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Abstract: Our main reason for this master thesis is to find out how librarians 

get knowledge and understanding about people with disabilities in 
order to make the library more accessible. Our aim is to study the 
so-called 4 x 4 education which is an education about accessibility 
to and within cultural institutions and find out if a specific 
education is helpful to librarians in this matter. We also discuss 
what librarians themselves find desirable in an education of this 
type. 

 Socio-cultural perspective is our choice as background theory. The 
socio-cultural perspective states that learning depends on social 
activity and social interaction. Knowledge is constructed through 
the individual’s interaction in a context with other people.  

We use both a qualitative method, literary studies and interviews 
with six librarians, as well as a quantitative method including 
questionnaires sent out to librarians with both checkboxes and 
open questions. 

 In our thesis we highlight the demand from governmental 
authorities that public localities be made accessible to people with 
disabilities in 2010 as well as the demand of The Library Law 
claiming that all individuals have access to a public library. 

 Our results show that two parts of the education have been highly 
acclaimed by participants and those were the lectures by disabled 
lecturers and the fictional situations trying to experience different 
disabilities. The most effective learning processes clearly turned 
out to be the ones including social and situated situational learning. 
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1. Inledning  
 

När vi skulle påbörja detta uppsatsarbete funderade vi över vilket ämne vi skulle tycka var 
intressant att undersöka. Detta blev snabbt vår utgångspunkt: Brusén och Printz (2005) 
betonar att människor med funktionsnedsättningar idag har en starkt förbättrad ställning i 
samhället jämfört med tidigare. I den nationella handikappolitiska handlingsplanen Från 

patient till medborgare, antagen av riksdagen år 2000, betonas att människor med 
funktionsnedsättningar ska kunna leva ett aktivt samhälls- och kulturliv på samma sätt som 
människor utan funktionsnedsättningar, vilket bland annat förutsätter att offentliga lokaler är 
tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. I Plan- och byggnadslagen (PBL) 
1987:10 finns ett tillägg att år 2010 ska enklare hinder som försvårar tillgänglighet för 
människor med funktionsnedsättningar till offentliga lokaler vara undanröjda. Dessa goda 
intentioner uttrycks också i exempelvis Bibliotekslagen 1996:1596, där det betonas att 
folkbibliotek ska vara tillgängliga för alla medborgare och att särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt besökare med funktionsnedsättningar.  

Vi började därför diskutera oss sinsemellan hur kunniga bibliotekarierna i gemen kan tänkas 
vara kring funktionsnedsättningar och hur bibliotek kan tillgängliggöras för besökare med 
funktionsnedsättningar. Forskare som Cronin och Martin (1983) och Rutledge (2002) påvisar 
hur bibliotek har goda policies och riktlinjer för hur biblioteken ska bli tillgängliga för 
besökare med funktionsnedsättningar, men att bibliotekarierna i sitt praktiska yrkesarbete kan 
känna osäkerhet kring dessa frågor. Det finns därför all anledning att bibliotekarier får 
möjlighet att gå utbildningar inom detta område.  

Våra tankar leddes så in på banor huruvida det finns särskilda utbildningar riktade mot 
bibliotekarier kring hur biblioteken kan tillgängliggöras för människor med 
funktionsnedsättningar så att dessa kan ta del av bibliotekets utbud och aktiviteter. Efter en 
del allmän informationssökning fann vi så på hemsidan för Kultur i Väst Regionbiblioteket 
det så kallade 4 x 4-utbildningspaketet kring tillgänglighet för kulturinstitutioner. I denna 
uppsats benämner vi detta paket för enkelhetens skull för 4 x 4-utbildningen. Detta är en 
riktad utbildning, som ges i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) kring 
tillgänglighet och som erbjuds alla kulturinstitutioner i hela regionen. Det visade sig vara ett 
antal folkbibliotek i Västra Götalandsregionen som gått denna utbildning, varför högskole- 
och folkbibliotek inte är av intresse för denna uppsats. Således, här fann vi nu något vi 
verkligen ville sätta tänderna i! 

Eftersom vi båda har pedagogisk utbildning, och en av oss aktivt arbetar som pedagog, finner 
vi det särskilt intressant att studera en utbildning som sker inom biblioteksvärldens hägn. Vi 
frågade oss om en studie kring en riktad utbildning kring funktionsnedsättningar kan vara 
relevant för en magisteruppsats som utförs vid Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Borås – och bestämde oss för ett rungande ja som 
svar på denna fråga. Vi vågar här sticka ut nacken och påstå att kopplingen bibliotek och 
pedagogiska ansatser inte torde vara svårt att motivera efter en genomläsning av vår uppsats. 

Problemformulering 

Biblioteken ska vara tillgängliga också för besökare med funktionsnedsättningar. Detta 
framgår tydligt av olika lagar och styrdokument. Samtidigt är det så att bibliotekarier kan 
känna osäkerhet om funktionsnedsättningar, dels hur biblioteket bäst kan tillgängliggöras för 
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besökare med funktionsnedsättningar. Som bibliotekarie kan det vara svårt att veta vilka 
behov som de olika funktionsnedsättningarna medför. Det kan därför också vara svårt att veta 
hur ens bibliotek bäst kan tillgängliggöras så att dessa behov tillgodoses. Det torde finnas ett 
antal möjligheter för en bibliotekarie att inhämta kunskaper inom detta område, bland annat 
genom egenstudier. Vi tar dock fasta på de tankar som framförs av exempelvis Cronin och 
Martin (1983) att en riktad utbildning inom dessa frågor kan vara bibliotekarien behjälplig att 
införskaffa kunskaper inom området bibliotek och besökare med funktionsnedsättningar. Vi 
vill därför undersöka vilka resultat en specifik riktad utbildning, i detta fall den så kallade      
4 x 4-utbildningen, kan tänkas ge vad gäller bibliotekariernas kunskapsinhämtning kring 
funktionsnedsättningar och hur biblioteket kan göras tillgängligt för dessa besökares specifika 
behov.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att skapa kunskap om och förståelse för bibliotekariers behov 
av att lära sig om hur biblioteken kan tillgängliggöras för besökare med 
funktionsnedsättningar. Vår avsikt är att, genom att studera 4 x 4-utbildningen, utröna 
huruvida en specifik utbildning är behjälplig i detta avseende. Vi uppmärksammar sålunda 
hur de bibliotekarier som genomgått denna utbildning ställer sig till dess innehåll och förmåga 
att förmedla kunskap. Perspektivet breddas genom att vi också diskuterar vad bibliotekarier 
rent generellt önskar i en utbildning av detta slag, alltså även bibliotekarier som inte 
genomgått denna specifika utbildning.  

Våra frågeställningar är följande:  

1. Hur upplever de bibliotekarier, som genomgått 4 x 4-utbildningen, dess innehåll och 
kunskapsförmedling? 

 
2. Vilka läroprocesser kan urskiljas i 4 x 4-utbildningen? 

 
3. På vilka sätt kan en riktad utbildning inom området funktionsnedsättningar och 

bibliotek bidra till lärande hos bibliotekarier? 
 
4. Vilka kunskapsbehov tycker bibliotekarier att de har inom området tillgängliggörande 

av bibliotek och besökare med funktionsnedsättningar?  
 

Vår avsikt med att använda just 4 x 4-utbildningen är att den utgör en plattform, utifrån vilken 
vi har möjlighet att diskutera våra frågeställningar samt våra resultat i syfte att belysa och 
åskådliggöra möjliga läroprocesser i denna utbildning. 

Avgränsning 

Vi fokuserar i vår uppsats helt bibliotekariens uppfattningar och upplevelser av 4 x 4-
utbildningen. Det hade funnits möjlighet att här inbegripa också bibliotekschefens och 
biblioteksledningens uppfattning om vikten av och nyttan av riktade utbildningar inom detta 
område, men vi upplever att detta skulle bära alltför långt i en uppsats av vårt omfång.  
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Definition av centrala begrepp  

I detta avsnitt definierar vi några av de centrala begreppen i vår uppsats, så att de framstår så 
entydiga som möjligt.  

Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Socialstyrelsens hemsida har under sin termbank definierat begreppet funktionsnedsättning 
som att det handlar om ett tillstånd, som beror på någon form av skada eller sjukdom hos en 
individ. Denna skada kan vara av många och olika slag, såsom fysiska, psykiska och 
intellektuella. De kan också vara tillfälliga eller permanenta. Funktionshinder uppstår när 
individen med funktionsnedsättningen inte kan leva sitt liv på det sätt hon/han önskar på 
grund av hinder som uppstår i hennes/hans möte med det omgivande samhället. Detta 
betecknades förut som handikapp, men begreppet handikapp kan upplevas som 
stigmatiserande och är nu på väg att mönstras ut ur terminologin. Här ska dock påpekas att 
begrepp som handikappolitik och handikappförening ännu så länge fortlever. 

Vi strävar efter att försöka hålla oss till begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder i 
vår uppsats, men i den litteratur vi använder oss av förekommer stundtals andra begrepp vilka 
därför kan uppträda även i vår uppsats. Vi vill också betona att vi använder oss av begreppet 
tillgänglighet i tämligen vid bemärkelse, men där huvudvikten är dess fysiska aspekter.  

Tillgänglighet 

I Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter för människor med 
funktionshinder definieras i dess femte paragraf begreppet tillgänglighet enligt följande: 
Tillgång till den yttre miljön samt tillgång till information och möjlighet till kommunikation. 
Tillgång till den yttre miljön exemplifieras som tillgänglighet till bostäder och andra 
byggnader. Vad gäller tillgång till information och möjlighet till kommunikation bör 
informationen vara sådan att den blir tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar, 
exempelvis i form av punktskrift för blinda och tillgång till teckenspråkstolk för döva (von 
Axelson, 2005, 37).    

Lärande 

Genom lärande uppnår en individ förändrad kompetens och ny kunskap av såväl intellektuellt 
slag som manuella och sociala färdigheter. Det finns i lärande en subjektiv dimension i det att 
varje individ har sina personlighetsdrag och färdigheter. Det finns i lärande också vad som 
benämns som en utförandedimension. Denna innebär att individen ifråga använder sig av sina 
nyförvärvade kunskaper för att till exempel utföra sina arbetsuppgifter på nya och bättre sätt 
(Ellström, 2004, s. 15ff).  

Sociokulturellt lärande  

Människan erhåller sin kunskap i interaktion med andra människor, exempelvis i form av 
deltagandet i en utbildning. Den omgivande kulturen präglar samtidigt detta lärande och 
individens tänkande. På så sätt står människans lärande alltid i relation till de sociala och 
kulturella sammanhang hon befinner sig i (Säljö, 2005, s. 9f).  
Denna magisteruppsats är att betrakta som en slags flerstegsraket. I inledningen redovisar vi 
på vilka grunder vi valde ämne för vår magisteruppsats. Därefter följer på sedvanligt sätt syfte 
och frågeställningar. Uppsatsens centrala begrepp definieras. 
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Disposition 

 
Under rubriken Bakgrund presenterar vi 4 x 4-utbildningen, där vi bland annat lyfter fram hur 
och varför utbildningen skapades. Litteraturgenomgången inleds med en översikt av 
handikapphistorien. Här presenteras också olika styrdokument, främst för svensk 
handikappolitik men också för bibliotekens verksamhet med anknytning till vårt ämne. 
 
Därefter redogörs för det sociokulturella perspektivet, som vi har valt som teoretisk 
utgångspunkt för vårt arbete.  
 
Under rubriken Metodologiska överväganden diskuterar vi våra olika metodologiska val, som 
bland annat resulterat i att vi utfört såväl intervjuer med bibliotekarier som har genomgått 4 x 
4-utbildningen som utformat en enkät som har distribuerats till samtliga bibliotek inom Västra 
Götalandsregionen. Vi diskuterar här också bland annat tillvägagångssätt och urval av 
informanter.  
 
Därefter analyserar vi så utifrån det sociokulturella perspektivet vårt empiriska material i form 
av intervjuerna. Också resultatet av enkäten presenteras.  
 
I Diskussionen återkopplar vi vårt syfte med uppsatsen och dess frågeställningar till vår 
analys av intervjuer och enkät. Här diskuteras bland annat sambandet mellan tidigare 
forskning och våra resultat. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt de resultat vi tycker oss ha 
fått fram utifrån ansatserna inom det sociokulturella perspektivet. 
 
Mot slutet av uppsatsen återfinns rubrikerna Slutsatser, Avslutande reflektioner samt en 
sammanfattning.  
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel redogör vi för de fyra moment som ingår i 4 x 4-utbildningen, samt för 
intervjuer vi genomfört på plats med Eva C. Johansson, ansvarig för 4 x 4-utbildningen i 
Västra Götalandsregionen, respektive Carina Holmin, ABF:s representant och 
samarbetspartner i denna utbildning.  

4 x 4 – utbildningspaket kring tillgänglighet för kulturinstitutioner  

Vi sökte information om riktade utbildningar kring bibliotek och besökare med 
funktionsnedsättningar – och fick så fram hemsidan för Kultur i Väst Regionbiblioteket på 
vilken 4 x 4-utbildningen omnämndes. Denna hemsida vänder sig till personal inom 
kulturområdet, som upplever att de behöver stöd i arbetet att göra den egna verksamheten 
tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. Från denna hemsida länkas så vidare 
till 4 x 4-utbildningens egen hemsida. På så sätt etablerade vi kontakt med Eva C. Johansson, 
ansvarig för 4 x 4-utbildningen, genom vilken vi i sin tur fick kontakt med ABF:s representant 
Carina Holmin.  

Utbildningen initierades av Eva C. Johansson år 2005. 4 x 4 var i början ett arbetsnamn som 
blev bestående, vilket betecknar de fyra områden som ingår i utbildningen. Utbildningen har 
sitt ursprung i diskussioner inom regionen kring bemötandet av människor med 
funktionsnedsättningar likaså förtydligandet i Plan- och byggnadslagen (PBL) om att 
kulturinstitutioner i möjligaste mån år 2010 ska vara tillgängliggjorda för människor med 
funktionsnedsättningar.  

Utifrån 4 x 4-utbildningens hemsida framgår att momenten är följande:  

1. Människovärde, funktionshinder och styrdokument.  

2. Fysisk tillgänglighet.  

3. Bemötande  

4. Upprättande av tillgänglighetsplan.  

 

De tre första momenten hör ihop och bildar olika aspekter av temat tillgängliggörande av 
kulturinstitutioner för människor med funktionsnedsättningar. I det fjärde momentet är det 
tänkt att deltagarnas ackumulerade kunskap under 4 x 4-utbildningen ska resultera i att en 
tillgänglighetsplan upprättas för den deltagande institutionen. Vad utbildningen kostar 
kulturinstitutionen är avhängigt längd och innehåll. 

Det övergripande målet för 4 x 4-utbildningen anges utbildning som att ”vara ett redskap för 

professionella möten i fysiskt tillgänglig miljö, där verksamheten är till för alla besökare.” 
Det anges vidare att utbildningen kan formas efter den deltagande institutionens specifika 
förutsättningar. Intentionen är att all personal på en arbetsplats ska få sig en verktygslåda av 
olika kunskaper i dessa frågor att omsätta i praktisk handling. Det ivras för samarbete mellan 
olika kulturverksamheter, då detta kan leda till nya infallsvinklar och diskussioner.  
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Utbildningsplan   

De olika momenten i utbildningen är upplagda för fyra sammankomster, där varje 
sammankomst är tre timmar. Varje institution får ta ställning till om detta är en arbetsordning 
som passar dem eller inte. Hur utbildningen utformas beror på vilka behov institutionen ifråga 
har och vad de är beredda att betala för utbildningen. Det poängteras att inga speciella 
förkunskaper krävs av deltagarna, men upplevelser och erfarenheter som varje deltagare bär 
med sig till utbildningen ses som betydelsefulla och kan resultera i meningsfulla diskussioner. 
ABF erbjuder specialutbildade kursledare, men enligt utbildningsplanen kan kursledare också 
utses inom den egna organisationen och de kan använda sig av de litteraturtips och förslag på 
föreläsare som finns utlagda på 4 x 4-utbildningens hemsida.  

En tågordning anges för de olika momenten, vilken uppges vara viktig för deltagarnas 
behållning av utbildningen. Det finns möjlighet att lägga upp utbildningen på annat sätt 
genom att exempelvis välja bort något eller några moment, med risk för att viktiga 
grundläggande delar då går förlorade.  

4 x 1 – Människovärde, funktionshinder och styrdokument  

I detta moment poängteras vikten av att diskutera människosyn och alla människors lika 
värde, vilket i sin tur kan skapa en gemensam värdegrund bland deltagarna, där också 
människors ansvar för varandra poängteras. En humanistisk människosyn anges ligga till 
grund för hela 4 x 4-utbildningen, men det finns ingen diskussion på hemsidan kring vad en 
humanistisk människosyn är.  

Etiska dilemman presenteras med tillhörande övningar och genom dessa finns förhoppningen 
att deltagarna kan komma fram till en gemensam värdegrund samt reflektera över 
konsekvenserna av sin egen människosyn och hur den berör det egna professionella arbetet.  

Genom simulering i form av praktiska övningar får deltagarna prova på hur det är att ha en 
funktionsnedsättning och mötas av funktionshinder i sin vardag. På hemsidan formuleras det 
hela följande: ”Många gånger tror man sig kunna sätta sig in i andra människors situation, 

men det är först när man själv hamnar i samma situation som den verkliga förståelsen 

infinner sig.” 

Deltagarna får exempelvis testa fingerad optik och prova hur det är att köra rullstol eller 
rullator i den egna lokalen och de får simulera hur det är att ha astma. 

I detta moment diskuteras också styrdokuments betydelse och tillämpning, såsom lagar, 
handlingsplaner, policydokument med mera. 

4 x 2 – Fysisk tillgänglighet   

Detta moment problematiserar tillgänglighet ur olika perspektiv. Det handlar dels om den 
fysiska tillgängligheten att kunna ta sig till och in i byggnader och att även kunna vistas i 
dem. Det handlar dels om att information, riktad mot allmänheten, ska vara tillgänglig för 
personer med olika slags funktionsnedsättningar. Med andra ord, alla aspekter av besöket på 
kulturinstitutionen ska fungera.  

Även i detta delmoment får deltagarna simulera hur det är att ha en funktionsnedsättning i sin 
egen kulturinstitution. Dessa övningar är avsedda att leda till diskussioner hur deltagarna 
upplever miljön före och efter de praktiska övningarna – och vilka åtgärder som de anser är 
behövliga i den egna lokalen? 
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4 x 3 – Bemötande  

I momentet om bemötande handlar det om att skapa förutsättningar för att möten ska kunna 
ske på lika villkor med respekt och inlevelse från parternas sida. Som det formuleras på 4 x 4-
utbildningens hemsida: ”att se den man möter.” Här fokuseras bemötande på tre olika nivåer; 
den kollektiva, den organisatoriska och den individuella. Här betonas nyckelbegrepp som 
förmåga till inlevelse och värderingar, vilka konkretiseras genom rollspel och 
värderingsövningar.  

