sedan. Bibliote-

karierna arbetar hårt för att dessa skall nå ut till de rätta användarna för att de skall kun-

na ta del av litteratur på bästa möjliga sätt. I deras arbete för att tillgängliggöra dessa 

medier, som vi har diskuterat under tidigare punkter, handlar det främst om att bibliote-

karierna måste värdera mediernas komplexitetsnivå för att kunna hitta ett verk som lig-

ger på rätt nivå till en användare med en viss läsfärdighet.   

 

6.3 Kompetens i arbetet 

Boräng tar i sin magisteruppsats upp aspekten kring hur viktigt det är med en personlig 

kontakt med en bibliotekarie som besitter bredare kunskap kring de funktionsnedsätt-

ningar som finns.
103

 Våra respondenter tog upp att bibliotekarier behöver en bredare 
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kunskap för att arbeta med dessa barn. För att få detta, menade de vidare, behövs det 

någon slags extra vidareutbildning inom fältet för de som arbetar med barn med speciel-

la behov och dess hjälpmedel såsom äppelhyllan. Dock innebär inte detta att biblioteka-

rierna är okunniga inom sitt yrke, utan istället att det är viktigt att hålla sig uppdaterad 

och skaffa ny kunskap för att kunna hjälpa och vägleda på bästa möjliga sätt. Nielsen 

och Irvall menar att någon slags undervisning om läshandikapp och andra funktionshin-

der borde vara en självklarhet redan under högskoleutbildningen och sedan byggas vida-

re på genom vidareutbildningar när de sedermera kommer ut på fältet.
104

 Nielsens och 

Irvalls åsikter ligger nära de vi fick fram genom våra intervjuer då många tryckte på det 

viktiga med att ha tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta användarna med funk-

tionshinder på rätt sätt och därför diskuterades det en del kring fortbildning i intervjuer-

na. Att veta om man bemöter en användare på rätt nivå handlar bland annat om att ha 

rätt kunskaper om funktionshinder. Sofia menar att en fokusgrupp kan skapas på alla 

bibliotek för att arbeta med just fortbildning av bibliotekarier inom funktionshinder. Då 

går det lättare, menar hon, att få reda på vad som är viktigast att veta och även att tänka 

på miljöaspekter som annars inte är lätt att ta i aktning. Ida, Mari och Annelie menar 

alla tre något liknande, men anser också att kontakten med specialpedagoger, lärare och 

förskolepersonal är en viktig aspekt. Dessa är vuxna människor som är runt barnen på 

ett annat sätt än bibliotekarierna och kan bidra med kunskap som bibliotekarierna inte 

innehar och därför kan ett samarbete stärka biblioteksarbetet. Tveit tar även upp aspek-

ten av att förmedlaren, i vårt fall bibliotekarien, skall ta vara på den kunskap som mot-

tagaren, barnet, kan besitta i en förmedlingssituation. Detta då användaren, barnet, i 

vissa fall förfogar över en annan sorts kunskap än den bibliotekarien de möter har.
105

 

Även Sandin skriver om fortbildning i sin bok Barnbibliotek och lässtimulans: delak-

tighet, förhållningssätt, samarbete. Hon tar upp olika projekt som i sina rapporter riktat 

sig mot barn med läshinder eller funktionsnedsättningar. Omkring hälften av dessa pro-

jektsrapporter, lyfter Sandin fram, har bibliotekspersonalen som sin målgrupp, då främst 

genom fortbildning, vilket gör barnen till indirekt målgrupp. I slutet står barnen ändå i 

fokus då bibliotekariernas fortbildning är till för att kunna bemöta dessa användare på 

ett bättre och mer kunskapsfyllt sätt.
106

 Återigen går det att knyta an till vad våra re-

spondenter uttryckte, då några av dem ville starta projekt med fortbildning i fokus, just 

för att kunna förbättra kompetensen bland sina medarbetare. 

Just fortbildningen var det återigen enade svar kring, den behövs. Annelie och Lars me-

nade vidare att det behövs kunskap i att lyssna på barnen. Det handlar alltså inte bara 

om att ge dem den litteraturen som är anpassad till deras funktionsnedsättning, menar 

de, utan det handlar om att lyssna på deras önskemål om vad de egentligen vill läsa. 