4 x 4 – Upprättande av tillgänglighetsplan   

Det sista momentet ger redskap för att kunna framställa en tillgänglighetsplan för sin egen 
institution och verksamhet. Kundfokus är här centralt, vilket återigen innebär fokus på att 
kulturinstitutionerna ska fungera för alla slags människor.  

Akutpaket2010, 4 x 4 Mini   

4 x 4-utbildningen har, som Eva C. Johansson lyfter fram vid muntligt samtal, intresserat 
många bibliotek men det har på många bibliotek inte funnits ekonomiska medel till att kunna 
gå den. Regionbiblioteket har därför tagit fram vad som benämns som Akutpaket 2010, 4 x 4 
Mini, som är minimalistisk och kostnadsfri. Den pågår en heldag och innehåller delar från alla 
fyra delar i utbildningen och är tänkt att fungera som ett slags ”komma igång paket” för 
kulturinstitutionerna inom detta område. 

Intervjuer med Eva C. Johansson och Carina Holmin    

Vi har även vid personligt möte intervjuat Eva C. Johansson, som alltså initierade den här 
utbildningen, och Carina Holmin, som har hållit i trådarna för utbildningen från ABF:s sida. 
Intervjun med Eva har utförts på Regionbiblioteket Västs lokaler och intervjun med Carina 
skedde på ABF:s Västra Götalandslokaler. De erbjöds att ta del av uppsatsen när den blivit 
färdigställd och Eva tackade ja till detta.  

Vi har delgetts information om utbildningens utformning av Eva och Carina som vi väljer att 
här presentera relativt utförligt, då vi upplever att denna information fungerar som viktigt 
bakgrundsmaterial till förståelsen av 4 x 4-utbildningen.  

Eva poängterar att det finns ett officiellt fastlagt mål att offentliga lokaler ska anpassas till år 
2010, men beklagar att det tyvärr inte finns några sanktioner som kan tillgripas mot de 
myndigheter och institutioner som inte tillgängliggör sina lokaler till år 2010. Hon hävdar att 
det kan finnas en slags naivitet hos kommunala institutioner i det att man där tror att det inte 
finns några personer med funktionsnedsättningar i sitt upptagningsområde, medan realiteten 
kan vara att personer med funktionsnedsättningar helt enkelt inte kan använda sig av lokalen 
ifråga och därför inte uppsöker den. Många personer med funktionsnedsättningar kan avstå 
från att delta i kulturlivet, därför att det är så oerhört krångligt för dem att delta. Det handlar 
här inte bara om fysiska hinder i form av trösklar och liknande, utan också om mentala hinder. 
En annan svårighet på biblioteken och andra kulturinstitutioner är att ofta arbetar där en 
enstaka person med frågorna om funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Denna person, 
som ofta är socialbibliotekarien, får på sitt eget vis arbeta för att dessa frågor ska växa inom 
organisationen. Konsekvensen kan bli att övrig personal förblir okunnig om att 
biblioteksmiljön i sig kan fungera utestängande på grund av bristande tillgänglighet för 
människor med funktionsnedsättningar. 



 

 8    

Vad gäller den pedagogiska uppläggningen av 4 x 4-utbildningen, menar Carina Holmin, att 
samma ledord gäller som för ABF:s generella pedagogik: ”…samtal, delaktighet, alla ska 

synas och höras.” Vad gäller deltagarnas inställning till att delta i utbildningen hävdar Carina 
följande:  

Jag tror inte vi haft nån grupp som inte haft den attityden att just, pust, säger sig ha 
annat att göra än det här och varför just dom, vi har ju faktiskt invandrare, vi har äldre, 
vi har alla grupper liksom. 

Enligt Carina började ABF därför tidigt med att lägga de praktiska övningarna redan i det 
första momentet för att fånga deltagarnas intresse snabbt så att stämningen kan höjas och 
diskussioner påbörjas. När utbildningen startades var kursstarten mer teoretiskt upplagd, 
vilket Carina funderar över kan ha resulterat i att en del deltagare valde att endast gå första 
momentet och inga fler.  

Både Eva och Carina anser att de praktiska övningarna ger insikt om hur viktigt det är att 
institutioner fysiskt tillgängliggörs. Det kan handla om så små detaljer som trösklar som är i 
vägen för en rullstol och hur borttagandet av en tröskel gör det möjligt för en rullstolsburen att 
använda sig av lokalen ifråga.  

Båda två betonar vikten av att ha föreläsare med på utbildningen som föreläser om olika 
funktionsnedsättningar och att dessa föreläsare är ett mycket uppskattat inslag av deltagarna. 
Carina menar dock att det finns betydande svårigheterna att få fram dessa föreläsare. Det är 
inte självklart att kunna få ideella föreläsare från handikappföreningar eftersom dessa ju ofta 
fungerar dels som en intresseorganisation, dels som en mötesplats för människor med en 
gemensam funktionsnedsättning. Det finns ofta också önskemål från beställaren av 
utbildningen att föreläsaren inte enbart ska kunna berätta om sin funktionsnedsättning, utan 
också ha relevanta kunskaper om aktuell vetenskaplig forskning kring 
funktionsnedsättningen. Som Carina formulerar det hela: ”lite mera än en expertpatient som 

vi säger.” Vidare berättar hon att det finns särskilda svårigheter att få fram föreläsare kring så 
kallade dolda funktionsnedsättningar, som exempelvis psykisk funktionsnedsättning.  

Val av föreläsare påverkar institutionens kostnad för utbildningen. Intresse för utbildningen 
har uttryckts från många bibliotek men ekonomiska aspekter har avgjort att de valt att inte 
delta, uppger Carina. Också deltagarantalet påverkar kostnaden för utbildningen. Alltför 
många deltagare kan helt enkelt inte delta i kursen, bland annat ur den aspekten att de 
praktiska övningarna inte är genomförbara med alltför många deltagare. Rullstolar ska 
exempelvis ordnas fram. Optimala antalet deltagare uppges vara mellan femton och tjugo 
personer. 

En sådan här utbildning måste, enligt såväl Eva som Carina, inbegripa olika etiska 
diskussioner. Det kan ibland handla om något så prosaiskt som höjden på bokhyllorna, där 
rullstolsburna vill ha lägre bokhyllor för att kunna nå böckerna medan bibliotekarier vill 
kunna få in så många böcker som möjligt i det begränsade utrymme som ett bibliotek utgör. 
Frågan blir då vad som ska prioriteras, lägre bokhyllor och färre böcker eller högre bokhyllor 
och fler böcker? Eva: ”... man väljer mellan pest och kolera och man får bestämma sig för att 

det är kolera vi tar.” Det kan också handla om att olika handikappgrupper ställs mot varandra. 
Det som passar den ena gruppen av människor med funktionsnedsättningar kan vara olämpligt 
för en annan grupp. Ibland kan också kostnaden för en anpassning upplevas som extremt hög i 
förhållande till nyttan. Alltså bör bland deltagarna i utbildningen föras en diskussion kring hur 
man kan eller borde prioritera, osv. 
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Såväl Carina som Eva understryker att det finns möjlighet att delta i hela utbildningen i form 
av alla fyra moment eller att välja endast några moment. Vid det senare alternativet finns dock 
en risk för att deltagarna inte hinner personligen reflektera tillräckligt mycket över 
utbildningens innehåll och att de på så sätt går miste om möjligheten att fördjupa sina 
kunskaper. 

Regionbiblioteket Väst har inte låtit utföra någon övergripande utvärdering av 4 x 4-
utbildningen. Utvärderingar har skett omedelbart efter kurstillfällenas avslut.  

Sammanfattningsvis så omfattar 4 x 4-utbildningen fyra moment, med olika inriktningar 
såsom till exempel styrdokument för handikappolitiken i Sverige, tillgänglighet till 
kulturinstitutioner för människor med funktionsnedsättningar och bemötande vid sagda 
institutioner. Gemensamt för alla de fyra momenten är de problematiserar situationen för 
människor med funktionsnedsättningar ur tillgänglighetssynpunkt. Det verkar vara av särskilt 
intresse för deltagarna i 4 x 4-utbildningen att kunna simulera funktionsnedsättningar för att 
kunna pröva på hur det är att vara besökare med funktionsnedsättning på en kulturinstitution.  
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3. Litteraturgenomgång   
 

I detta avsnitt redogör vi för några historiska nedslag vad gäller situationen för människor 
med funktionsnedsättningar. Eftersom vi inte avser att fokusera funktionsnedsättningar per se 
i denna uppsats utan ett pedagogiskt förhållningssätt i form av det sociokulturella lärandet så 
blir denna historik kanske otillständigt kort. Tanken är dock att ge en kort historisk 
tillbakablick för att förstå det synsätt som idag råder på människor med 
funktionsnedsättningar. Vi lyfter även fram olika begreppsdefinitioner som är av intresse i 
detta sammanhang samt en redogörelse för hur många människor som beräknas leva i dagens 
Sverige med funktionsnedsättningar. Under denna rubrik har vi även valt att lägga en 
beskrivning över bibliotekariens många roller, baserad på forskning inom fältet biblioteks- 
och informationsstudier.   

Synen på människor med funktionsnedsättningar över tid   

Lars Lindberg (2006), politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet, menar att människor med 
funktionsnedsättningar alltid existerat i alla samhällen. Att bli handikappad på grund av 
krigsskador, av sjukdomar eller av olyckshändelser har betraktats som ett av alla de inslag 
som utgör mänskliga livsyttringars komplexa väv (s. 19). Rafael Lindqvist (2007), professor i 
socialt arbete med inriktning mot social omsorg, hävdar dock att människor med 
funktionsnedsättningar ständigt varit marginaliserade i sina samhällen – och att det kanske är 
först på 1970-talet som de har kunnat börja ställa krav (s. 36).  

Enligt Roger Qvarsell (1991), professor i idéhistoria, var den allra tidigaste formen av 
offentlig omsorg av människor med funktionsnedsättningar knuten till kyrkan och 
förknippades bland annat med den kristna barmhärtighetstanken. Inom denna ansågs de sjuka 
och de lytta finnas till för att andra människor skulle kunna visa sin barmhärtighet i form av 
allmosor och så kunna försäkra sig om sin egen kommande frälsning (s. 153). Lindberg 
(2006) framhåller att under 1700- och 1800-talet började staten bli den aktör som ansågs bära 
ansvaret för missgynnade människor, vilket bland annat resulterade i att olika former av 
institutioner började inrättas, som exempelvis stora mentalsjukhus. Mot slutet av 1800-talet 
fanns delvis en optimism om att människor med funktionsnedsättningar skulle kunna 
rehabiliteras, särskilt vad gällde de som hade intellektuella funktionsnedsättningar (s. 158). Så 
småningom mojnade denna optimism och under 1920-talet och framåt inträdde istället 
repressiva åtgärder i form av bland annat tvångssteriliseringar av kvinnor med psykiska och 
intellektuella funktionsnedsättningar, utifrån premissen att de inte skulle tillåtas få 
vidarebefordra sina förment usla anlag (s. 20).  

Lindqvist och Antoinette Hetzler (2004), den senare professor i sociologi, lyfter fram att runt 
1900-talet hade många människor med funktionsnedsättningar ingen annanstans att vända sig 
än till fattigvården. Detta väckte upprördhet bland allmänheten och bland annat så kallade 
vanföreanstalter inrättades, där personer med funktionsnedsättningar kunde få utbildning och 
hjälp till att skaffa arbeten och/eller försågs med arbetsredskap. Många av dessa institutioner 
baserade sin omsorg på medicinska antaganden, där personen med funktionsnedsättning sågs 
som bärare av sin högst individuella funktionsnedsättning (s. 19).  

1900-talet innebar en mycket kraftfull omvälvning av Sverige. Det agrara Sverige blev till det 
industriella Sverige, som idag kan betecknas som ett utpräglat tjänstesamhälle. I takt med 



 

 11    

detta har också människosynen förändrats. De senaste årtiondena har de stora institutionerna, 
exempelvis de så kallade sinnesslöanstalterna, demonterats. Det finns flera anledningar till 
detta. Dessa institutioner kritiserades som människoovärdiga och ineffektiva att rehabilitera 
de intagna. Hemmets betydelse för individen började fokuseras ur ett jämlikhets- och 
demokratiperspektiv, där frågan ställdes varför inte människor med funktionsnedsättningar  
skulle ha rätt till ett eget hem så som människor utan funktionsnedsättningar har. Det fanns 
också ett krasst ekonomiskt skäl till denna demontering: de stora institutionerna var mycket 
kostsamma att driva för samhället (Qvarsell, 1991, s. 145ff).  

Brusén och Printz (2006), chef för enheten för funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen 
respektive chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Socialstyrelsen, poängterar att 
människor med funktionsnedsättningar har ett mycket bättre liv idag jämfört med gångna 
tiders människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitiken spelar här en mycket viktig 
roll genom att fungera som styrmedel för att förbättra situationen genom lagstiftning och 
styrning av ekonomiska medel, men även indirekt genom att exempelvis skapa opinion för 
handikappfrågor. Dock är det alltjämt så att människor med funktionsnedsättningar har svårt 
att få arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Delaktighet och tillgänglighet är inte heller 
genomförda fullt ut, bland annat beroende på var individen ifråga är bosatt och vilken slags 
funktionsnedsättning hon/han har. Vissa grupper av personer med funktionsnedsättningar har 
nått längre i dessa avseenden medan andra grupper är mer eftersatta. Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes år 1993 och i denna specificeras särskilt 
stöd och service åt tre så kallade kretsar av personer: personer med autism eller 
autismliknande tillstånd, personer med varaktiga begåvningsmässiga nedsättningar samt 
personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som inte har sin orsak i sedvanligt 
åldrande. I lagen tillhandahålls bland annat möjligheten till personliga assistenter, biträdande 
av kontaktpersoner, korttidsvistelser utanför det egna hemmet och boende med tillgång till 
särskild service (s. 9ff).  

Det miljörelaterade handikappbegreppet 

En aspekt, som kommit att få stor betydelse för människor med funktionsnedsättningar, är 
genombrottet av det miljörelaterade handikappbegreppet. Inom detta hävdas att en människas 
funktionsnedsättning uppstår i hennes kontakt med en begränsande omgivning och på så sätt 
är funktionsnedsättningen inte en egenskap hos individen ifråga, utan snarare en egenskap 
som finns i själva omgivningen. På så sätt blir handikappbegreppet politiskt eftersom det 
ställer krav på samhället, som ansvarigt för huruvida ett handikapp uppstår eller inte 
(Lindberg, 2006, s. 23ff). Vi vill här poängtera att begreppet handikapp i dagens terminologi 
motsvaras av begreppet funktionshinder.  

Idag finns ett mångfaldsperspektiv som ska styra utformningen av handikappolitiken. Detta 
mångfaldsbegrepp innebär att ingen människa ska betraktas som avvikande, utan alla 
människor är sinsemellan olika och ska så få vara. Därför ska inte heller handikappolitiken 
sträva efter specifika lösningar för enbart människor med funktionsnedsättningar (Brusén & 
Printz, 2006, s. 29-32).  

Integrerings- och inkluderingsbegreppen 

Magnus Tideman och Ove Mallander (2004), professor i handikappvetenskap respektive fil. 
doktor i socialt arbete, framhåller begreppen integrering och inkludering som viktiga i nutida 
svensk handikappolitik. Integrering betecknar en önskan från samhällets sida att människor 
med funktionsnedsättningar också de ska inbegripas i samhället. Begreppet inkludering lyfter 
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ännu tydligare fram det ansvar som åligger de samhälleliga institutionerna att se till att 
människor med funktionsnedsättningar fullt ut ska ha tillgång till samhälleliga institutioner 
och aktiviteter, på samma sätt som människor utan funktionsnedsättningar (s. 7f).  

Antal människor i Sverige med funktionsnedsättningar   

Enligt Hjälpmedelsinstitutet (2010) är det svårt att ange en exakt siffra för antalet människor 
som idag lever i Sverige med någon form av funktionsnedsättning. Generella beräkningar 
uppskattar det totala antalet till drygt 1,5 miljoner personer i åldersspannet 16 till 84 år. 
Dessutom har flera av de personer, som ingår i denna grupp, en kombination av olika sorters 
funktionsnedsättningar.  

Nedan följer uppgifter från Hjälpmedelinstitutet om några funktionsnedsättningar samt hur 
stort antal personer det kan röra sig om: 

 
 Närmare 10 procent av Sveriges befolkning nyttjar något slags hjälpmedel.  

 
 Det beräknas finnas 560 000 personer med någon form av rörelsehinder. 53 procent av 

dessa är över 80 år. Rörelsehinder definieras som svårigheter att springa även en 
kortare sträcka, att kunna ta sig på en buss eller gå en mindre rask promenad. Det finns 
också det slags rörelsehinder, som innebär att armar och händer har nedsatt rörlighet. 
Här beräknas runt 1 330 personer ha problem med att exempelvis vrida av och på 
vattenkranar. Cirka 100 000 personer använder sig av rullstol, såväl manuella som 
eldrivna. Cirka 250 000 personer nyttjar sig av rollator.  

 Nästan en miljon personer (14 procent av Sveriges befolkning från 16 år och uppåt) 
har svårt att uppfatta ett samtal som utspelas mellan flera personer, även vid bärandet 
av hörapparat.  

 Det finns runt 125 000 personer från åldrarna 16 år och uppåt, som har någon form av 
synnedsättning.  

 Cirka 38 000 personer i Sverige har någon form av utvecklingsstörning. 

 Runt fem procent av alla skolbarn uppfyller de kriterier som ställs upp för ADHD-
diagnos. 

 Vad gäller dyslexi, samt specifika läs- och skrivsvårigheter, beräknas runt fem till åtta 
procent av svenskarna uppvisa detta. 

Det finns naturligtvis fler funktionsnedsättningar än dessa. De som nämnts ovan är blott en 
illustration för att lyfta fram komplexiteten i antalet människor och funktionsnedsättningar 
som finns representerade i Sverige. 