Som vi beskrev i analysen skriver Tveit att förmedlaren har speciella kunskaper för att 

kunna rekommendera och värdera litteratur, vilket innebär att de måste bedöma medier-

nas komplexitetsnivå.
107

 Bibliotekarierna måste också kunna värdera vilken kompetens-

nivå barnet ligger på för att förmedla rätt medium till rätt användare. Det här är något 

som kan förbättras via att bibliotekarierna får fortbildning inom området i arbetet med 

och för barn med speciella behov.  Då kan de också bli mer medvetna om sitt bemötan-

de gentemot dessa barn, såsom att inte behandla dem som inkapabla till egna åsikter och 

beslut, utan låta de vara med och göra egna val. Man skall även ha en medvetenhet om 

balansgången mellan att synliggöra material med samtidigt inte peka ut barnen som 
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annorlunda. Detta är något som både tidigare forskning och resultaten i analysen visar 

på och är eniga om. Vi lade med andra ord märke till att fortbildning behövs, om än är 

det svårt att sätta fingret på exakt hur denna skall se ut då detta inte är något som disku-

teras mer ingående. 

6.4 Slutsatser 

Tidigt i vår biblioteksutbildning fick vi lära oss att folkbibliotek är till för alla. Här såg 

vi dock ett problem i att barn med speciella behov kanske inte får ta del av litteratur i 

samma utsträckning som barn utan extra behov. Dessutom såg vi en annan problematik 

i dessa barns tillgång till bibliotekets resurser. Även om vi tidigare visste om att det idag 

finns olika typer av anpassade medier på folkbiblioteken, för de som har någon form av 

läs- och skrivsvårigheter eller andra nedsättningar, ville vi ändå undersöka hur dessa 

resurser och möjligheter såg ut och arbetas med. Med andra ord blev detta också vårt 

och uppsatsens syfte. Genom detta utformade vi tre frågeställningar som vi diskuterade 

kring i punkterna ovan. Det vi fick fram var att empirin och analysen bekräftas av tidi-

gare forskning. De hjälpmedel vi på förhand var medvetna om, och som vi också tagit 

fram via tidigare litteratur, styrktes av intervjuerna vi gjorde. Hjälpmedlen som syftas 

på är DIASY, bok & DAISY, TAKK, pictogram, bliss, taktila bilderböcker, lättläst och 

punktskrift. Dessa hjälpmedel finns även inkluderat hos de folkbibliotek vi intervjuade 

bibliotekarier vid och därmed är tidigare forskning återigen bekräftat av resultatet. 

Hur arbetar bibliotekarierna för att tillmötesgå barn med speciella behov när det kom-

mer till bemötande och tillgängliggörandet av litteratur? 

Under denna frågeställning togs det upp att bemötandet kan vara en avgörande faktor i 

en förmedlingssituation, då barn med speciella behov behöver extra stöd när de använ-

der biblioteket. Bemötande gentemot dessa barn med speciella behov och de utan dessa 

skall, utan motsägelser, vara likadant när vi lyssnar till våra respondenters ord. De me-

nar att det inte skall behöva vara annorlunda utan att det istället handlar om att anpassa 

sig efter individuella behov och situationer. Även tidigare forskning tar upp vikten av 

att anpassa sig efter den individuella situationen som uppstår vid till exempel förmed-

ling av litteratur. Trots att respondenterna tycker att det skall vara lika för alla är det 

ändå nödvändigt att anpassa sitt bemötande efter individen. Således fick vi fram att det 

är svårt att få det lika för alla, då dessa barn är i behov av extra stöd både när det kom-

mer till bemötandet och resurser.  

Det framkom också att man skall ge stöd åt dessa barn, när det behövs, men akta sig för 

att se barnen som en svag individ som man skall göra alla val åt. Empowerment blir här 

ett viktigt begrepp då det just handlar om barnens egenmakt. Detta påverkas av biblio-

tekets resurser, men kan även gynnas av vuxna, om denne finns med som vägledare och 

stöttar barnen men ändå låter dem välja fritt.  

Genom uppsatsens gång uppmärksammade vi att bibliotekarierna har ett uppdrag som 

går ut på att och leta fram och tillgängliggöra litteratur och andra resurser. Ett sätt att 

arbeta med tillgängliggörandet av denna litteratur kunde vara genom att hålla bokprat 

inför exempelvis skolklasser. Bokprat var något våra respondenter var bekanta med och 

de beskrev att man måste anpassa, materialets nivå och omfång, samt sitt bemötande 

efter användaren. Således tar bibliotekarien fram medier, i förberedelsen av ett bokprat, 

som denne skall prata om och har i första hand anpassat sig efter och bedömt barnens 

kompetensnivå. Vi såg även att det idag inte är allt för ovanligt, för att lättare kunna nå 

ut och tillgängliggöra litteratur till större grupper, att ta emot förskolor och klasser på 

studiebesök i biblioteket.  
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Marknadsföring av medier och verksamheten utåt är således även det ett sätt att till-

gängliggöra litteratur. Att biblioteken ofta kommunicerar med specialpedagoger, skolor, 

andra bibliotek och vuxna i barnens närhet, såsom föräldrar var något som våra respon-

denter berättade och ansåg vara viktigt. Detta för att nå fler barn och då även kunna 

fånga upp de barn som ännu inte fått en diagnos fastställd. Via organisationer, som till 

exempel synskadades riskförbund och intresseorganisation inom området, kan även 

kontakter med de som är i behov av punktskriftslitteratur skapas. 

Det framgick också att den kostnadsfria självnedladdningen, som användarna nu kan 

göra på egen hand hemifrån, ökar tillgängligheten till dessa medier.  

Vad finns det för material och resurser för denna målgrupp på biblioteken? 

Det första som bibliotekarierna nämnde om sitt arbete till barn med speciella behov var 

äppelhyllan och dess medier. Det vi således fick veta via intervjuerna var att, även om 

utbudet såg annorlunda ut, fanns där ändå, på alla sju bibliotek, anpassade medier såsom 

pictogram, DAISY, bok & DAISY, talböcker och ljudböcker, lättläst, taktila bilder-

böcker, punktskrift, Tecken som AKK, TAKK och bliss. Dessa finns där just för barn 

med speciella behov. Medierna kan användas av andra också, men då enbart inom bibli-

otekets väggar och inte som hemlån. Karin uttryckte att de helst inte såg att användare 

utan speciella behov lånade medierna i äppelhyllan då dessa har en viss komplexitetsni-

vå som är anpassad efter barn med speciella behov och borde brukas därefter. 

Vi uppmärksammade även att bibliotekarierna försökte köpa in så mycket som möjligt 

när det kommer till de anpassade medierna.  

En viktig aspekt som togs upp under denna frågeställning var om barn med speciella 

behov fick ta del av litteratur på samma nivå som barn utan dessa behov. Vi ville ta reda 

på om det var lika för alla när det kommer till resurser. En del av våra respondenter an-

såg att dessa barn får ta del av litteratur på samma nivå som andra, medan resterande 

delen respondenter ansåg motsatsen. De menade mer att utbudet av medier på bibliote-

ken ännu inte är stort nog för att det skall kunna vara lika för alla. Vi kom fram till att 

det här problemet är svårt att besvara. Dock är det tveksamt om det går att säga att det är 

lika för alla innan barn med speciella behov får chansen att ta del av litteratur i lika stor 

grad som barnen utan dessa speciella behov. 

Hur ser bibliotekarier på sin kompetens i arbetet med den här målgruppen? 

Något som alla våra respondenter poängterade var att det behövdes fortbildning för bib-

liotekarierna inom detta område. Detta då speciell kunskap om barn med speciella be-

hov, bemötandet av dem, i många fall är avgörande för att kunna hjälpa barnen på rätt 

sätt utefter deras nivå. Här upptäckte vi vikten av att ha en speciell kunskap för att kun-

na uppmärksamma och värdera den komplexitetsnivå som medierna har och sedan be-

stämma vilka av dessa man ska förmedla utefter användarens kompetensnivå. Om inte 

detta görs kan rätt bok till rätt person via rätt medium försummas och stödet kommer 

inte till sin fulla rätt 

Det finns olika projekt där biblioteken berörs. Ett av dessa projekt finns för att ge ut-

bildning och fortbildning till bibliotekarierna, för att de skall kunna bemöta barn med 

speciella behov på ett anpassat och ändamålsenligt sätt.  