Sammanfattningsvis framgår att människor med funktionsnedsättningar över tid alltmer har 
kommit att betraktas som ett åtagande för det offentliga Sverige. Från att i princip ha varit en 
marginaliserad grupp, stundtals gömda från och månne även bortglömda av det övriga 
samhället, omfattas de nu av ett inkluderande synsätt i det att de ska ha samma möjligheter att 
vara aktiva samhällsmedborgare som människor utan funktionsnedsättningar. Påfallande är 
också att det antal människor som lever med någon form av funktionsnedsättning i dagens 
Sverige måste betraktas som ansenligt, det handlar alltså inte om en liten minoritetsgrupp.  
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4. Tidigare forskning 

Vi väljer i denna uppsats att fokusera bibliotekarien och det känns därför påkallat att belysa 
bibliotekarierollen från olika synvinklar. Efter en del tveksamhet kring vilket slags material 
som bäst kunde tjäna detta ändamål, fann vi så intressanta studier av forskare inom det 
vetenskapliga fältet biblioteks- och informationsvetenskap. Vi fann också kandidat- och 
magisteruppsatser inom sagda vetenskapliga fält med anknytning till vårt ämne för denna 
uppsats. I dessa magisteruppsatser fann vi ytterligare referenser av intresse. Sålunda redogörs 
under ovanstående rubrik bland annat för behovet av att bibliotekarier genomgår utbildningar 
för att få kunskap om behoven hos besökare med funktionsnedsättningar.  

Bibliotekarien och dennes utbildningsbehov  

Blaise Cronin, forskningsledare, och Martin Irene, psykolog (1983) menar att bibliotek måste 
betraktas i termer av en social konstruktion. Den innebörd och det innehåll som tillmäts 
biblioteket förändras över tid beroende på samhällelig kontext. Dagens bibliotek betraktas 
därmed inte som en oproblematisk institution med sin givna position i samhället, utan här sker 
ständiga omförhandlingar. Numera diskuteras hur de mångskiftande besökarnas 
mångskiftande behov ska kunna tillgodoses av biblioteket. På så sätt framhävs också alltmer 
bibliotekarieyrkets sociala sidor, vilka yttrar sig i det att bibliotekarien alltmer kommit att 
betraktas som del av sitt biblioteks närområde likväl som det övergripande samhälle som 
omger biblioteket. Därför måste dagens bibliotekarie vara lyhörd för sina besökares behov 
och ha insikten att dessa är av allehanda slag. Förmågan att kunna kommunicera med olika 
slags besökare är primär. Det är alltid på individnivå som bibliotekarie och besökare möts och 
det är här det avgörs huruvida ett bibliotek kan anses vara vällyckat. Det är därför av mycket 
stor vikt att bibliotekarier lär sig sociala färdigheter – och dessutom ser till att verkligen 
praktisera dessa i sin dagliga kontakt med besökarna. Sociala färdigheter är fullt möjliga att 
lära sig bemästra, också av den individ som inte uppfattar sig som utåtriktad (s. 106-110). Det 
finns därför all anledning att bibliotekarier ges möjlighet att få gå utbildningar i social 
kompetens, som ger dem kunskaper att öva upp sin lyhördhet för besökarnas behov (s. 121).  

Fil. doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, Hazel Rutledge (2002) har utfört en 
undersökning kring hur bibliotek hanterar besökare med dyslexi. Det visade sig finnas ett 
antal officiella policies och riktlinjer för hur behoven hos besökare med dyslexi ska 
tillgodoses av biblioteken, medan uppvisade få resurser till förfogande för dyslektiker och ett 
påfallande lågt intresse bland bibliotekarierna för dessa frågor (s. 135). Författaren förmanar 
att om nu biblioteken verkligen vill leva upp till ambitionen att vara ett bibliotek också för 
människor med funktionsnedsättningar, måste en kulturförändring till stånd. Denna 
förändring skulle kunna realiseras genom vad författaren benämner som den proaktive 
bibliotekarien. Denne tar aktiv del i bibliotekets närområde, biblioteket är beläget i, samt det 
samhälle som omger biblioteket – detta för att efterhöra vilka informations- och resursbehov 
som föreligger hos bibliotekets besökare. Den proaktiva bibliotekarien ser till att synliggöra 
sina besökares behov, särskilt de behov som människor med funktionsnedsättningar har vad 
gäller bibliotekets service och utformning. Den proaktiva bibliotekarien efterhör också 
behoven hos de grupper av människor som vanligtvis inte besöker biblioteket, vilket tenderar 
att vara just människor med funktionsnedsättningar. De upplever ofta att deras behov 
ignoreras eller är lågprioriterade på biblioteket – trots att det finns officiella policies och 
riktlinjer som betonar att människor med funktionsnedsättningar ska beredas möjligheter att 
delta fullt i bibliotekens utbud av aktiviteter. Den proaktiva bibliotekarien måste därför se till 
att skaffa sig goda kunskaper om de behov människor har med funktionsnedsättningar så att 
också dessa upplever att biblioteket är till även för dem (s. 142f).  
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I ytterligare en studie framgår svårigheterna att tillgodose de behov som finns hos besökare 
med funktionsnedsättningar. Ladislava Khailova (2005) undersöker i South Carolina public 

libraries’ ADA accommodations to persons with disabilites 106 av South Carolinas bibliotek 
och deras service till besökare med funktionsnedsättningar. Studien delades in i tre delar som 
inkluderade fysisk tillgänglighet, samlingar och service och användare, personal och policies. 
Resultatet visade att folkbiblioteken i South Carolina i stort anpassat den fysiska 
verksamheten till besökare med funktionsnedsättningar, medan förbättringar behövde ske 
inom specialservice, personalens möjligheter att få gå utbildningar om funktionsnedsättningar 
samt att lära sig bättre kartlägga de behov som finns hos användarna rent allmänt (s. 38).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett starkt behov av utbildningsinsatser om 
funktionsnedsättningar, riktade mot bibliotekarier – särskilt i dagens samhälle där 
bibliotekarien betraktas som en aktiv representant för sitt bibliotek i dess närområde och i det 
övergripande samhället. Bibliotekarier behöver därför bli kunnigare om specifika 
funktionsnedsättningar så att de kan skapa ett bibliotek som är tillgängligt också för 
människor med funktionsnedsättningar.  

Kandidat- och magisteruppsatser om bibliotekarier och besökare med 

funktionsnedsättningar 

Det finns många intressanta magisteruppsatser kring bibliotekariens mångskiftande yrkesroll. 
Vi lyfter här fram ett antal kandidat- och magisteruppsatser som vi finner intressanta för vår 
eget ämnesområde, eftersom de problematiserar bibliotekariens förhållningssätt till besökare 
med funktionsnedsättningar.   

Under 2003 publicerades Catharina Haqvinsson och Camilla Kristerssons magisteruppsats 
Bibliotekariers pedagogiska roll: Om konsten att lära andra att söka och använda 

information. I denna belyses bibliotekariens behov av pedagogiska kunskaper. Författarna vill 
illustrera den pedagogiska delen av bibliotekariers yrkesroll och hur bibliotekarien har en fot 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, men en även en fot inom området pedagogik. 
Deras frågeställning var hur en grupp bibliotekarier uppfattade begreppet lärande och hur 
dessa såg på sin pedagogiska roll i förhållande till användarens lärande: Saknade 
bibliotekarierna något i sin pedagogiska kompetens för att utveckla lärandet hos användaren?  

Med begreppet pedagogisk kompetens avses den slags insikt som pedagogen har i 
lärosituationer och som kan hjälpa en kompetent bibliotekarie nå fram med det han/hon vill 
lära ut till besökaren. Bibliotekarien kan, genom att ta en aktiv roll genom rådgivning och 
uppföljning, fungera som ett starkt stöd för användaren då denne strävar att eftersöka 
information (s. 27). Det framgår dock i uppsatsens empiriska material att bibliotekarierna har 
brist på pedagogisk kunskap, som visade sig genom att flertalet bibliotekarier mer funderar 
över innehållet i undervisningen än reflekterar över resultatet som var tänkt av 
undervisningen. Eftersom bibliotekarierna inte hade tillräckliga kunskaper om pedagogik och 
didaktik var de inte medvetna om dessa processers stora betydelse för i sin tur användarnas 
läroprocesser (s. 57-62). Bibliotekarierna ansåg sig i stor utsträckning utföra ett pedagogiskt 
arbete, men betraktades inte som pedagoger av andra yrkeskategorier som lärare och 
skolledning då bibliotekarierna saknade pedagogisk utbildning. De intervjuade 
bibliotekarierna själva uppmärksammade sin brist på formell kompetens men även brist på 
erkännande av pedagogisk kompetens från andra yrkeskategorier. Bristerna i deras 
pedagogisk/didaktiska kompetens ledde till att deras användarundervisningsstrategi inte 
stämde överens med vedertagen kunskap om hur användare tar till sig kunskap (Haqvinsson 
& Kristersson, 2003, s. 65f). 
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Redan tidigt under 2000-talet skrev Ida Lodin sin magisteruppsats om Folkbiblioteket och 

användarna – användarutbildning ur ett folkbildningsperspektiv (2002). I denna menar hon 
att skolan använder metoder i sitt arbete som oftast exkluderar bibliotekens resurser. Under 
1990-talet började biblioteken bli aktiva att anordna användarutbildningar, men ansågs av 
andra utbildningsintressenter göra snedsprång inom utbildningsområdet och betraktades 
dessutom som vardande konkurrenter. Bibliotekens roll som aktör inom 
utbildningsmarknaden ökade dock och när diskussioner om livslångt lärande och individuellt 
informationssökande fördes inom skolvärlden blev biblioteket en naturlig medaktör. I 
uppsatsen menas att lärande inom bibliotekets sfär är beroende av flera olika faktorer såsom 
personalens kompetens, att biblioteksmiljön är stimulerande och tekniken modern. 
Utbildningssituationen, hävdar författaren, kommer mest till sin rätt i en konventionell 
utbildningssituation och att det krävs även insikt från bibliotekarien om sin egen pedagogiska 
roll. Det fordras också samordnade insatser, så att det blir möjligt att ta del av andra 
bibliotekariers erfarenheter och idéer inom detta område (s. 63ff). 

Att få kunskap – utbildning av bibliotekarier 

Under 2004 publicerades Veronica Cechs magisteruppsats Om hörselskadade i BHS-

utbildningen: diskursen om hur blivande bibliotekarier förbereds att möta hörselskadades 

behov av tillgänglighet på biblioteken som problematiserar den blivande bibliotekariens 
förberedelser i utbildningen på mötet med besökare som har funktionsnedsättningar. I denna 
uppsats diskuteras främst hörselskador. Uppsatsens resultat blev att de studerande på 
Bibliotekshögskolan Borås inte erhöll tillräcklig kunskap för att på bästa sätt kunna möta den 
hörselskadades behov av tillgänglighet på biblioteken. Orsaker till detta var brist på tid för 
lärarna på utbildningen samt att frågan inte gavs tillräckligt hög prioritet. De lärare som 
intervjuades i uppsatsen menar att fokus bör finnas på användarna generellt och att särskilda 
grupper som besökare med funktionsnedsättningar därför inte bör skiljas ut. Genom 
utbildningen till bibliotekarie har denne möjlighet att skaffa sig ett förhållningssätt till sitt 
blivande yrke som bygger på ständigt lärande och vidareutveckling, där kunskap om 
funktionsnedsättningar blir en del av yrkesrollen. Författaren menar att diskussioner om 
funktionsnedsättningar troligtvis förekommer mest på seminarier, där uppsatser diskuteras 
som har fokus på detta område (s. 53ff). Vidare diskuterar författaren varför besökare med 
funktionsnedsättningar och tillgänglighetsfrågor får så litet utrymme i BHS-utbildningen med 
tanke på att det finns formulerat i Bibliotekslagen att besökare med funktionsnedsättningar 
ska uppmärksammas. En bidragande orsak till detta anges vara högskolereformen 1993 som 
akademiserade utbildningen, där ett skifte skedde från att utbilda bibliotekarier till istället 
bibliotekarie- och informationsvetare (s. 63-67).   

I magisteruppsatsen Skolbibliotekarier och dyslektiska elever – en studie om några 

skolbibliotekariers upplevelser av sitt arbete och samarbete om en marginaliserad 

användargrupp av Karolina Bohlin och Helena Hellsberg (2007) diskuteras 
skolbibliotekariers arbete med dyslektiska elever. Även här påtalas den stora variation som 
finns mellan olika bibliotekarier och bibliotek vad gäller kunskaper och insatser kring läs- och 
skrivsvårigheter. Bibliotekarierna som intervjuas i uppsatsen påvisar vikten av att få gå en 
utbildning i dessa frågor, men realiteten är att intervjupersonernas kunskaper till stor del har 
inhämtats efter den formella utbildningen och på eget initiativ. Bibliotekarierna uttrycker 
dock önskemål att sådan utbildning ska vara del av den formella bibliotekarieutbildningen. 
Bibliotekarierna ser sin roll i termer av socialpedagog för samtliga elever på skolan, men vad 
gäller kontakten med dyslektiska elever betonas förmedlande och konsulterande funktioner i 
första hand (s. 71ff).  
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I magisteruppsatsen Tillgänglighet på folkbibliotek för dyslektiker och synskadade (2006) av 
Eva Herngren och Susanne Elvin Johansson jämförs de två grupperna dyslektiker och 
synskadade för att se om det finns skillnader mellan dessa grupper vad gäller den service, 
information om servicen och bemötande som de erhåller från bibliotekarierna. Författarna 
försöker även utröna vilka möjligheter som finns att närma sig dyslektiker och synskadade på 
samma sätt och med samma metoder. Författarnas slutsats är att det går att använda liknande 
lösningar för de båda grupperna, vilket inte behöver utesluta viktiga särlösningar för 
respektive grupp eller att en lösning för en grupp också kan användas för den andra gruppen. 
Exempel på detta är användandet av anpassade datorer för synskadade som även har börjat 
användas av dyslektiker, vilket innebär effektiviseringar (s. 55). Vad gäller bibliotekariers 
arbete med att tillgängliggöra sitt bibliotek betonas att fler personer bör engageras i detta 
arbete för att undvika att det blir för tungt och ensamt. Kunskaper, som den ansvariga har 
förvärvat, måste spridas till fler inom personalgruppen och inte endast stanna hos en person i 
organisationen, det vill säga för det mesta socialbibliotekarien. Vidare påpekas att kunskap 
inom dessa områden är färskvara och regelbundet måste uppdateras (s. 39ff).  

Under 2004 publicerades Karin Jilséns och Christel Johanssons magisteruppsats En bok kan 

berika livet - om man får ta del av den utförs intervjuer med såväl omsorgspersonal som 
bibliotekarier i syfte att få en inblick i båda parters syn på de behov av litteratur och läsning 
som människor med intellektuella funktionsnedsättningar har och hur dessa behov kan 
tillfredsställas (s. 81). Det framkommer att bibliotekarierna strävar efter att bemöta alla 
besökare som de människor de är, men att det kan ta litet längre tid att nå fram till vissa 
besökare men att de är möjliga att nå så småningom (s. 47). När biblioteket utformar sin 
verksamhet är det viktigt att se till att böckerna är lätta att hitta, att kvalificerad hjälp finns att 
tillgå och att miljön för läsande är inbjudande (s. 60). Bibliotekarier har olika roller som 
folkbildare respektive informationsmedlare, där tyngdpunkten ligger på bibliotekariens 
sociala och pedagogiska roll. Bibliotekariers osäkerhet i bemötandet av utvecklingsstörda kan 
härledas till deras bristande kunskaper om olika funktionsnedsättningar (s. 24ff).  

Likaså Anna Gustafssons magisteruppsats Bibliotekets roll för de utvecklingsstördas 

integration i samhället (2005) betonar vikten av att bibliotekarier får utbildning om 
funktionsnedsättningar för att kunna känna sig säkra i sitt bemötande av besökare som har 
intellektuella funktionsnedsättningar (s. 51). I Ann-Sofie Klasons kandidatuppsats På vilka 

sätt kan bibliotek vara användarvänliga för människor med dyslexi? (2002), baserad på 
intervjuer med sex användare med dyslexi om deras upplevelse av sina besök på biblioteken, 
dras slutsatsen att besökarna har haft svårt att finna material på biblioteket. Också här betonas 
vikten av att bibliotekarier har kunskap om funktionsnedsättningen ifråga och därför kan ge 
bättre bemötande såväl som bättre service (s. 30ff). 

Sammanfattningsvis betonas i dessa magister- och kandidatuppsatser den mycket stora vikten 
av att bibliotekarier är kunniga om olika funktionsnedsättningar. Det framgår tydligt att 
bibliotekariens kunskapsnivå har betydelse för hur denne bemöter besökare med 
funktionsnedsättningar och vilka tjänster som bibliotekarien förmår ge dessa besökare. Detta 
har i sin förlängning konsekvenser för hur bibliotekarierna klarar av att göra sina 
bibliotekslokaler tillgängliga. Det framkommer i intervjuer, som de olika uppsatsförfattarna 
har genomfört med bibliotekarier, att dessa ofta känner sig osäkra kring 
funktionsnedsättningar, vilket försvårar deras möjlighet att kunna ge vad de upplever som god 
service till besökare med funktionsnedsättningar. Bibliotekarierna efterlyser därför mer 
kunskap om funktionsnedsättningar och då ofta i form av en utbildning.  
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Fysisk tillgänglighet på bibliotek 

Vi har funnit att den fysiska tillgängligheten i bibliotek problematiseras i flertalet magister- 
och kandidatuppsatser. Vi kommer inte att närmare fördjupa oss i detta eftersom vår uppsats, 
som sagt, så tydligt fokuserar bibliotekarien och dennes lärprocesser i en riktad utbildning om 
funktionsnedsättningar. Vi anser dock att några uppsatser kring ämnet fysisk tillgänglighet på 
bibliotek måste lyftas här eftersom detta har bäring på vår uppsats.  

Linda Salomonsson har i sin uppsats Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek ur tre 

fokusgruppers perspektiv (2000) fokuserat på tre funktionsnedsättningar; synskada, 
rörelsehinder och dyslexi. I uppsatsen framkommer vikten av att betrakta bibliotekslokalen 
som en arena där olika behov behöver tillfredsställas av olika grupper. Den fysiska 
tillgängligheten är primär och till detta kommer så andra behov som också måste 
tillfredsställas. De synskadade som intervjuats lyfter fram sina specifika behov, där det 
virtuella biblioteket ansågs viktigt. Det ansågs även viktigt att få fysisk hjälp av 
bibliotekarien, när lokalen inte var tillräckligt anpassad och exempelvis hyllorna inte var höj- 
och sänkbara så att användaren kunde hämta material själv. Dyslektikerna ansåg däremot att 
inte enbart lokalens anpassning var viktig, utan att de var mycket beroende av bibliotekariens 
bemötande för att få tillgång till material (s. 43ff). 

Rose-Marie Johansson och Sofia Ängsveds (2008) magisteruppsats Det kan alltid bli bättre: 

Bibliotekens tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar 

diskuterar bibliotekens fysiska tillgänglighet för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar samt även hur bemötandet från bibliotekarierna ter sig. Också här 
betonas hur viktigt det är personalen får utbildning vad de olika funktionsnedsättningarna 
medför och innebär (s. 39ff).  

Sammanfattningsvis framkommer även i dessa uppsatser behovet av kunskaper om 
funktionsnedsättningar, ofta i relation till hur bibliotek kan göras tillgängliga för besökare 
med funktionsnedsättningar. Vi tycker oss genomgående se hur stort behovet är av kunskaper 
om funktionsnedsättningar bland bibliotekarier, även i uppsatser som har ingångar som inte 
primärt lyfter pedagogiska frågor kring funktionsnedsättningar. Vi finner det återigen 
intressant att bibliotekarierna påfallande ofta efterfrågar dessa kunskaper i form av en specifik 
utbildningsinsats.    
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5. Styrdokument  
Under denna rubrik framlägger vi ett antal olika styrdokument och handlingsplaner som har 
anknytning till handikappfrågor samt även bibliotek. Vi finner dessa dokument viktiga, 
eftersom de sätter de formella ramarna för båda dessa frågor. De olika dokumenten gäller för 
respektive verksamhet men stundtals sammanfaller deras syften vad gäller just människor 
med funktionsnedsättningar.  
 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med 
funktionshinder 
 
Förenta Nationerna (2010) anger att syftet med konventionen om mänskliga rättigheter för 
människor med funktionshinder är ”att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika 
åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 
funktionsnedsättning.” Dessa rättigheter fokuserar möjligheterna för människor med 

funktionsnedsättningar att kunna ta del av medborgerliga och politiska rättigheter, såväl 
sociala som kulturella. Konventionen anger så olika åtgärder som ska bereda vägen för 
människor med funktionsnedsättningar att kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. 
Tillgänglighet står här i fokus vad gäller såväl fysiska som mentala hinder. För att 
konventionen inte blott ska bli till en teoretisk hyllvärmare anges att genomförandet av 
konventionen ska övervakas och följas upp av någon form av nationell myndighet och/eller 
kontaktorgan.  

Enligt Regeringskansliet (2010) implementeras en FN-konvention i två grundläggande steg, 
varav det första innebär att underteckna konventionen ifråga. Medlemsstaten åtar sig 
härigenom att agera på så sätt att det inte kommer i konflikt med konventionens avsikter och 
att man avser att införa åtgärder som leder fram till att konventionen så småningom 
ratificeras. När så skett har landet ifråga blivit juridiskt ålagt att uppfylla konventionens 
intentioner. Våren 2007 blev konventionen om mänskliga rättigheter för människor med 
funktionshinder möjlig att underteckna och den trädde i kraft den 3 maj 2007, eftersom den då 
undertecknats av 20 medlemsstater. Efter beslut i Sveriges riksdag såväl som av regeringen 
ratificerades konventionen 4 december 2008. Sverige har också beslutat att tillträda vad som 
benämns det fakultativa protokollet. Den individ som känner att hans/hennes rättigheter 
trampas på utifrån sagda konvention, kan på så sätt vända sig till en särskild utsedd 
övervakningskommitté inom FN.  

Den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare 

Enligt Brusén och Printz (2006) kom den nationella handlingsplanen Från patient till 
medborgare till genom att den dåvarande socialdemokratiska regeringen 1997 framlade en 
skrivelse om handikappolitiken, där bland annat tillgänglighetsfrågan för människor med 
funktionsnedsättningar sågs som mycket viktig. Också en proposition var aktuell, där 
tillgänglighetsfrågor inom kollektivtrafiken stod i fokus. Handikapprörelsen tyckte dock att i 
propositionen fanns få konkreta skrivningar och ville istället att en handlingsplan skulle tas 
fram. Detta föll i god jord, bland annat hos dåvarande statsminister Göran Persson, utifrån 
dennes argument att handikappfrågor länge befunnit sig i bakvattnet i Sverige. När den så 
kallade budgetsaneringen av Sveriges då usla samhällsekonomi var fullbordad skulle återigen 
resurser ställas till förfogande för eftersatta grupper, såsom exempelvis människor med 
funktionsnedsättningar. Detta resulterade så småningom i den nationella handlingsplanen 
Från patient till medborgare, som antogs av riksdagen år 2000 (s. 27f). Det som särskiljer just 
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denna handlingsplan från tidigare dokument är att den uttryckligen bygger på de av FN 
etablerade mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen anger inte heller endast välvilliga 
målsättningar, utan också hur arbetet att nå dessa mål ska åstadkommas (s. 17). Viktigt att 
lägga märke till är att handlingsplanen tar sitt avstamp i ett mångfaldsperspektiv, vilket 
innebär att olikheter de facto existerar bland människor och att dessa olikheter är att betrakta 
som berikande (s. 9). Människor med funktionsnedsättningar är således inte att betrakta som 
en avvikande grupp utan blott som en del av mänskligt liv och samhällets brokiga väv 
(Brusén & Printz, 2006, s. 28). 

Dessa är målen för den nationella handlingsplanen: 

En samhällsgemenskap med mångfald som grund. Att samhället utformas så alla 
människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. 
Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor, pojkar, män och kvinnor med funktionshinder 
(Brusén & Printz, 2006, s. 17). 

Handlingsplanen betonar att människor med funktionsnedsättningar ska ges möjligheter att 
fullt ut kunna delta i samhällslivet och därför måste hinder för detta identifieras och 
avlägsnas. Diskriminering mot människor med funktionsnedsättningar måste förhindras och 
motarbetas. Människor i alla åldrar med funktionsnedsättningar måste ha möjligheter till 
självständighet och självbestämmande (s. 17). Exempelvis är den fysiska tillgängligheten 
fortfarande problematisk, människor med funktionsnedsättningar kan inte använda sig av 
utemiljön på det sätt som ett demokratiskt samhälle ska leva upp till (Brusén & Printz, 2006, 
s. 33).  

Riksdagen beslutade också år 2001 att Plan- och bygglagen (PBL) ska innehålla ett 
förtydligande att vad som benämns som enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler år 2010 
ska vara avhjälpta så att lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 
PBL är betydelsefull i detta sammanhang, då det är den lag i Sverige som reglerar hur mark, 
vatten och byggande projekteras (von Axelson, 2006, s. 50ff).  

Anita Boman och Ann Jönsson (2006), utvecklingsledare vid Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (Sisus) respektive politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet, diskuterar 
vad de kallar för ett slags ”samhällets kollektiva bemötande av människor med 

funktionshinder” (s. 107), det vill säga de allmänna normer som genomsyrar samhällets syn 
på människor med funktionsnedsättningar och därmed också präglar hur den enskilde 
tjänstemannen bemöter just en brukare med funktionsnedsättningar (s. 107). Brusén och 
Printz (2006) poängterar att bemötandet av människor med funktionsnedsättningar måste 
förbättras (s. 33). Karin Mossler och Printz (2006), den förra aktiv inom handikappfrågor, 
problematiserar dock att det finns ett antal metodologiska svårigheter härvidlag och ställer 
frågan hur det goda bemötande ska mätas och bedömas – vilka mätinstrument kan tänkas vara 
här tillämpliga? (s. 195ff). 

Det finns också styrdokument för bibliotek, som bland annat anknyter till besökare med 
funktionsnedsättningar. Här följer några de allra viktigaste:  

Unescos manifest för folkbibliotek  

Unesco (2010), vilket är FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, 
och kommunikation/media, utfärdade år 1994 sitt manifest för folkbibliotek. Enligt detta 
manifest så fyller biblioteken en mycket viktig funktion som demokratisk arena i dagens 
informationssamhälle och grunden för det demokratiska samhället är sålunda att dess 
medborgare har tillgång till bibliotek. I detta sammanhang definieras bibliotek såsom ett 
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lokalt kunskapscentrum, där användarna har tillgång till material som kan uppfylla deras 
mångskiftande behov, av såväl kultur som samhällsinformation. Detta gäller såväl enskilda 
användare som organisationer och olika intressegrupper. I manifestet utsägs tydligt att 
medborgaren, för att fullt ut kunna utöva sina demokratiska fri- och rättigheter, måste vara 
välinformerad och kunnig.  

Också International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (2010) 
betonar att biblioteken har ett viktigt uppdrag som en demokratins stöttepelare i det att 
medborgarna här ska kunna söka information, uppnå livslångt lärande samt delta i fria och 
öppna diskussioner. 

Bibliotekslagen och biblioteksplaner  

Peter Almerud (2005), journalist och utredare med fokus på kulturfrågor, betonar att det är en 
politisk fråga vilka slags uppgifter som ett folkbibliotek ska ägna sig åt. Det är bibliotekslagen 
(1996:1596)  som sätter ramarna för bibliotekets verksamhet, vilken kom 1996 och i princip 
är en ramlag. I 8 § Bibliotekslagen poängteras särskilt tydligt det ansvar som biblioteken har 
för grupper som människor med funktionsnedsättningar och människor med sina rötter i andra 
länder än Sverige. 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att det ska finnas 
biblioteksplaner för bibliotekens verksamheter (Bibliotekslagen 7 a § 2). Dessa planer ska inte 
betraktas som liktydiga med verksamhetsplaner, utan snarare som en premiss för dessa. 
Biblioteksplanen anger bland annat vilka konkreta förutsättningar som finns för bibliotekens 
verksamhet och hur dessa kan utvecklas. Det kan exempelvis handla om öppettider och utbud 
(s. 9). 

Det är kommunen som är ansvarig för biblioteken och därmed ingår dessa i kommunens 
allmänna verksamhet och kan även vägas mot dess andra åtaganden.  Genom biblioteksplanen 
får politikerna i uppgift att hitta en balans mellan behov och resurser för biblioteken och där 
biblioteket ses som en del av lärandets infrastruktur (s. 21).  

Vidare menar Almerud (2005) att biblioteket som offentligt rum är en av få offentliga platser i  
samhället, där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. Biblioteket har 
sålunda stora förutsättningar att bryta segregation mellan människor med respektive utan 
funktionsnedsättningar. Det är i biblioteket som alla slags människor ska ha möjlighet att 
kunna ta del av information och kulturella verksamheter. På så sätt ska biblioteket inte 
betraktas som ett finrum utan som ett vardagsrum för medborgaren (s. 17ff).  

Sammanfattningsvis finns ett antal olika styrdokument och handlingsplaner som berör såväl 
människor med funktionsnedsättningar som biblioteken och deras verksamheter. Det framgår 
tydligt i styrdokumenten och handlingsplanerna för människor med funktionsnedsättningar att 
dessa ska ges möjligheter till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Detta poängteras särskilt 
tydligt i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare. I Bibliotekslagen 
betonas bibliotekens ansvar för just människor med funktionsnedsättningar.  
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6. Teoretiska perspektiv  
 

I detta avsnitt redogör vi först mästarperspektivet för att därefter ingående diskutera det 
sociokulturella perspektivet på lärande. 

Mästarperspektivet  

När vi sökte material för att tolka och förstå vad som utspelas i 4 x 4-utbildningen kom vi så in på 
mästarperspektivet, där förhållandet mästare och lärling problematiseras. Detta fann vi vara en intressant 
ingång till ett pedagogiskt förhållningssätt till ämnet för vår uppsats. 
 
Nielsen och Kvale (2005), fil. doktor respektive professor i pedagogisk psykologi samt forskare i 
mästareperspektivet, menar att dagens undervisning är starkt formbunden. Undervisning sker i klassrum 
och förmedlas av lärare som examinerar eleverna. Författarna vill istället lyfta fram den mångtusenåriga 
pedagogiska tradition som handlar om att knyta samman arbete och inlärningsprocesser genom att en 
novis/en lärling går i lära hos en mästare, så som skedde i de medeltida hantverksutbildningarna. På så 
sätt uppnås vad, som av författarna, benämns som en praxisgemenskap – mästare och novis befinner sig 
inom en social organisation som präglas av en delad yrkesgemenskap. Novisen lär sig de färdigheter och 
kunskaper, som ingår i det aktuella yrket, genom att betrakta vad mästaren utför och därefter imitera 
denne. Denna praxisgemenskap är inte begränsad till just hantverksyrken utan finns inom ett brett 
spektrum av yrken och inom många olika kulturer. Ett viktigt pedagogiskt begrepp är här scaffolding 
(ställningsbyggande), vilket innebär att mästaren ger novisen uppgifter som befinner sig strax ovanför 
dennes innevarande kapacitet. Mästaren bistår så novisen med sådana kunskaper och metoder att klyftan 
mellan uppgiftens krav och novisens färdigheter kan bemästras (s. 40-46). 
 
Också Roger Säljö (2006), professor i pedagogik, lyfter fram hur kunskapsförmedling och 
färdighetsträning över tid har kommit att separeras från vardagslivet. Dagens mångsidiga 
produktionssystem i samhället har lett till att specialkunskaper måste förmedlas inom och erhållas i en 
specialiserad läromiljö. Metoden där lärlingen lär sig genom att imitera mästaren har, trots att eleverna 
uppmanas till experimentlusta inom skolans ramar, setts på med misstro inom västerländska skolor  
(s. 43-50).    
 
Sammanfattningsvis betonar mästarperspektivet hur en novis kan få kunskaper inom ett ämnes- 
respektive yrkesområde genom att iaktta och imitera en mer kunnig företrädare inom detta område. Vi 
vill se att mästarperspektivet därför kan inrangeras under det sociokulturella perspektivet och fungera 
som en av dess olika aspekter.  
  

Det sociokulturella perspektivet  

Från mästarperspektivet kom vi alltså in på det sociokulturella lärandet. Det sociokulturella 
perspektivet, som vi fann starkt betonar det lärande som sker i sociala sammanhang 
människor emellan, började te sig som en möjlig teoretisk anknytning för vår uppsats.  

Under denna rubrik går vi igenom det sociokulturella perspektivet på lärande, såsom det 
diskuteras av Olga Dysthe (2003) och Roger Säljö (2005), båda professorer i pedagogik samt 
av Leif Strandberg (2006), legitimerad psykolog och journalist med särskilt intresse för 
pedagogiska frågor.   
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Vid vår genomläsning av detta perspektiv fann vi att här spelar Lev Vygotskijs idéer en stor 
roll. Enligt Nationalencyklopedin var Vygotskij en psykolog som levde 1896-1934 i Ryssland 
(sedermera Sovjetunionen) och som starkt intresserade sig för människans sätt att lära sig.  

Vi diskuterade därför om vi skulle använda oss av hans originaltexter i denna uppsats, men 
valde att nyttja hans teorier i tolkningar av nämnda Dysthe, Säljö och Strandberg. Detta val 
gjordes utifrån övervägandet att deras tolkningar av Vygotskij är grundade i dagens samhälle 
och förankrade i våra nordiska pedagogiska traditioner – och därför särskilt relevanta för vår 
uppsats.  

Dysthe (2003) lyfter fram att det sociokulturella perspektivet inte kan betraktas i termer av en 
entydig sociokulturell inlärningsteori, utan här inryms olika perspektiv från olika tidsepoker. 
Här finns exempelvis Deweys ”learning by doing” (s. 32), det vill säga att lärande underlättas 
genom att praktiseras i sociala sammanhang, den så kallade pragmatiska traditionen (s. 32). 
Inte minst finns här också Vygotskijs stora betydelse för det sociokulturella perspektivet, där 
detta perspektiv tagit till sig bland annat Vygotskijs diskussion kring de verbala aspekterna av 
lärande (s. 9f).  

Vi använder oss av följande utgångspunkt: 

Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger 
största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt 
genom individuella processer (Dysthe, 2003, s. 41).  

Strandberg (2006) påpekar att Vygotskijs idéer är centrala för det sociokulturella perspektivet 
i det att denne menar att människan är en del av världen omkring sig och dess kultur. Hur 
människan och världen samspelar råder i oenighet om i olika teorier. På ena sidan finns de 
som hyser åsikten att världen allena formar människan i det att hon föds som ett tomt käril 
som ska fyllas genom vuxnas påverkan. Här återfinns exempelvis behaviorismen. På andra 
sidan återfinns de som tror att människan vid födseln redan besitter kunskaper som sedan 
mognar fram. Denna åsiktsriktning kan betecknas som nativismen, med franske 1700-
talsförfattaren Jean-Jaques Rosseau som förespråkare. Vygotskij däremot menar att människa 
och kultur inte kan separeras från varandra och att det därmed inte heller existerar några 
skarpa skiljelinjer mellan yttre och inre påverkan av människan. Människans skapande av en 
civilisation med medföljande kultur är ett resultat av många människors aktiviteter över tid 
och kan inte betraktas som något ensidigt yttre. Likväl består människans inre inte heller av 
något ensidigt inre, utan hon anammar kulturen på samma gång som hon är del av 
reproduktionen av ny kultur (s. 18ff).  

Enligt Säljö ( 2005) finns, inom alla de vardagliga situationer som en människa upplever, 
kunskap att hämta som sedan reproduceras i kommande situationer. En av lärandets allra mest 
dynamiska lärmiljöer är just i den vardagliga interaktion som ständigt sker människor 
emellan. Lärande får följaktligen inte betraktas som ett fenomen begränsat till skolmiljöer. 
Vidare förändras förhållandet mellan människa och miljö hela tiden i relation till den 
pågående aktiviteten. På detta sätt konstrueras individens miljö utifrån hennes/hans tidigare 
erfarenheter, kunskaper och känslor (s. 13). Tankemässiga resurser är dock inte enbart knutna 
till människans intellekt utan kan också överföras till materiella och fysiska redskap, så 
kallade artefakter. Dessa är redskap som representerar människans gemensamma samlade 
kunskaper och insikter. Det kan exempelvis handla om instrument, fortskaffningsmedel och 
olika former av kommunikations- och informationsteknologi. Dessa förnyas och utvecklas i 
takt med tiden och därmed också människors kunskap och intellektuella förmåga. Människans 
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samspel med artefakterna ses som ett måste för att lärande ska kunna äga rum, vilket är en av 
de ledande tankarna inom det sociokulturella perspektivet (s. 29ff). 

Sammanfattningsvis menar den sociokulturella teorin att vi människor konstruerar vårt 
lärande i samspel med våra medmänniskor och vår omgivning i form av artefakter, samhälle 
och kultur. Detta lärande är fortlöpande.  

Sex centrala sociokulturella aspekter  

I vår genomläsning av det sociokulturella perspektivet framkom relativt snart den 
sammanställning som Dysthe (2003) utfört av det sociokulturella perspektivets sex centrala 
aspekter. Dessa aspekter tycktes oss mycket intressanta och möjliga att använda som ett 
analysinstrument för att tolka vårt empiriska material, i huvudsak våra intervjuer. Vi väljer 
därför att ägna dem ett specifikt avsnitt.  

Sex centrala aspekter av sociokulturellt lärande i sammanställning av Dysthe (2003, s. 42): 

 Lärande är situerat 

 Lärande är i grunden socialt 

 Lärande är distribuerat 

 Lärande är medierat 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap  

Lärande är situerat 

Det sociokulturella perspektivet betonar att fysisk och social kontext är integrerade delar i 
läroprocesser. Individens individuella läroprocesser samspelar följaktligen med den specifika 
situation som hon befinner sig i vad gäller såväl fysiska artefakter som språkliga 
representationssystem – och inte minst i samspelet med sina medmänniskor. Här kan stundtals 
en viss diskrepans föreligga som försvårar läroprocesserna. Som exempel på detta kan 
nämnas att när en person ska lära sig träslöjd är en syslöjdsmiljö ingen optimal miljö (Dysthe, 
2003, s. 42f).  