Vad vi kunde ha gjort annorlunda i denna uppsats 

Budget och inköp är egentligen något som berör tillgängliggörandet av bibliotekens 

resurser. Anledningen till att det inte fick mer utrymme i undersökningen är att vi inte 

var medvetna om att det var en så pass stor del i arbetet med just speciella medier. Detta 
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kom fram något under empiriinsamlingen och det var en större del av deras arbete än vi 

i början hade förväntat oss. Det framgick, via våra intervjuer, att budget och inköp styr 

vilka resurser som överhuvudtaget finns tillgängliga på biblioteket och då speciellt för 

de barnen med speciella behov. För vissa av våra respondenter låg inköpen av speciallit-

teratur inom samma budgetplan som bibliotekets övriga inköp, medan andra hade sepa-

rata sådana. Vi gick på förhand in med något av inställning att de hade uppdelade kassor 

och därför är detta således en punkt som vi känner att vi kunde ha gjort annorlunda och 

utforskat mer. Vi känner att om vi hade tagit en annan inriktning eller möjligtvis haft 

mer tid på oss, skulle vi troligtvis ha undersökt och kopplat ihop denna aspekt mer med 

undersökningen. Dock har vi uteslutit att göra detta då våra intervjufrågor inte berörde 

budget och inköp på ett djupgående sätt. Vi har heller inte samlat in tidigare forskning 

kring detta och har således inte grund nog att diskutera det mer ingående i denna upp-

sats. 

 

7. Förslag till vidare forskning 
 

Under intervjuernas och biblioteksbesökens gång fann vi att ungdomar är en, i många 

fall, förbisedd målgrupp. Vi lade speciellt märke till hur litteratur och medier för ung-

domar med speciella behov enbart finns i väldigt litet omfång på folkbiblioteken. 

Majoriteten av våra respondenter tog även de upp frågan om vart ungdomar tar vägen 

då de i många fall vuxit från barnlitteraturen men inte känner sig tillräckligt redo för 

vuxenlitteratur. Stenhammar tar exempelvis upp att ju äldre barnen blir desto svårare är 

det för dem att få stöd eller hjälpmedel.
108

 Själva äppelhyllorna är även de mer utforma-

de för barn i de något yngre åldrarna.  

Om biblioteken skall vara för alla och dessa ungdomar skickas direkt från litteratur för 

barn till den för vuxna, var är då deras plats på biblioteken? 

 

Det skulle vara intressant att ta reda på huruvida ungdomar med speciella behov har 

samma möjligheter att ta del av litteratur som ungdomar utan dessa behov. Att ta in 

ungdomarnas perspektiv och ta reda på vad de upplever saknas på biblioteken skulle här 

vara värdefullt. Även att gå djupare in på hur bibliotekarierna uppfattar detta problem 

och hur biblioteken skall hantera och kunna utveckla sig inom området, skulle vara en 

annan tråd att spinna vidare på. Här tänker vi, i samband med hur budget och inköp ser 

ut, när det kommer till dessa aspekter, att vissa bibliotek har öronmärkta pengar och 

vissa inte. Hur fördelas då budgeten hos de som inte har en särskild kassa för ungdomar 

med speciella behov?  Blir bibliotekariernas uppdrag tydligare om man har en riktad 

budget för detta? Med andra ord finns det många outforskade problem, inom detta om-

råde, att undersöka vidare. 

8. Sammanfattning 

Folkbiblioteken skall vara för alla oavsett behov eller krav. I vår uppsats tar vi upp att 

det finns många barn i behov av något slags extra stöd när det kommer till läsning. 

Syftet med denna uppsats var att på ett generellt sätt undersöka hur folkbiblioteken ar-

betar med barn med speciella behov. Då främst när det kommer till exempelvis bemö-

tandet och hur de tillgängliggöra litteratur för denna målgrupp. Vi koncentrerade oss på 

                                                 
108

 Stenhammar, 2006 s. 61 
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de förfaringssätt som bibliotekarierna använder sig av och ville även undersöka hur re-

surserna och möjligheterna för dessa barn kan se ut på biblioteken. Till detta syfte lyfte 

vi fram följande frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar bibliotekarierna för att tillmötesgå barn med speciella behov när det 

kommer till bemötande och tillgängliggörandet av litteratur? 