Säljö (2005) menar att grundläggande för sociokulturell teori är att handlingar och omgivande 
miljö går in i varandra. Artefakter och handlingar måste relateras till varandra men är inte 
statiska utan varierar mellan olika sociala verksamheter (s. 128ff).  

Enligt Strandberg (2006) menar även Vygotskij att miljöer och rum kan ses som 
lärandemiljöer som talar till individen. Individen tar aktivt del av miljön och använder de 
delar i den som är meningsfulla för sin egen utveckling (s. 22ff).  

Lärande är i grunden socialt 

Utifrån det sociokulturella perspektivet bildas kunskap genom individens interaktion med 
andra individer i kommunikativa situationer, där läromiljön spelar stor roll för vad som lärs in 
och hur detta går till. Genom att kommunicera med människor inom sin egen grupp lär sig 
individen gruppens olika begrepp och traditioner och blir härigenom till del av gruppen. 
Avgörande för motivation och engagemang är individens upplevelse av det sammanhang 
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hon/han befinner sig i. Om hon/han upplever sig befinna sig i en positiv situation där 
acceptans råder för personen ifråga och aktivt deltagande möjliggörs, ja, då ökar individens 
motivation och engagemang (Dysthe, 2003, s. 38-44). 

Enligt Strandberg (2006) menar Vygotskij att interaktion med andra människor är individens 
mest kraftfulla källa till lärande och utveckling och att utvecklingen går från social till 
individuell kompetens (s. 27). Individen kan ta hjälp av en så kallad fiffig kompis för att 
skapa sig utvecklingszoner, som resulterar i ökat lärande hos individen ifråga. Denne ”fiffiga 
kompis” (s. 94) kan vara en vuxen, en jämnårig kamrat, ett verktyg osv, som lånar ut sin 
kompetens till individen för att denne ska kunna överskrida sin aktuella individuella 
kunskapsnivå och problemlösningsförmåga (s. 94).  Utvecklingzonen är en utökad 
kunskapsvärld, som skapas genom samarbetet med den ”fiffiga kompisen”. Dock är det 
viktigt, när den ”fiffiga kompisen” är en vuxen eller jämnårig kamrat, att han eller hon gör det 
av egen lust (s. 54). 

Lärande är distribuerat  

Inom en grupp människor är de olika individerna bra på olika saker. Därmed kan individerna 
komplettera varandras kunskaper och på så sätt distribuera kunskap till andra individer inom 
gruppen. Sammantaget kan distribuerad kunskap bli ny kunskap för de andra medlemmarna i 
gruppen. I ett sociokulturellt perspektiv äger inte individen allena de tankemässiga 
processerna utan de sträcker sig bortom individen till andra individer och artefakter, såväl 
kroppsliga som symboliska sådana (Dysthe, 2003, s. 44). 

Distribuerad kunskap tar alltså avstamp i individens eget tänkande och förmedlas sedan till 
medlemmarna i den övriga gruppen. Ett exempel på detta är arbetsplatsträffar, där personalen 
strålar samman för diskussion kring aktuella frågor på arbetsplatsen. Vid denna träff bär 
individen till torgs sina tankar och åsikter, vilka sedan kan assimileras in i gruppens lärande 
och vice versa (Dysthe, 2003, s. 53).  

Lärande är medierat 

Olika slags redskap medierar lärande på många olika sätt. Ett exempel på detta är hur fysiska 
redskap som film och böcker fungerar som informationskällor medan anteckningsböcker och 
datorer stöder organisation, lagring av information och vidareutveckling av texter och tankar. 
Det är viktigt att artefakter är på plats i det rum, där lärande ska äga rum för att kunna stödja 
läroprocesserna (Dysthe, 2003, s. 45ff). 

Enligt Strandberg (2006) har begreppet mediering myntats av Vygotskij och kan översättas 
till förmedling. Innebörden är att människans relation till världen är indirekt och måste ske 
med hjälp av sådant som verktyg, tecken, språk och andra människor. Något står mellan 
världen och människan och detta något kan alltså vara ett verktyg eller en människa – en så 
kallad artefakt (s. 11). Säljö (2005) menar att dessa artefakter bär med sig tidigare 
generationers erfarenheter och vid nyttjandet av dessa redskap nyttjas också de tidigare 
generationernas erfarenheter. För att ta kunna ta del av dessa redskap är processen avhängig 
såväl kommunikation som interaktion människor emellan. Verktygen förändras hela tiden 
genom människans fortsatta aktiviteter och strävan mot utveckling inom sin utvecklingszon 
(s. 22-32).  

Språket är grundläggande i läroprocesserna 

En sändare måste modifiera sitt språk, menar Dysthe (2003), utifrån behov och sammanhang 
för att kunna nå fram med sitt budskap till mottagaren. Ett språks innebörd uppkommer i 
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själva samspelet människor emellan och beror lika mycket på mottagaren som sändaren. På så 
sätt är språket kollektivt och interaktivt samtidigt som det utgör ett sociokulturellt verktyg 
såsom länk mellan individens tankeprocesser, medmänniskor och civilisation. Delade 
erfarenheter med andra människor leder till att en individ kan utveckla nya kunskaper och 
använda dessa i vardagen som hjälp att exempelvis lösa problem (s. 46ff).  

Säljö (2005) betonar att det språkliga samspelet gör det möjligt för människor att låna och 
byta kunskaper med varandra (s. 125). Strandberg (2006) poängterar att meningen i 
information inte kan överföras direkt utan uppstår genom interaktionen mellan individerna 
ifråga och där varje individ gör sin egen tolkning (s. 48f).  

Lärande är deltagande i praxisgemenskap  

Dysthe (2003) formulerar Lave och Wengers inlärningsteori som att basen är lärande i 
vardagliga situationer. Lärandet sker primärt genom att deltagare i någon form av gemensam 
aktivitet lär tillsammans med och av varandra. På så sätt flyttas fokus från individen till 
lärogemenskapen och individens inlärning främjas av de andra deltagarnas olika kunskaper 
och färdigheter i praktiskt handlag med varandra (s. 46-47).  

De konkreta aktiviteterna i en lärosituation bör få ta stort utrymme, då dessa främjar inre 
tankeprocesser och vetande om världen (Strandberg, 2006, s 28). 

Sammanfattningsvis lyfter det sociokulturella perspektivet på lärande nogsamt fram att 
mänskligt lärande sker i sociala sammanhang, där människor lär av varandra och tar stöd av 
varandra i sina läroprocesser. 

Det sociokulturella perspektivet som uppsatsens teoretiska anknytning  

Efter att vi läst in oss på det sociokulturella perspektivet på lärande framstod detta som den 
teorianknytning som bäst lämpade sig för vår uppsats, utifrån flera olika skäl. Det tycktes oss 
mycket stimulerande i att här betonas såväl samspelet mellan människor som den roll som det 
omgivande samhället spelar för individens läroprocesser. Detta perspektiv kändes därför väl 
förankrat i många av de förhållningssätt och antaganden som finns i dagens akademiska 
diskurs kring mänskliga villkor och samspel. Vi tyckte oss också spontant kunna se att det 
fanns vissa av aspekterna av sociokulturellt lärande, såsom de framställs av Dysthe (2003), 
som skulle kunna vara särskilt intressanta för oss. Från början fann vi särskilt aspekten att 
lärande är i grunden socialt som intressant, samtidigt som vi upplevde det som en utmaning 
att undersöka om samtliga de sex sociokulturella aspekterna kunde vara tillämpliga. Vi tyckte 
oss också snabbt kunna se möjligheter att använda oss av det sociokulturella perspektivet på 
lärande både som teori och som analysverktyg för våra intervjuer.   
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7. Metodologiska överväganden  
Under denna rubrik diskuterar vi de metoder som vi valt för att genomföra denna uppsats. 
Detta kapitel är relativt utförligt, då vi tror att det är viktigt att i en uppsats på magisternivå 
redogöra för sina metodologiska val så att dessa är transparenta för läsaren. Det dunkelt sagda 
kan stundtals misstänkas för att vara det dunkelt tänkta.  

Kvalitativ ansats - Intervjuer  

Vi valde ursprungligen en helt kvalitativ ansats för denna uppsats, utifrån de premisser som 
föreligger inom kvalitativ forskning, där Bryman (2002), professor med särskild inriktning 
mot kvalitativa forskningsmetoder, menar att kvalitativ forskning handlar om att forskaren 
försöker fånga in hur informanten upplever sin sociala verklighet. Ambitionen är att tolka och 
analysera erhållna data för att nå de latenta mönster som finns i informanternas utsagor, så 
som de framtonar i exempelvis intervjuer, och på så sätt försöka etablera en förståelse för hur 
den övergripande helheten ter sig. Forskaren måste under denna process vara medveten om 
och skärskåda de kontexter som informantens värderingar är inbäddade i, likväl som att 
kritiskt granska sina egna förgivettaganden (s. 250-262).  

Vi finner det viktigt att i detta sammanhang lyfta den kritik som understundom riktas mot den 
kvalitativa forskningen, i det att den, enligt Bryman (2002) kan upplevas som alltför 
subjektiv. Forskarens egna värderingar kan riskera att genomsyra dennes tolkning och analys 
av sitt material. Ett sätt att parera denna problematik kan vara att forskaren skapar täta och 
detaljrika beskrivningar, som kan fungera som vägledning för andra forskare (s. 260-270). Vi 
hoppas att vi har skapat sådana täta beskrivningar.  

Som led i vår kvalitativa forskning valde vi att intervjua bibliotekarier som genomgått 4 x 4- 
utbildningen, eftersom vi upplevde att intervjuer på plats ger såväl intervjuare som 
intervjupersoner möjlighet att i ett personligt möte kunna dryfta uppsatsens frågeställningar så 
ingående som båda parter väljer.  

Möjliga intervjupersoner för våra intervjuer visade sig dock inte vara särskilt många, då 
relativt få bibliotek har deltagit i 4 x 4-utbildningen och detta särskilt i Göteborgsområdet. 
(Situationen kan ha ändrats med tanke på det kostnadsfria Akutpaket2010, 4 x 4 Mini som nu 
erbjuds kulturinstitutionerna i Västra Götalandsregionen, men denna ligger utanför ramarna 
för vår uppsats). Vi skickade därför via e-post en förfrågan till de bibliotek som deltagit i 4 x 
4-utbildningen i Göteborgs närområde, om vi fick komma och intervjua de bibliotekarier som 
där deltagit i 4 x 4-utbildningen (bilaga 1). Göteborgs närområde definierar vi i detta 
sammanhang såsom norra skärgården utanför Göteborg upp till Orust-Stenungsund. Detta 
område bedömde vi var möjligt för oss att besöka med hänsyn till våra tidsramar och vår 
reskassa.  

Vi fick några avslag på vår förfrågan från sådana bibliotek som deltagit i 4 x 4-utbildningen. I 
ett fall skulle biblioteket genomgå en omorganisation och uppgav att det därför inte fanns 
utrymme för intervjuer i bibliotekariernas pressade arbetsscheman. I något fall fick vi inget 
svar på vår förfrågan, inte heller efter upprepningar av denna. Ett bibliotek svarade oss att det 
var så länge sedan de deltagit i denna utbildning att de inte mindes mycket av den och därför 
inte såg någon anledning att delta i vår undersökning. Vi fick så svar från tre bibliotek i vårt 
närområde, där bibliotekarierna var intresserade av att bli intervjuade av oss. I två av fallen 
var intresset spontant, i det tredje fallet hade bibliotekschefen ålagt sin personal att ställa upp 
för vår intervju. 
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I detta ser vi en besvärande problematik, som vi vill knyta an till Grenness (2005) diskussion 
om hur urvalet av informanter är av stor betydelse i kvalitativa undersökningar, eftersom 
dessa generellt sett är få. Det kan därför vara aktuellt att använda sig av vad som benämns 
som strategiska urval, där det gäller att finna sådana informanter som kan tillföra studien 
något (s. 85).  

Vad gäller två av de bibliotek, där vi utfört intervjuer, fick vi intrycket att där redan från 
början fanns entusiasm inför att delta i 4 x 4-utbildningen. Det kunde därför också ha varit 
mycket intressant att intervjua just de bibliotekarier som sa sig inte minnas mycket av 
utbildningen för att erfara varför de inte mindes så mycket, men eftersom dessa bibliotekarier 
inte var intresserade av att ställa upp för intervjuer så blev det inte möjligt.  

I upplägget och genomförandet av våra intervjuer inspirerades vi av Héléne Thomssons 
(2002) begrepp om reflexiva intervjuer, där interaktionen mellan intervjuare och 
intervjuperson betonas. Thomsson är journalist och utbildare. Hon lyfter fram att i den 
reflexiva intervjun möts intervjuare och intervjuperson och här tillskrivs språkets nyanser, 
motsättningar och vaghet särskild vikt. Under intervjun försöker intervjuaren kartlägga 
informantens uppfattningar och tankar för att kunna utföra en tolkning av dessa utifrån någon 
form av teori samt kritisk analys. Också här betonas vikten av att intervjuaren utövar 
vederbörlig självkritik i sina tolkningar av vad hon/han tycker framkommer under intervjun 
samt i sitt val av teori genom vilken hon filtrerar sina fynd (s. 39-44). Widerberg (2002) vill 
se den kvalitativa intervjusituationen i form av ett slags samtal där forskaren avser att få 
berättat för sig intervjupersonens insikter i någon form av fenomen (s. 128). Vi gick in i våra 
intervjuer med ambitionen att dessa skulle vara just i form av en dialog, där vi var lyhörda för 
såväl det tydligt framsagda som det tänkbara underliggande.  

Vi valde, utifrån Thomsson (2002), att utforma ett antal relativt öppna intervjufrågor, som vi 
under intervjuns gång lät öppna upp för improviserade följdfrågor (s. 61). Ett medvetet val var 
att inte skicka ut vår intervjuguide i förväg till våra intervjupersoner i avsikt att låta svaren bli 
så spontana som möjligt (bilaga 2). Vi bad om tillåtelse att få använda diktafon vid 
intervjutillfället, vilket beviljades i samtliga fall. På så sätt fick vi möjlighet att sedan kunna 
transkribera intervjun, där vi valde att i våra utskrifter inkludera avbrott och talspråkliga ljud 
som exempelvis bekräftande hummanden – detta utifrån ambitionen att också dessa har 
betydelse i tolkningen av intervjun. Samtidigt finns här det problem som Thomsson (2002) 
lyfter fram i det att talspråk och skriftspråk är mycket olika varandra och att talspråket i själva 
utskriften bör justeras för att inte framstå som alltför obegripligt (s. 105). Vi tycker oss ha valt 
en medelväg i våra utskrifter.  

Ett problem, som vi upplevde under själva intervjun, var att inte försöka visa intervjupersonen 
ständig välvilja genom att fortlöpande bekräfta dennes utsagor i form av instämmande utrop 
för att på så sätt få intervjun att fortlöpa smidigt. Likaså märkte vi hur lätt det är att låta sig 
distraheras under en intervju och börja diskutera intressanta ämnen med föga anknytning till 
själva uppsatsen! Det visade sig sedan vid genomläsningen av utskrifterna att vi missat att 
ställa en del följdfrågor, som hade varit mycket relevanta i sammanhanget. Dessa blev 
uppenbara för oss först då och därigenom finns det risk för förlorad information.  

Vi väljer i vår uppsats att kalla de bibliotekarier vi intervjuade på plats för intervjupersoner 
och de personer som besvarade vår enkät för informanter, detta för att undvika missförstånd 
mellan vad som är intervjusvar och vad som är enkätsvar.  

I kvalitativ forskning finns också möjlighet att använda sig av deltagande observationer, 
vilket innebär att forskaren studerar händelser i realtid genom att befinna sig på plats och 
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tolka vad som där sker. Intervjuer och observationer kan komplettera varandra (Widerberg, 
2002, s. 128f). Vi valde bort deltagande observationer, eftersom vi ansåg att de inte var 
praktiskt genomförbara inom ramen för vår uppsats. Det tedde sig inte möjligt att vistas på ett 
bibliotek för att där invänta besökare med någon form av funktionsnedsättning och eventuellt 
försöka iaktta hur de tog sig fram i biblioteket och hur de bemöttes av bibliotekspersonalen. 

Kvantitativ ansats - enkäter 

Vår uppsats har en huvudsakligen kvalitativ karaktär, men efter att gott och väl ha utfört våra 
intervjuer, transkriberat dem och påbörjat analys av dem upplevde vi att vi ville bredda vårt 
spektrum i form av en enkät. Detta kanske kan förefalla vara att överarbeta vårt uppslag, men 
det framstod som önskvärt för oss att försöka ta ett helhetsgrepp på ämnet för vår uppsats. För 
att kunna nå så många bibliotekarier som möjligt, och inte enbart de som gått 4 x 4-
utbildningen, bestämde vi oss således för att också utforma och distribuera en enkät till de 
bibliotek vi kunde nå via Internet i Västra Götalandsregionen (bilaga 4).  

Vi måste därför här lyfta en diskussion om den kvantitativa forskningens ansatser. Enligt 
Bryman (2002) kan kvantitativ forskning mycket kort beskrivas som sätt att genom matematik 
och statistik dra slutsatser om mätbara sammanhang. Dessa sammanhang är då möjliga att 
generalisera och återupprepa. Den kritik som riktas mot den kvantitativa forskningen hävdar 
att något så komplext som den sociala verkligheten inte låter sig infångas i statistiska och 
matematiska formler (s. 90-98). Enligt Trost (1994) kan enkäter tjäna syftet att kartlägga 
frekvens – hur ofta och hur många människor gör eller tycker något specifikt (s. 22). Dock 
kan också enkäter förses med öppna frågor, som gör det möjligt för informanten att med egna 
ord kunna uttrycka sig och därmed bli mer personlig (s. 69).  

Vad gäller enkäten bedömde vi den som ett bra sätt att nå ytterligare informanter, då en sådan 
på ett tämligen oproblematiskt sätt kunde distribueras via e-post till biblioteken inom Västra 
Götalandsregionen, fyllas i på Internet och återskickas till oss genom att informanten tryckte 
på Svars-tangenten i själva e-postprogrammet. Att använda sig av Internet och inte 
postdistribution av enkäten kändes självklart i dessa tider, då Internet är snabbt och effektivt 
och vi bedömde att vi på så sätt kunde få ökad svarsfrekvens på våra enkäter. Vi utformade 
enkäten med ett antal slutna frågor huruvida biblioteket ifråga deltagit i 4 x 4-utbildningen, 
bibliotekets allmänna hantering kring besökare med funktionsnedsättningar samt om 
bibliotekarierna önskar en riktad utbildning kring dessa frågor och i så fall vad en sådan 
utbildning lämpligen bör innehålla.  