2. Hur ser bibliotekarier på sin kompetens i arbetet med den här målgruppen? 

3. Vad finns det för material och resurser för denna målgrupp på biblioteken? 

 

För att undersöka våra frågeställningar använde vi oss av Tveits teori där hon beskriver 

hur en förmedlingssituations struktur ser ut och hur den kan förlöpa. Hennes modell 

tolkar vi som att man som förmedlare måste anpassa sig, i första hand, efter läsarens, i 

detta fall barn med speciella behovs, kompetensnivå och sedan även värdera mediernas 

komplexitetsnivå för att på bästa sätt kunna tillmötesgå användaren och tillgängliggöra 

litteratur.  

Denna modell har vi applicerat på vår uppsats då anpassandet efter individen är ytterst 

viktigt när det kommer till denna målgrupp. Detta anser vi vara styrkan i modellen, då 

värderandet och anpassningen av kompetensnivå och komplexitetsnivå är något som är 

extra knutet till barn med speciella behov. Även om denna modell inte är helt fulländad 

för vårt ändamål är den ändå relativt anpassningsbar på vårt problem samt vår empiri. 

Vi har därför, i första hand, använt modellen som ett stöd för att strukturera upp våra 

resultat. 

 

Vår metod vid insamlingen av empiri var sju kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer, 

varav fyra av dessa var e-postintervjuer. Vi utförde även några överblickande observa-

tioner för att få en slags bakgrundsbeskrivning av de tre bibliotek vi besökte vid inter-

vjutillfällena. Anledningen till att vi intervjuade bibliotekarier var för att få fram deras 

perspektiv i ämnet och för att vi kände att de skulle vara bäst lämpade att svara på våra 

frågeställningar.  

Genom våra intervjuer fick vi bekräftat att det finns en mängd hjälpmedel, för barn med 

speciella behov, på de bibliotek vi undersökta. Dessa hjälpmedel är DAISY, bok & 

DAISY, talböcker, taktila bilderböcker, pictogram, bliss, punktskrift, lättläst och 

TAKK. För att barn med speciella behov skall kunna använda biblioteket på smidigast 

sätt finns majoriteten av dessa hjälpmedel idag samlade i äppelhyllor. Vi fick också 

fram att även om det ser något olika ut på olika bibliotek, strävar samtliga sju respon-

denter och deras bibliotek efter lika för alla principen. Dock framhöll de att bemötandet 

gentemot dessa användare skall anpassas efter barnet, situationen och individuella be-

hov snarare än att likställas med att bemöta alla på samma sätt. Bemötandet är även 

viktigt att tänka på vid till exempel bokprat och vi uppmärksammade att detta också kan 

vara ett sätt att tillgängliggöra litteratur.  

Dessutom är det är viktigt att fånga in de barn som behöver extra stöd, till exempel ge-

nom kontakt med olika intresseorganisation, specialpedagoger och andra vuxna i bar-

nens närhet. Ett kontaktnät kan vara en viktig aspekt att utveckla när det kommer till 

just arbetet med att synliggöra biblioteksresurserna. Detta för att kunna fånga in även de 

barn som inte är biblioteksanvändare, men som är i behov av något slags extra stöd  

 

Fortbildning var något som våra respondenter ansåg som viktigt, både för att kunna be-

möta och arbeta med barn med speciella behov på ett tillfredställande sätt men också för 

att hålla sig à jour i det dagliga arbetet. Det är tydligt i vår undersökning att de aspekter 

som diskuterades, såsom tillgängliggörande av litteratur och bemötande, påverkade var-
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andra, här med tanke på att de olika infallsvinklarna på flera olika sätt går att samman-

foga. 

 

Något vi saknar i uppsatsen och som vi hade kunnat göra annorlunda, genom att lägga 

en större fokus på, är budget och inköp när det kommer till dessa aspekter.  

Vi upptäckte också att ungdomar med speciella behov var en eftersatt användargrupp på 

biblioteken och att utbudet för dem var bristfälligt.  Detta togs därför upp som förslag 

till vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Mail som skickades ut till bibliotekarier på folkbiblioteken som vi undersökte i person: 

 

Hej! 