Enligt Bryman (2002) dras enkäter med den problematik som heter bortfall, det vill säga att 
personer som fått en enkät inte besvarar denna. Bortfall kan bland annat medföra att enkätens 
svar blir vilseledande, då de som besvarar enkäten kan ha andra uppfattningar än de som inte 
besvarar den – något som sedan inte framgår i forskningsrapporten. Möjliga sätt att reducera 
bortfall är att forskaren är tydlig med sitt syfte med enkäten och låter informanterna få ta del 
av ett förklarande introduktionsbrev. Det är också viktigt att forskaren skickar påminnelser till 
dem som inte besvarat enkäten (s. 146f). Vi har tagit dessa aspekter i beaktande och därför 
skrivit ett introduktionsbrev till våra presumtiva informanter (bilaga 3) som bifogades 
enkäten, samt skickat ut två påminnelser med e-post med en veckas mellanrum.  

Vad gäller själva utformandet av vår enkät stötte vi på ett antal svårigheter. Första svårigheten 
handlade om att göra en enkät med relevanta frågor som gick att skicka via bibliotekens 
mejladresser. Vi stötte exempelvis på svårigheter att utforma något så enkelt som en liten box 
framför våra svarsalternativ, som informanterna kunde kryssa i! Så småningom fick vi 
möjlighet till ett program via Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/ 
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Bibliotekshögskolan Borås, som är specifikt utformat för att skapa enkäter, benämnt Select 
Survey ASP. Vad gäller själva enkätfrågorna fanns där vissa tekniska problem, som 
exempelvis hur informanterna skulle kunna gå vidare till nästa fråga när de inte gett något 
svar på föregående fråga.  

I de fall där det framkom på bibliotekets hemsida att det fanns en anställd med särskilt ansvar 
för frågor kring tillgänglighet och/eller frågor om funktionsnedsättningar, skickade vi e-post 
specifikt till denne, annars till bibliotekschefen. När det inte framgick vem bibliotekschefen 
var användes bibliotekets allmänna e-postadress. I tre fall fick vi använda oss av bibliotekets 
standardiserade kontaktformulär, i vilka vi klistrade in vår enkät. Vi kunde inte nå två 
biblioteksfilialer, eftersom de inte uppgav några webbadresser. I ett par fall återkom vår e-
post med okänd adressat, eftersom e-postadressen inte längre var aktuell.  

Drygt 240 enkäter sammanlagt skickades ut till de bibliotek i Västra Götalandsregionen som 
vi kunde nå via Internet (bilaga 4). Efter en veckas svarstid fick samtliga bibliotek en 
påminnelse och efter ytterligare en vecka kom den andra påminnelsen. Eftersom enkäten var 
anonym finns risken att vi skickade påminnelser till dem som redan svarat. Biblioteken har 
endast haft möjlighet besvara enkäten en gång, men dock med möjlighet att återvända till 
enkäten och revidera svaren – en funktion som fanns inprogrammerad i enkätprogrammet 
Select Survey Asp. Enkäten var anonym och gick således inte att härleda till specifika 
bibliotek.  

Vid analysen av vårt enkätmaterial insåg vi att vissa av de frågor vi ställt inte kunde betraktas 
som fullgoda. De kunde ha varit mycket mer välformulerade och tydliga. En fråga visade sig 
vara tvetydig och därför i princip omöjlig för informanterna att besvara, varför vi väljer att 
inte redovisa denna i vår presentation av enkäten. Vi inser att vi, som ovana 
enkätkonstruktörer, hade behövt arbeta mycket mer med utformandet av enkätfrågorna men 
hoppas att vi ändå fått fram ett intressant resultat.  

Etiska aspekter  

Det finns en hel del etiska aspekter att överväga vid utförandet av en vetenskaplig 
forskningsprocess, som involverar informanter. Bryman (2002) lyfter fram att följande 
riktlinjer gäller för svensk forskning: Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
samt nyttjandekrav. Dessa riktlinjer innebär att informanten ifråga får veta vilken typ av 
undersökning som hon/han är del av samt att delaktigheten i denna kan avbrytas när som helst 
från hennes/hans sida. Det handlar också om att informanten själv ger sitt godkännande till att 
medverka, att hon/han får löfte om att hennes/hans identitet inte blottläggs och att de 
insamlade uppgifterna endast nyttjas för den aktuella undersökningen och inget annat (s. 
458f).  

När vi tog kontakt med våra intervjupersoner upplyste vi dem om vår avsikt att skriva en 
magisteruppsats vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Borås 
bibliotekshögskola och vad syftet var med vår intervju. Vi lovade att de skulle anonymiseras, 
men fick i flera fall upplysningen att detta inte var nödvändigt. Vi erbjöd också våra 
intervjupersoner att få läsa de utskrivna intervjuerna, men inte heller detta upplevdes som 
nödvändigt av dem. Vi erbjöd intervjupersonerna att få läsa uppsatsen när den är klar, men 
eftersom uppsatsen tagit längre tid att sammanställa än vi avsåg vid intervjutillfällena har 
frågan inte lyfts sedan dess av oss. Det kan därför vara på plats att återigen väcka denna fråga. 

Vi har valt att inte anonymisera biblioteken utifrån inställningen att bibliotek är offentliga 
institutioner, men har låtit anonymisera bibliotekarierna – frånsett att det stundtals framgår 
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när vår ende manlige bibliotekarie uttalar sig. Vår undersökning torde inte betraktas som 
kontroversiell, men vi upplever att det inte är bibliotekarierna per se som är intressanta utan 
deras upplevelser av och tankar kring 4 x 4-utbildningen. Enligt nyttjandekravet i de 
forskningsetiska riktlinjerna används våra insamlade uppgifter endast för denna uppsats.  

Presentation av biblioteken och bibliotekarierna  

Vi har gemensamt besökt tre bibliotek och där intervjuat bibliotekarier som deltagit i 4 x 4-
utbildningen. Intervjuerna varade i gemen runt en timme, skedde i respektive bibliotek och 
två representanter per bibliotek deltog samtidigt i intervjun. För att förstå den kontext som de 
olika biblioteken befinner sig i, presenterar vi därför varje bibliotek helt kort samt lyfter även 
fram hur bibliotekets tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar presenteras på 
dess hemsida.  

I Orust kommun (2010) bor runt 15 000 invånare. Orust bibliotek har en egen hemsida som 
meddelar att Henåns bibliotek är kommunens huvudbibliotek och där finns ett tiotal anställda. 
På denna hemsida finns en rubrik benämnd Tillgänglighet, under vilken tillgängligheten på 
biblioteket vad gäller bland annat entré, interiör och media beskrivs.  

Öckerö kommun (2010) omfattar tio bebodda öar, varav Öckerö är den största. Totalt bor runt 
10 000 människor på dessa öar. Öckerö bibliotek har en egen hemsida på vilken finns en 
rubrik Anpassade tjänster, men texten under denna är sparsam och förtäljer blott att 
biblioteket ska vara tillgängligt för alla samt har utbud och tjänster som är anpassat för olika 
grupper. Öckerö bibliotek är huvudbiblioteket och har åtta anställda. 

Stenungsunds kommun har cirka 23 000 invånare. Stenungsunds bibliotek egen hemsida 
lyfter fram att detta är kommunens huvudbibliotek och inrymt i kulturhuset Fregatten. Antalet 
anställda framgår inte. På bibliotekets hemsida finns ingen enskild rubrik som handlar om 
service för människor med funktionsnedsättningar, men för den insatte framgår enskilda 
rubriker som berör dessa områden, såsom Boken kommer och Talböcker. 

Av våra sex intervjuade bibliotekarier var fem kvinnor och en man. Kvinnorna var i 
medelåldern och hade lång yrkeserfarenhet som bibliotekarier. Flera av dem hade också haft 
andra yrken tidigare. En hade exempelvis arbetat som fritidspedagog och en annan som 
sjuksköterska. De uppgav sig samt och synnerligen trivas mycket bra med att arbeta som 
bibliotekarie och fann det vara ett intressant och människoinriktat arbete. Den sjätte 
bibliotekarien var man i yngre medelåldern, som var relativt nyutbildad och som också han 
uttryckte tillfredsställelse med sitt yrkesval och sitt arbete.  

Vid två av biblioteken har personalen själva tagit tidigare initiativ till att arbeta med frågor 
kring besökare med funktionsnedsättningar. På ett bibliotek hade de till och med sökt EU-
bidrag i början på 2000-talet för att kunna anordna utbildning kring bemötandefrågor för sin 
personal. Vad gäller 4 x 4-utbildningen anordnade ett bibliotek denna i sina lokaler, samtidigt 
som ett annat bibliotek gavs möjlighet till fem platser på detta utbildningstillfälle. Vid ett av 
biblioteken deltog personalen i hela 4 x 4-utbildningen, de läste alltså alla fyra moment. Vid 
de två andra biblioteken däremot läste personalen delar av utbildningen under en heldag. En 
möjlighet att skära ner på kostnader för 4 x 4-utbildningen är att anordna denna tillsammans 
med andra bibliotek eller att bjuda in andra bibliotek att delta i ett redan befintligt program. 
Ett erbjudande kan då skickas till chefer på andra bibliotek som kan bestämma att deras 
bibliotek ska delta och sedan delegerar deltagandet i utbildningen till de underlydande 
bibliotekarierna.  
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Sammanfattningsvis har vår uppsats en huvudsakligen kvalitativ karaktär, där vi utför 
intervjuer med sammanlagt sex bibliotekarier på tre olika bibliotek. Dock ingår också en 
enkät i avsikt att bredda uppsatsens spektrum. Denna enkät har skickats ut till de bibliotek vi 
kunde nå via Internet inom Västra Götalandsregionen – detta i syfte att dels försöka få fram 
tänkbara skäl till varför deras bibliotek inte deltagit i 4 x 4-utbildningen, dels vilka önskemål 
bibliotekarier har om vad en utbildning om funktionsnedsättningar bör innehålla. Vi har 
transkriberat våra intervjuer och vi har genomfört en sammanställning av de svar vi fått på vår 
enkät. Sedvanliga forskningsetiska aspekter har iakttagits.   
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8. Resultat och analys  
 

Under denna rubrik redogör vi för de resultat som framkommer genom analys av vår empiri 
(intervjuer och enkät). Vi väljer att presentera också resultaten av vår enkät i form av löptext, 
eftersom vi vill ge vår uppsats en huvudsakligen kvalitativ ansats. Men eftersom vi inser 
behovet av att göra det lättare för läsaren att få en översikt över detta material har vi därför 
utformat grafer.  

Sociokulturella aspekter på lärande i 4 x 4-utbildningen  

Det finns anledning att återigen påminna om de sex centrala aspekterna på sociokulturellt 
lärande, såsom de formulerats av Dysthe, 2003, s. 42:  

 Lärande är situerat 

 Lärande är i grunden socialt 

 Lärande är distribuerat 

 Lärande är medierat 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 

 

Vi har i vår analys och tolkning funnit att vissa av våra slutsatser är mycket tillämpliga under 
en viss specifik sociokulturell aspekt. Andra slutsatser har visat sig vara svårare att adekvat 
placera in under någon av aspekterna. Vi kan måhända ibland ha tänjt alltför mycket på vårt 
tolkningsföreträde i analysprocessen. Möjligtvis har vi här placerat in slutsatser under någon 
aspekt, där de inte per automatik hör hemma. Andra slutsatser åter hade varit fullt möjliga att 
placera under flera olika aspekter, men vi upplevde det lämpligt att göra ett specifikt val för 
att inte bli alltför svepande generella i våra slutsatser.  

Våra sex intervjupersoner har av oss numrerats från 1 till 6 för att framstå som de individer de 
är med sina olika åsikter, samtidigt som vi på så sätt behåller deras anonymitet. Intervjuperson 
förkortas med beteckningen IP. 

Lärande är situerat  

I två av fallen skedde 4 x 4-utbildningen på bibliotekariernas egna bibliotek. I det tredje fallet 
blev bibliotekarierna inbjudna att delta i utbildning som ägde rum på annat bibliotek, vilket 
innebar att de reste till detta biblioteks lokaler. De bibliotekarier som deltog i utbildningen på 
sitt eget bibliotek uttryckte stor tillfredsställelse med att så skedde, då de upplevde att detta 
gav dem möjlighet att i samband med de praktiska övningarna verkligen kunna sätta sig in i 
hur deras eget bibliotek fungerar rent konkret för människor med funktionsnedsättningar. 
Dessa insikter gav så möjlighet till förbättringar av biblioteksmiljön i detta hänseende:  



 

 33    

IP 5: Vi hade till exempel i våran entré, där hade vi en liten förhöjning så och det här 
var ju jättesvårt, att få kraften att ta sig över, och så enkelt löst. Vi löste det med en liten 
skrapa, en dörrskrapa, som då både skrapar av fötterna och det är jättepraktiskt för 
våran lokalvårdare plus att man kan rulla in på ett annat sätt. 

Vad gäller de bibliotekarier som blev inbjudna att delta i annat biblioteks utbildning framkom 
att de inte själva fått välja att delta: IP 1: ”Vår chef tyckte väl att detta var viktigt och hon 

tyckte väl att vi skulle åka, vi som hade möjlighet då. Vi fick väl kanske fyra platser 

tilldelade.” 

Dessa två bibliotekarier uttryckte tillfredsställelse med den praktiska delen av utbildningen, 
men gav inga exempel på att deltagandet skulle ha resulterat i praktiska förändringar av sitt 
eget bibliotek. En av dessa bibliotekarier påpekar dock att hon försöker få igenom en bättre 
och mer tillgänglig placering av böckerna för synskadade på sitt bibliotek, men att 
medvetandet om denna problematik fanns hos henne även innan hon deltog i 4 x 4-
utbildningen.    

Ett av momenten i 4 x 4-utbildningen handlar om att utarbeta en tillgänglighetsplan. En 
intervjuperson nämner att Regionbiblioteket Väst redan för ett par år sedan gav biblioteken i 
regionen möjlighet att testa sitt biblioteks tillgänglighet genom att en ditresande arkitekt kom 
och undersökte biblioteket utifrån just tillgänglighetsaspekter. 

IP 3: Det var alltså regionbiblioteket som ordnade det, jag kommer inte ihåg om vi då 
betalade nåt överhuvudtaget, eller om allt var subventionerat eller om vi betalade bara 
lite …Så fick vi en lista på vad som fungerade och på vad som inte fungerade. 

Detta bibliotek visar sig också ha utarbetat en tillgänglighetsplan redan två år innan de deltog 
i 4 x 4-utbildningen. Denna aktivitet omnämns inte vid intervjuerna av de andra 
bibliotekarierna, så det är därför inte tydligt om detta var en valfri aktivitet eller inte.  

Också de två andra biblioteken visade sig ha tillgänglighetsplaner utarbetade innan de deltog i 
4 x 4-utbildningen. Trots detta faktum valde ett av biblioteken att gå hela utbildningen, då de 
ville lära sig mer om dessa frågor. 

Flera bibliotekarier uppger att de, innan arbetet med denna tillgänglighetsplan påbörjades, 
kände osäkerhet över vilka funktionsnedsättningar som fanns i det egna upptagningsområdet 
och vilka åtgärder som behövde sättas in. IP 5:”Ett tag trodde vi att vi bara hade en 

synskadad …för det var han som kom och han såg verkligen dåligt …Sen visade det sig då att 

det var ju tjugo medlemmar i SRF här utifrån.” Flera informanter påpekar att det kan vara 
lämpligt att försöka kartlägga vilka funktionsnedsättningar som finns i deras biblioteks 
upptagningsområde innan tillgänglighetsarbetet startar.  

Lärande är i grunden socialt  

IP 5: Vi visste ju det här med 2010 och kände, hur ska man få människor att engagera 
sig i detta??....Då kände jag, när jag fick höra att det fanns den här utbildningen, att 
wow, det här är ju en möjlighet att få alla i huset involverade.   

När det gäller möjligheterna att delta i hela utbildningens alla fyra moment och hur många 
deltagare som kan gå utbildningen framkommer tydligt ekonomiska hänsynstaganden. Att 
endast läsa delar av utbildningen kunde vara enda möjligheten att gå utbildningen och att 
kunna låta så många som möjligt av personalen få gå den. En av intervjupersonerna svarar så 
här på frågan hur det gick att få fram pengar för att gå utbildningen: IP 5: ”Då var det inte 

bekymmer för idag är det bekymmer med pengar.” Samma intervjuperson påpekar dock att 
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det faktum att de kunde få utbildningen till sitt eget bibliotek och att de fick ihop ett bra antal 
deltagare underlättade genomförandet av utbildningsinsatsen. 

En tanke som framfördes var att det inom vissa bibliotek kan finnas personal med kunskap 
om funktionsnedsättningar, vilka kan användas för att sprida denna inom sin egen 
organisation. Detta kan vara en möjlighet för ett bibliotek att skaffa sig kunskaper, då det kan 
vara svårt att få ekonomiska medel att delta i 4 x 4-utbildningen.  

Det framkom dock flera skäl till att inte gå hela utbildningen än brist på ekonomiska anslag. 
Intervjupersonerna vid de två andra biblioteken, som inte gått hela utbildningen, betonade 
brist på tid:  

IP 3: Vi tyckte inte vi kunde ta hela den här. Vi är ju elva stycken ordinarie personal. 
Då är några placerade ute på filialer. Och då tittade vi på vad det var för innehåll i hela 
den här utbildningen så plockade vi de delarna vi tyckte vi behövde. 

Olika åsikter fanns kring behovet av att gå utbildningens fulla längd. Personalen som deltagit 
i alla fyra moment finner det viktigt att de på så sätt getts tid att reflektera. De som valt att 
endast gå vissa moment av utbildningen anser att detta räcker och att de inte behövt 
ytterligare tid att reflektera över utbildningens frågeställningar.  

En annan anledning till att inte gå hela 4 x 4-utbildningen är att man inte tyckte sig ha behov 
av alla fyra delarna. När personalen redan har utarbetat en tillgänglighetsplan som de känner 
sig nöjda med ser de inte någon anledning till att gå detta moment inom 4 x 4-utbildningen. 
Intressant nog valde dock ett bibliotek, som redan hade en tillgänglighetsplan, att gå den fulla 
utbildningen i avsikt att fördjupa sina kunskaper.  

Flera av intervjupersonerna lyfter fram att de tycker sig ha lärt sig mycket av utbildningen, 
även i ett längre tidsperspektiv: IP 5: ”Det var inte nåt vi bara gjorde på några halvdagar och 

sen var det borta. Vi har ju fått jobba mycket med att förändra i huset.” 