Vi är två studenter, vid namn Jenny Granberg och Emma Sjögren, som läser sista året 

på Bibliotekshögskolan i Borås. I skrivande stund håller vi på med vår kandidatuppsats 

som handlar om barns, med speciella behov, plats på biblioteket. Via detta undrar vi om 

vi kan få komma till er och intervjua en bibliotekarie om just detta ämne. 

Intervjun kommer att vara konfidentiell och semistrukturerad och vi hoppas på att få 

kunna göra den någon dag under vecka 15 eller 16. 

Tacksamma för svar! 

 

Mvh. 

Jenny Granberg och Emma Sjögren,  

Högskolan i Borås, institutionen BHS 
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Bilaga 2 

Mail som skickades ut till de bibliotek som ställde upp på en e-postintervju: 

 

Hej! 

Vi är två studenter, vid namn Jenny Granberg och Emma Sjögren, som läser sista året 

på Bibliotekshögskolan i Borås. I skrivande stund håller vi på med vår kandidatuppsats 

som handlar om barns, med speciella behov, plats på biblioteket. Via detta undrar vi om 

vi kan få göra en e-postintervju med en bibliotekarie hos er? 

Intervjun kommer att vara konfidentiell och vi behöver ha svaren senast den torsdagen 3 

maj om så är möjligt. 

 

Skriv bibliotekets namn i ämnesfältet när ni besvarat intervjufrågorna. 

Tack på förhand! 

 

Mvh. 

Jenny Granberg och Emma Sjögren,  

Högskolan i Borås, institutionen BHS 
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Bilaga 3 

Intervjumall:  

Vi började med att berättar syftet med vår uppsats och sedan förklarade vi vad vi menar 

med barn med speciella behov. De tre första frågorna var bakgrundsfrågor och texten 

inom parantes är ledord för oss själva. 

 

1. Berätta lite om dig själv, vilken sorts bibliotekarie är du? 

2. Hur kom det sig att du valde detta yrke och vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

 

4. Vilka hjälpmedel för barn med speciella behov har ni pa   biblioteket?  

5. Vad gör ni för att hjälpa de unga användarna med extra behov? 

6. Anser ni att de får ta del av litteratur på samma nivå som de utan dessa behov? 

7. Vilka verktyg finns för att hjälpa dessa användare? 

8. Hur ser inköp ut när det gäller medier för denna målgrupp? 

9. Vad är din personliga inställning till medier som talböcker, DAISY med mera? 

10. Finns det en särskild budget avsedd för denna kategori? 

11. Hur gör ni för att na   ut till dessa användare? (t.ex. marknadsföring) och finns det 

något att förbättra här? 

12. Skiljer sig ert bemötande till denna grupp på något sätt, mot bemötandet utav barn 

utan speciella behov? 

13. Har ni ordnat något speciell evenemang eller projekt för barn med speciella behov, 

här på biblioteket? 

14. Är det något ytterligare ni skulle önska finnas för barnen med extra behov? 

15. Är det något mer ni vill tillägga angående ert arbete? 
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Bilaga 4 

Arbetsfördelning 

I detta arbete har vi skrivit tillsammans och har suttit i skolans datorsalar mer eller 

mindre från dag ett. Således har vi arbetat hemifrån ytterst lite (förutom när det kommer 

till korrekturläsning och liknande). Vi har istället skrivit, diskuterat och analyserat upp-

satsen tillsammans. I vissa fall har det hänt att den ena av oss tagit ett litet stycke medan 

den andra tagit ett annat. Eller att Emma ordnade vissa noter och Jenny ordnade vissa 

referenser på litteraturlistan eller liknande. Men i stort skrev vi helt och hållet tillsam-

mans. Läsning av litteratur delade vi upp, för att få ett antal böcker var att läsa, för att 

inom tidsramen för denna uppsats kunna ta in den mängd med litteratur vi hade funnit. 

Dock läste vi ändå igenom alla böcker ytligt, och var noga med att förklara för varandra 

om litteraturens innehåll. 

Intervjufrågorna tog vi fram tillsammans och våra intervjuer samt observationer utförde 

vi ihop. Således reste vi och besökte även biblioteken tillsammans. Själva utförandet av 

intervjuerna gick ut på att en av oss ställde frågor medan den andra hade hand om in-

spelning och anteckningar. När det kom till e-postintervjuer satt vi tillsammans och ut-

formade brevet.  

 