Denna åsikt var dock inte generell. Ett par intervjupersoner påpekar att de tycker att de redan 
var aktiva med dessa frågor innan de gick utbildningen. En intervjuperson påpekar att hon 
upplevde att hon redan kunde det mesta av det som förmedlas i utbildningen, eftersom hon i 
sitt tidigare yrke arbetat med människor med funktionsnedsättningar: IP 1: ”Men jag säger 

inte att det var onödigt utan det är alltid bra att få höra det igen. Och jag har ju inte gjort 

dom här praktiska övningarna så tidigare.”  

Lärande är distribuerat  

Flera av bibliotekarierna uttrycker hur viktigt det är att hela personalstyrkan på biblioteket 
deltar i 4 x 4-utbildningen. Detta för att alla ska känna sig delaktiga i bibliotekets verksamhet 
och ta sitt ansvar för denna, såväl chefen som bibliotekarien och biblioteksassistenten som 
lokalvårdaren: IP 1: ”Det är nog en väldigt god idé att hela personalgruppen får en sån här 

utbildning.”  

Vid ett av biblioteken kom man underfund med att det hade varit mycket bra att inkludera 
också lokalvårdarna i utbildningen, särskilt med tanke på tillgänglighetsaspekten så att också 
de får ett ökat medvetande om vikten av att exempelvis inte ställa krukor i närheten av 
dörröppningar, osv. IP 5: ”Lokalvårdarna glömde vi bort. Dom skulle ha varit med.” 

En intervjuperson påpekar att den förvärvade kunskapen kan riskera att stanna hos blott den 
enskilde bibliotekarien. Varje bibliotekarie har sitt ansvarsområde och utbildar sig sålunda 
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fortlöpande inom sin egen nisch. Man vänder sig till kollegor på andra bibliotek i nätverk och 
har inte nödvändigtvis sina egna kollegor med sig i dessa frågor. Detta innebär att kunskap 
inte distribueras vidare till andra kollegor. Å andra sidan finns det på ett par av dessa bibliotek 
en specifik bibliotekarie som av personligt intresse engagerar sig för dessa frågor och därför 
varit drivande i att få 4 x 4-utbildningen till sitt bibliotek. Dessa har också redan tidigare varit 
engagerade i tillgängliggörandet av biblioteket för människor med funktionsnedsättningar och 
varit pådrivande vad gäller att utforma en tillgänglighetsplan för biblioteket. Eldsjäl torde 
kunna vara en adekvat beteckning för dessa bibliotekarier. 

IP 5: Sen är det väl så att i och med att vi har olika…det är ett litet bibliotek som alla 

har sina olika ansvarsområden. Jag menar, du utbildar dig inom din nisch och jag 
utbildar mig inom min och övriga inom sina. Och det tycker jag många gånger är svårt 
för att då har man ingen samarbetspartner inom förvaltningen utan då måste man liksom 
ut till andra bibliotek och fråga hur gör ni, dom här nätverken alltså. Så gör man det, 
men man har ju fortfarande inte sina egna med sig. 

Lärande är medierat  

För flertalet av intervjupersonerna är de praktiska övningarna en aha-upplevelse som gav 
fördjupad insikt. Här fick bibliotekarierna, genom olika praktiska övningar, simulera hur det 
är att ha en funktionsnedsättning.  

IP 5: Vi fick till exempel gå runt med tjockt sugrör först och sen fick vi gå runt med ett 
smalt sugrör (gör flämtande ljud, vår anmärkning)… och man fick känna på 
blindskriften och man fick gå runt här då med bindel för ögonen och vi hade 
starrglasögon och ja…Det sätter sig på ett annat sätt när man får uppleva hur det 
verkligen känns. Sitta i rullstol här och ut och in genom dörrarna. 

Dock reserverar sig en intervjuperson med att det aldrig riktigt går att sätta sig in i en annan 
människas situation, men uttrycker sig som att dessa övningar är ”väl ändå bra”. 

För en av intervjupersonerna gav de praktiska övningarna honom en särskild aha-upplevelse. 
Han fick gå med bindel för ögonen nerför trappan i sitt bibliotek som är inrymt i två olika 
plan och kom underfund med hur abrupt trappräcket slutade. Han visste inte alls om han hade 
kommit ner på golvet till entréplanet eller fortfarande stod kvar i trappan och eventuellt hade 
trappsteg kvar. Detta gav honom mycket mer insikt om situationen för människor med 
funktionsnedsättningar än genomgången i utbildningen av lagar och bestämmelser kring dessa 
frågor. 

IP 3: Det kände man när man gick med de här glasögonen och inte såg. Då kände man 
att man hade behövt ha lite längre . (IP 4 bryter in, vår anmärkning: Tills man är nere) 
och också känt var det sluta att det inte bara blev tomt ut i handen så. Utan att det skulle 
vara lite böjt så man kände; jaha nu är det slut (IP 4 bryter in igen, vår anmärkning): 
Den formen fyller en ju en funktion). Precis. Ja det var ju inget vi hade en tanke på. Det 
var en grej vi blev väldigt förvånade över.  

 

Av de bibliotekarier som genomgått 4 x 4-utbildningen på sitt eget bibliotek ses det som 
mycket positivt att utbildningen skett i deras egna lokaler. Bibliotekarierna anger att de fick 
börja fundera över vilka slags handtag som finns på dörrarna i biblioteket, vilken höjd finns 
på tvättställen, hur höga är bokhyllorna, osv. De säger samt och synnerligen att genom dessa 
praktiska övningar blev det så ytterst konkret vilka hinder för tillgänglighet och 
framkomlighet som finns på deras eget bibliotek. IP 5: ”Man vinner inte så mycket att åka 
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iväg på en sån utbildning bara ett par stycken utan man vinner så mycket mer om man kan ha 

den på platsen.” 

Flera av intervjupersonerna påpekar att frågan om tillgängliggörandet av deras bibliotek är 
komplex i det att olika intressen kan kollidera med varandra.  En sådan kollision kan vara av 
rent estetiskt slag. Estetik går inte alltid hand i hand med funktionalitet. Ett exempel är 
arkitekten som utformar trappan i biblioteket och vill ha en vacker och inbjudande trappa, 
medan människor med synnedsättningar vill ha en funktionerlig trappa med lysande ränder på 
varje trappsteg som upplysning var trappsteget tar slut. Arkitekten säger nej till detta utifrån 
argumentet att trappan förfulas av en sådan åtgärd. Samme arkitekt vill ha ett specifikt träslag 
i trappan, som han finner vackert. Detta träslag förlorar med tiden sin lyster, vilket innebär 
svårigheter för människor med synnedsättningar att bedöma var trappstegen tar vid och slutar.  

IP 4: Jag tänker väldigt ofta på våran trappa här. När de byggde den så ville de inte 
sätta, arkitekten tyckte väl inte var så snyggt, med de randiga banden då, men man kan 
göra så här sa han. Avvikande träslag eller träfärg då på sista och första trappsteget. 
Men det är ju inte tillräckligt. Det är ju inte mycket nyans på eller nyansskillnad men då 
tänkte vi att…jaha…det blir väl bra. Han vet ju bäst! 

Ytterligare ett exempel är den tröskel till bibliotekets handikapptoalett som upplevs som ett 
hinder av de rullstolsburna, medan arkitekterna hävdar att det måste finnas en sådan tröskel 
för att hindra att ljud från toalettbesök hörs ut till andra besökare på biblioteket.  

Det fanns andra slags kollisioner mellan olika intressen som några av intervjupersonerna 
diskuterar – som exempelvis den intressekonflikt som finns mellan grupper av människor med 
olika funktionsnedsättningar. 4 x 4-utbildningen fokuserar på att alla människor ska ha 
möjlighet nyttja bibliotek. Flera av bibliotekarierna ställer sig frågan vems behov som ska 
tillfredsställas i första hand när olika funktionsnedsättningar har olika behov. IP 3: ”En rymlig 

handikapptoalett upplevs som relevant för den som är rullstolsburen men för en synskadad 

känns den oändligt stor och de går vilse.”  

En intervjuperson lyfter fram den konflikt som kan finnas mellan en grupp av människor med 
en specifik funktionsnedsättning och själva bibliotekets intressen. Ett exempel på detta är hur 
höjden på bokhyllor ska avvägas. Rullstolsburna vill ha dem så låga som möjligt, medan 
personalen på biblioteket vill kunna få in så många böcker som möjligt på sin begränsade yta 
och höga bokhyllor ger den möjligheten.  

Flera intervjupersoner lyfter fram hur givande de upplevt det att få höra föreläsare med 
funktionsnedsättningar berätta om dessa. IP 6:”Så var det också så att när hon berättade så, 

hon berättade väldigt levande tycker jag, om hur det är med funktionshinder och så där. Det 

var bra.” De föreläsare som framstått som karismatiska nämns särskilt vid namn och 
diskuteras sinsemellan av våra intervjupersoner. Dock framkommer det att föreläsare har 
förekommit som upplevts som tråkiga och okunniga. 

En intervjuperson påpekar att genom dessa föreläsningar och de praktiska övningarna ges 
möjlighet att binda samman bibliotekets utformning avseende tillgänglighetsaspekter med 
besökarnas behov och hur dessa bäst kan tillfredsställas. Det är lättare att bemöta människor 
om man känner till omfånget av deras behov. Flera av bibliotekarierna påpekar också att när 
de fått en insikt om de praktiska svårigheter som en människa med funktionsnedsättningar 
kan möta på biblioteket, så har de fått fördjupad empati i sitt bemötande av dessa människor. 
Samtidigt framkommer att flera av intervjupersonerna upplever detta som komplext. Som en 
bibliotekarie uttrycker sig: IP 3: ”...det rent personliga bemötandet….det är ju inte 

annorlunda än vi bemötande mot funktionshindrade som man har åt andra. Däremot fick vi ju 
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reda lite grann på hur dom uppfattar det, olika saker. Och då kan det ju vara lättare att 

veta.” 

Flera bibliotekarier påpekar att bemötandet av en människa med funktionsnedsättningar inte 
får ske på ett utpekande sätt på så sätt att dessa skulle vara avvikande eller annorlunda från 
andra människor, samtidigt som det ändå känns bra och viktigt att vara kunnig om vad 
funktionsnedsättningar innebär i praktiken. 

IP 6: …vi fick diskutera att det finns ju inte alltid ett svar exakt hur man ska göra. Det 

kommer in en funktionshindrad och får övertidsavgift, hur ska man göra. Ska man ta 
det eller inte? Hon kunde ju känna sig förnärmad ibland när hon inte fick avgift när hon 
kom in nånstans då. Man vill ju bli bemött precis som alla andra blir…Men det är inte 

så enkelt när man väl står där.  

Det framkommer också i flera intervjuer att personalen känner behov av att utbildningar rent 
allmänt ska utmärkas av ett helhetstänkande.  

IP 5: Ja, det är väl det som ligger i tiden nu. Det får inte bara vara det som sitter i 
huvudet utan vi ska ju ha med helheten. Det är ju oerhört viktigt. Det kommer fram mer 
och mer tycker jag. Inte minst i kristider. Det finns ju mycket kvaliteter som vi inte 
använder på grund av att vi tänker för mycket med huvudet och pengar och det här och 
så.. 

En bibliotekarie uttrycker att hon vill kunna gå vidare och applicera kunskaperna från 4 x 4-
utbildningen på andra områden: IP 5: ”Nu har vi jobbat på den fysiska tillgängligheten 

egentligen och det här med bemötande fick vi in då. Men nu är det egentligen då med 

informationen, att få informationen lättläst.” Det framkommer bland flera intervjupersoner att 
de tycker att de fått med sig relevanta kunskaper från kursen som är användbara inom flera 
andra områden.  

Språket är grundläggande i läroprocesserna 

Personalen på ett bibliotek kände sig, efter att ha jobbat med tillgänglighet och bemötande, 
redo att fortsätta med att få information lättläst. Detta föreföll vara tämligen enkelt, men efter 
att personalen genomgått 4 x 4-utbildningen fick de en insikt i att så inte var fallet. IP 6: 

”…att få informationen lättläst. Det tyckte man, det är väl inga problem, det är bara att 

plocka bort lite ord och så…men det var det ju inte.” 

En funktionsnedsättning som lyftes av flera bibliotekarier var besökare med hörselskador. 
Bibliotekarierna betonade hur viktigt det är på vilka sätt språket används i samtal med 
besökare som har hörselnedsättningar och även hur bemötandet sker gentemot dem. 

IP3:….Det är väl egentligen dom som kan vara svårast och veta hur man ska göra med. 

Att det är viktigt att man vänder sig emot dom och pratar så dom ser läpparna då, så 
man pratar lite långsamt men inte skriker. Såna grejor…. 

Informatören, på det bibliotek som intervjuperson 3 arbetar på, samarbetar med 
samhällsbyggnadsnämndens informatör och medborgarkontoret i kommunen, vilket innebär 
att man lägger ut kommunal information som finns i lokalbladet på CD till de 
kommunmedlemmar som vill ha detta. Bibliotekets informatör läser in materialet på CD:n 
och biblioteket står för distributionen av den.  

Vad gäller själva deltagandet i 4 x 4-utbildningen hade språket en framträdande del i detta, 
såsom det exempelvis förmedlades av föreläsare och i diskussioner deltagarna emellan. IP 4: 
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”…det här att folk berättade, de med funktionshinder kom hit och berättade om sina problem 

och hur dom upplevde mötet med biblioteket.”  

Lärande är en praxisgemenskap  

Personalen vid två av de undersökta biblioteken hade själva tagit initiativ till att gå 
utbildningen, samtidigt som de sträckte ut en hand till andra intressenter inom kultur och fritid 
att kunna få delta i utbildningen. I ett fall var till och med var nämndsekreteraren på 
socialförvaltningen inbjuden: 

IP 5: Vi gick ut med inbjudan till Kultur- och fritidsnämnden plus assistans från en man 
från DHR plus kvinna från socialförvaltningen som arbetade som nämndsekreterare. Vi 
har fått ett ganska nytt kommunhus och då var dom inkopplade där så att dom var väl 
insatta i frågorna. Jag är så kallad socialbibliotekarie. 

Ett annat slags samarbete manifesterade sig mellan ett bibliotek och det bostadsbolag som 
ansvarar för de kommunala lokalerna och som hade avsatt en miljon för tillgängliggörande av 
sina lokaler. Här fick biblioteket fungera som ett pilotprojekt. De gick igenom sina lokaler 
utifrån en fastställd lista tillgänglighetsaspekter och kunde så överlämna en handlingsplan till 
bostadsbolaget över lämpliga åtgärder att sätta in. Men samarbetet med andra intressenter 
kring tillgänglighetsfrågor kan också gnissla. När ett av biblioteken skulle byggas ut så var 
personalen medveten om vikten att den nya byggnaden redan från början skulle bli 
handikappanpassad och påpekade också detta för byggbolaget ifråga, men det var inte helt 
enkelt. IP 4: ”Där märkte vi att vi fick slåss lite grann med övriga kommunala intressenter 

som var med här i den här arbetsgruppen för utbyggnaden.”  Övriga kommunala intressenter 
ville även de ha ekonomiska medel till sina lokaler och sina verksamheter där. Samtidigt 
påpekar bibliotekarierna att de själva missat viktiga detaljer vid handikappanpassningen av 
sina nya lokaler, trots sitt medvetande om dessa frågor.  

Bristen på ekonomiska anslag för att kunna genomföra tillgänglighetsanpassningar lyftes fram 
av flera intervjupersoner: IP 3: ”Det här att det bestämdes att man skulle fixa de här grejerna 

till 2010 men det är ju ingen som fått några extrapengar. Det gör ju att det blir svårt…”  

Det framkommer att bibliotek efter 4 x 4-utbildningen upplever sig ha vidgat sin kontaktyta 
gentemot biblioteksbesökarna. IP 5: ”sprida och få nya låntagare och nya människor som 

finner oss, som upptäcker det här fina som vi har. Det är ju det som är våran huvuduppgift 

då.”  

En möjlighet att vidga sin kontaktyta är att ha ett etablerat och pågående samarbete med 
handikappföreningar i närområdet. Genom dessa får man möjlighet att inventera vilka behov 
som finns bland de med funktionsnedsättningar som är boende där: IP 5: ”Det handlar ju om 

att få tillräckligt många personer, typ låntagare, som har det här behovet och man får liksom 

börja jobba där och så får det spridas…”  

Två bibliotekarier framför tankar om att hade de inte genomgått utbildningen skulle de inte ha 
samma insikt och gemensamma bas som de nu har. De fick helt enkelt bort sina egna skygg-
lappar kring dessa frågor. Så även om alla intervjupersoner medgav att detta var frågor som 
skulle behöva finnas på agendan hela tiden så kom de i bakvatten hela tiden. Bibliotekarierna 
på ett av biblioteken hade ingen uppföljning av deltagandet i utbildningen och detta av olika 
skäl. Bland annat kom semestrar i vägen. 

Biblioteken själva har efter genomförd utbildning varit intresserade av vad deras deltagare 
tyckte om utbildningen och därför utfört egna kursutvärderingar:  
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IP 6: Vår utvärdering av kursen är att den har varit en bra blandning mellan fakta och 
praktiska övningar. Bra att den har varit på hemmaplan. IP 5: Andra tankar är följande: 
allt var bra, bra innehåll, bra framförande, konkret, till exempel mätövningarna som vi 
har pratat om. Bra stämning. Bra diskussioner. Bra om etiken.  

Det framkom också önskemål om vad som kunde ha varit bättre. 

IP 5: Kunde ha varit ännu mer praktiska övningar. Dom sätter sig bäst… Mer om dolda 

handikapp och om att vara blind. Vet att det är svårt innehållsmässigt, men om det varit 
möjligt att korta tiden hade det varit positivt. 

 

Sammanfattningsvis framtonar en mångfacetterad bild av intervjupersonernas upplevelser av 
4 x 4-utbildningen, tolkat utifrån de sex centrala aspekterna av det sociokulturella lärandet. 
Vissa aspekters betydelse tycks överväga såsom att lärande är situerat och att lärande är 
medierat, men vi finner att samtliga sociokulturella aspekter mycket väl finns representerade 
inom 4 x 4-utbildningen.   

Tankar om våra intervjuer 

Vi fann att det sociokulturella perspektivet var mycket användbart som ett analysinstrument 
för våra intervjuer och att vi personligen hade stort utbyte av att försöka applicera detta 
perspektiv på vårt intervjumaterial. Vi tycker att vi härigenom kunde lyfta fram viktiga 
aspekter av hur människors läroprocesser går till och att komplexiteten i dessa läroprocesser 
framtonar. Låt oss ta följande exempel ur vårt material: det är uppenbart att den gode 
föreläsaren entusiasmerar och förstärker deltagarens inlärningsprocesser. Men hur påverkar 
den föreläsare som upplevs som tråkig eller ointressant deltagarens inlärningsprocesser? Vi 
har inte följt upp denna reflektion närmare i intervjusituationen, men det är ett av de resultat 
som skulle förtjänas att närmare problematiseras.   



 

 40    

Har ditt bibliotek anordnat/deltagit i någon utbildning 

kring funktionsnedsättningar de senaste 10 åren?

ja ; 57%

nej ; 24%

vet ej; 17%

Övrig 

kommentar; 

6%

ja 

nej 

vet ej

Övrig kommentar

Slutsatser baserat på enkäten  

Vi diskuterade huruvida vi skulle analysera också enkäten ur de sex centrala sociokulturella 
aspekterna inom sociokulturellt lärande, men bedömde att dessa aspekter inte var tillämpliga 
fullt ut på det material vi erhållit. Det är i så fall svaren på den öppna frågan som kunde ha 
låtit sig göras utifrån dessa aspekter. Vi väljer därför att här helt enkelt presentera de svar vi 
fått på våra slutna enkätfrågor, eftersom vi tycker att de har ett allmänintresse. Vi avslutar 
detta avsnitt med att redogöra för det resultat vi tycker framkommer i svaren på enkätens 
öppna fråga.  

På vår enkät fick vi 39 % svar totalt, vilket innebär 93 svar av 240 utskick. Detta bör betraktas 
som en låg svarsfrekvens. Bryman (2002) lyfter fram att beredvilligheten hos allmänheten att 
svara på enkäter är i ständigt avtagande (s. 146f). Vi kan blott spekulera i varför våra siffror 
inte är bättre. Kanske upplevdes enkätens utformning som föga lockande? Kanske nådde inte 
enkäten rätt adressater? Kanske ämnet inte kändes intressant nog? Kanske försvann den bland 
all annan e-post som når biblioteken? Kanske skulle vi ha skickat ännu fler påminnelser med 
längre mellanrum? Eftersom vi inte närmare undersökt saken kan svaren här vara legio. Då vi 
har valt att ge denna uppsats en huvudsaklig kvalitativ inriktning, finner vi att en presentation 
av enkäten fyller sin plats i uppsatsen.  

För att bättre kunna förstå hur enkäten är konstruerad och hur frågorna ser ut hänvisar vi till 
bilaga 4. 

Ur enkäten framgår att mer än hälften har deltagit i någon form av utbildning kring 
funktionsnedsättningar de senaste 10 åren. En fjärdedel av de svarande uppger att de inte har 
deltagit i något sådant. Svaren visar även att delar av personalen inte vet och det är tämligen 
anmärkningsvärt. Detta hade varit intressant att kunna följa upp närmare för att få fram vilka 
skäl som kan finnas till ett sådant svar. Likaså hade det varit intressant att närmare få reda på 
vilka slags utbildningar om funktionsnedsättningar som deltagarna deltagit i. Vilka initiativ 
har tidigare tagits vad gäller utbildningsinsatser kring bibliotek och funktionsnedsättningar? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Har ditt bibliotek anordnat/deltagit i någon utbildning de 

senaste 10 åren? 
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Har ditt bibliotek deltagit i 4X4-utbildningen?

Ja; 19%

Nej ; 63%

Vet ej; 17%

Ja

Nej 

Vet ej

För dig vars bibliotek har deltagit i utbildningen, hur upplevde du 

den?

Jag är mycket 

nöjd; 52%

Tillfredsställand

e; 24%

Gav inte så 

mycket; 5%

Övrig 

kommentar; 

24% Jag är mycket nöjd

Tillfredsställande

Gav inte så mycket

Övrig kommentar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur många har då enligt enkäten deltagit i 4 x 4-utbildningen? Enkäten visar att långt mer än 
hälften ej har deltagit i utbildningen. Andelen deltagare upplevs som låg och vi tar längre 
fram upp orsaker som kommenteras i enkäten.  

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Har ditt bibliotek deltagit i 4 x 4-utbildningen? 

Figur 3 För dig vars bibliotek har deltagit i utbildningen, hur upplevde du den? 
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Om ditt bibliotek inte deltagit, vilka är skälen till detta?

Redan deltagit i 

liknande 

utbildning; 14%

Kostar för 

mycket; 5%

Annat skäl; 

81%

Redan deltagit i liknande

utbildning

Kostar för mycket

Annat skäl

Större delen av dem som gått utbildningen var i lag nöjda och väldigt få tyckte inte att det gav 
så mycket. Här finns dock ett metodologiskt problem i det att denna fråga kunde besvaras av 
sådana som inte gått kursen. Likaså kan det vara så att deltagare i kursen faktiskt valt att inte 
besvara denna fråga 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

På frågan om varför biblioteket inte hade deltagit uppgav den största delen svaranden annat 
skäl än kostnadsskäl och att de deltagit i liknande utbildning. Vi fick fram bland annat 
följande skäl:  

 Liknande utbildning har drivit i egen regi eller centralt.  

 Tidsbrist.  

 Utbildningen är på gång.  

 Ser inget behov av att gå utbildningen eftersom socialbibliotekarien bevakar dessa 
frågor. 

 Har helt enkelt aldrig diskuterat frågan på biblioteket.  

 Känner inte till den (Utbildningen; vår anmärkning). 

 

Svaren är intressanta i det att en del av dem sammanfaller med de resultat som framkommit i 
analysen av våra intervjuer. Också våra intervjupersoner angav att frågor om 
funktionsnedsättningar kunde betraktas som socialbibliotekariens huvudsakliga ansvar och att 
finansieringen av deltagande i 4 x 4-utbildningen är en knäckfråga för många bibliotek. 

 

Figur 4 Om ditt bibliotek inte har deltagit, vilka är skälen till detta? 
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Planerar ditt bibliotek att delta i 4X4 eller den kortare utbildning på 

samma tema som nu erbjuds av Regionbiblioteket?

Ja; 29%

Nej; 18%Vet ej; 40%

Övrig 

kommentar; 

15%
Ja

Nej

Vet ej

Övrig kommentar

Bedömer du att ditt bibliotek har behov eller nytta av en riktad 

utbildning om funktionsnedsättningar?

Ja; 68%

Nej; 9%

Vet ej; 18%

Övrig 

kommentar; 5%

Ja

Nej

Vet ej

Övrig kommentar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan om biblioteket tänker delta i 4 x 4-utbildningen eller Akutpaket2010, 4 x 4 Mini , 
visste drygt hälften inte om de skull delta. En dryg femtedel angav att de inte tänker delta 
medan en tredjedel att de tänker delta i den kortare utbildningen. De som skriver en egen 
kommentar framkommer bland annat att man tänker bilda en egen grupp för att arbeta med 
dessa frågor samt att vissa kommuner har satt stopp för utbildningar och konferenser, vilket 
innebär att det inte finns ekonomiskt utrymme att delta i 4 x 4-utbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Planerar ditt bibliotek delta i 4 x 4 eller den kortare utbildning på samma tema 

som nu erbjuds av Regionbiblioteket? 

Figur 6 Bedömer du att ditt bibliotek har behov eller nytta av en riktad utbildning om 

funktionsnedsättningar? 
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På frågan om man bedömde att ens bibliotek hade behov av en riktad utbildning om dessa 
frågor största delen att så var fallet. De som gav egen kommentar menade bland annat att det 
beror på vilka funktionsnedsättningar det handlar om. 

Vi ställde följande öppna fråga i enkäten: Vad skulle du vilja ingick i en riktad utbildning om 

funktionsnedsättningar som skulle passa ditt biblioteks verksamhet? I denna hade 
informanterna full frihet att själva formulera sig. Vi tycker oss se att de svar vi fick kan delas 
in i följande tre grupper:  

 Informanterna önskade här information om specifika funktionsnedsättningar, bland 
annat nämns dolda funktionsnedsättningar och barns funktionsnedsättningar. Som 
exempel nämns psykiska funktionsnedsättningar och ADHD-problematik. 

 Informanterna ville också ha råd om hur deras bibliotek bäst kan tillgängliggöras rent 
praktiskt för besökare med funktionsnedsättningar. Här efterlyses exempelvis att få 
information om hur skyltning kan utföras så att den blir så tydlig som möjligt. Det 
handlar också om att lära sig hur hyllor bäst kan placeras och vilken höjd de bör ha så 
att de passar besökarnas behov. Ett annat önskemål handlar om hur så kallade ledstråk 
bäst utformas. Ledstråk innebär i detta sammanhang något som en person kan följa, 
exempelvis ett räcke, en markering på golvet i form av en utlagd kontrasterande rand, 
osv. 

 Tredje önskemålet från bibliotekarierna handlade om att få lära sig om hur deras 
bemötande av människor med funktionsnedsättningar kan förbättras.  

Några exempel på svar vi fått här är följande: 

 Hur lokaler kan anpassas. 

 Vilka nya medier som kan vara användbara. 

 Bemötande av olika grupper av människor med funktionsnedsättningar, bland annat 
psykiskt sjuka och sådana med dyslexi. 

 Hur man skyltar lokalen så att den kan vara tillgänglig för alla besökare? 

 Viktigt att den personal som inte arbetar så mycket med frågor om 
funktionsnedsättning kan få tillfälle att möta någon eller några personer som har en 
nedsättning. 

 Hur utvärdera den information man skickar ut från verksamheten – når den fram till 
funktionshindrade? 

 Anpassning av lokaler, inga starka dofter, förståelse av de dolda handikappen. 

 Hur hantera problemet med för höga hyllor för exempelvis rullstolsburna, när man inte 
kan ha lägre hyllor? 

 Kunskap om vilken hjälp som finns att tillgå. 

 Behöver repetition om dessa frågor emellanåt. 

 Vad säger lagen? Vad säger den enskilda människan – vad vill de att biblioteket ska 
erbjuda och hur vill ni bli bemötta? 



 

 45    

Hur prioriterat upplever du att området tillgänglighet och 

funktionshinder är på ditt bibliotek i förhållande till andra områden 

som där bör prioriteras?

Hög; 33%

Medium; 52%

Låg; 14%

Inte alls; 1%

Hög

Medium

Låg

Inte alls

 Praktiska tips och råd – hur gör andra bibliotek? 

 Inte mitt ansvarsområde. 

Det förtjänar också att nämnas att vi fick ett antal Vet ej-svar på denna öppna fråga (runt ett 
tjugotal sådana svar) och det finns även svar som implicerar att de inte är intresserade av 
frågan eller att den aldrig lyfts på biblioteket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan hur prioriterat bibliotekarierna upplevde området funktionsnedsättningar på sitt 
bibliotek i förhållande till andra områden som där bör prioriteras tycker vi oss här kunna se att 
denna fråga finns på bibliotekariernas agenda, men att den inte framstår som en av de allra 
viktigaste för dem. 

Under arbetet med vår enkät började vi fundera över relationen mellan bibliotekariernas 
inställning och bibliotekets chef/biblioteksledningen. En reflektion som gjort sig aktuell under 
vårt arbete med denna enkät är att vi tydligare kunde ha problematiserat biblioteksledningens 
inställning till dessa frågor.  

Sammanfattningsvis vad gäller enkätavsnittet har vi fått 39 % svar totalt, vilket innebär 93 
svar av 240 utskick. Vi har fått svar på vår fråga om de deltagit i utbildningar om 
funktionsnedsättningar samt om det har varit just 4 x 4-utbildningen. Informanterna har även 
besvarat hur de upplevde utbildningen och om de inte deltagit i utbildningen orsaken till detta. 
Bibliotekens behov av riktade utbildningar samt om de tänkt delta i Akutpaket2010, Mini 4 x 
4 besvaras samt deras biblioteks prioritering av frågor angående funktionshinder. Enkäten 
hade en avslutande öppen fråga vad bibliotekarierna önskade skulle ingå i en sådan här 
utbildning.  

 

Figur 7 Hur prioriterat upplever du att området tillgänglighet och funktionshinder är på 

ditt bibliotek i förhållande till andra områden som där bör prioriteras? 
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Tankar om vår enkät 

Svarsfrekvensen på vår enkät måste betraktas som låg. Detta finner vi dock inte oroväckande 
för just vårt specifika syfte med att utforma och använda enkätformen som valdes för att 
kunna nå dels bibliotekarier som inte deltagit i 4 x 4-utbildningen, dels för att få svar på vad 
bibliotekarier önskar ska ingå i en riktad utbildning kring funktionsnedsättningar. Vi avsåg 
alltså inte att dra några statistiskt hållbara slutsatser. De informanter som uppger att de inte 
vet om de gått 4 x 4-utbildningen och/eller någon annan utbildning kring 
funktionsnedsättningar förtjänar att särskilt uppmärksammas. Det hade varit mycket intressant 
att få veta mer om orsakerna till detta. Vi spekulerar i att det kanske inte alltid behöver finnas 
spektakulära bakomliggande skäl till detta, utan kan understundom handla om vikarier som 
besvarat vår enkät och är osäkra på vad som utspelats på den arbetsplats de vikarierar på och 
därför tar det säkra före det osäkra och svarar Vet inte på vår fråga. Det kanske också handlar 
om att inte riktigt komma ihåg bland alla de utbildningar som en energisk bibliotekarie tagit 
sig igenom såväl professionellt som på eget initiativ. Men vi har, som sagt, inte gjort det 
möjligt i vår enkät för de informanter som svarat på detta sätt att kunna berätta sina skäl 
härtill vilket vi efterhand beklagar. Det hade varit mycket intressant att få veta. 
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9. Diskussion  
 

Det finns i vår diskussion anledning att upprepa våra frågeställningar:  

1. Hur upplever de bibliotekarier, som genomgått 4 x 4-utbildningen, dess innehåll och 
kunskapsförmedling?  

 
2. Vilka läroprocesser kan urskiljas i 4 x 4-utbildningen? 

 
3. På vilka sätt kan en riktad utbildning inom området funktionsnedsättningar och bibliotek 

bidra till lärande hos bibliotekarier? 
  

4. Vilka kunskapsbehov tycker bibliotekarier att de har inom området tillgängliggörande 
av bibliotek och besökare med funktionsnedsättningar? 

Dessa frågor besvarar vi sammantaget och fortlöpande i vår diskussion – alltså inte var för 
sig, då de under arbetet med vår uppsats har visat sig vara intrikat sammanvävda med 
varandra.   

Syftet med uppsatsen utkristalliserade sig snabbt på två plan: att studera 4 x 4-utbildningen 
utifrån de sex centrala aspekterna inom det sociokulturella perspektivet, som de formuleras av 
Dysthe (2003) samt att få reda på vad bibliotekarier önskar ska ingå i en för dem riktad 
utbildning kring bibliotek och besökare med funktionsnedsättningar. 

Vår utgångspunkt för denna uppsats blev att utifrån det sociokulturella lärandet studera 4 x 4-
utbildningen. Enligt Säljö (2005) handlar det sociokulturella lärandet, mycket kortfattat, om 
att människor skapar kunskap i samspel med varandra där de bland annat använder sig av 
artefakter, det vill säga redskap av något slag. Vi valde att i vår uppsats specifikt 
uppmärksamma sex centrala aspekter av det sociokulturella lärandet, som de formuleras av 
Dysthe (2003). Dessa aspekter fungerade både som teoretisk anknytning och som 
analysinstrument för vår uppsats och vi väljer därför att återigen upprepa dem för att 
underlätta läsandet av vår diskussion: 

 Lärande är situerat 

 Lärande är i grunden socialt 

 Lärande är distribuerat 

 Lärande är medierat 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 

Människor med funktionsnedsättningar har rättigheter 

Det framkommer i vår uppsats att rent generellt har situationen förändrats över tid för 
människor med funktionsnedsättningar till det bättre (Qvarsell, 1991). Det finns numera en 
tydlig politisk ambition att människor med funktionsnedsättningar i dagens samhälle ska 
kunna delta i samhälls- och kulturlivet på samma villkor som människor utan 
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funktionsnedsättningar. Detta betonas särskilt tydligt i den av riksdagen år 2000 antagna 
nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (Brusén & Printz, 2006). 
Inställningen idag är att när människor med funktionsnedsättningar får problem i mötet med 
omgivningen så är det samhällets sak att ordna så att personen ifråga kan fungera på samma 
villkor som människor utan funktionsnedsättningar (Lindberg, 2006). Analogt med detta ska 
offentliga lokaler undanröja enklare hinder för att deras lokaler ska vara tillgängliga för 
människor med funktionsnedsättningar år 2010, så som det exempelvis uttrycks i Plan- och 
byggnadslagen (PBL) (von Axelson, 2006). Icke att förglömma, som statistik från 
Hjälpmedelsinstitutet (2010) visar, så rör det sig om ungefär 20 procent av befolkningen i 
Sverige som har någon form av funktionsnedsättning – ett icke oansenligt antal människor 
med andra ord. 

Den person, som har en funktionsnedsättning, har alltså idag ett batteri av rättigheter med 
vilka hon/han kan utkräva sina möjligheter att kunna få ta del av samhälls- och kulturlivet på 
samma villkor som en person utan funktionsnedsättningar. Det finns alltså ett uttryckligt 
lagkrav i PBL att enklare hinder i offentliga lokaler ska undanröjas till 2010, ett krav som 
alltså också omfattar biblioteken – och därför började Regionbibliotek Väst i Västra 
Götalandsregionen anordna 4 x 4-utbildningen för kulturinstitutioner i syfte att få dessa att 
uppmärksamma tillgänglighetsaspekterna av sina lokaler utifrån fördjupade kunskaper om 
specifika funktionsnedsättningar.  

En specifik utbildningsinsats kring funktionsnedsättningar behövs 

Forskning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet visar på att bibliotekarier 
har kunskapsbrister inom ämnet besökare med funktionsnedsättningar. Officiellt utfärdade 
styrdokument och policies behöver således förankras i den praktiska verklighet som 
bibliotekarien rör sig inom på sitt bibliotek. För att uppnå en god kunskapsnivå inom detta 
område behöver bibliotekarier ges möjlighet att få delta i specifika utbildningar inom detta 
område (Cronin & Martin, 1983 samt Rutledge, 2002). Vår genomgång av ett antal kandidat- 
och magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap visar att bibliotekarier kan 
känna sig mycket osäkra kring besökare med funktionsnedsättningar på bibliotek.  
Bibliotekarierna tycker sig kunna för litet om funktionsnedsättningar, de vet inte riktigt vad 
som är lämpligt bemötande och de är osäkra hur de ska göra sina bibliotekslokaler tillgängliga 
på bästa sätt för besökare med funktionsnedsättningar (se exempelvis Bohlin & Hellsberg, 
2007). Också i vårt eget empiriska material framkommer sådana uppfattningar, kanske 
särskilt tydligt i den enkät vi låtit genomföra med bibliotekarier i Västra Götalandsregionen. 
Vi vågar därför påstå att det finns ett uttalat behov bland bibliotekarier av att gå en riktad 
utbildning i dessa frågor. Möjligheterna till detta är ofta avhängigt faktorer som ligger utanför 
bibliotekariernas räckvidd, vilket betonas av flera av våra intervjupersoner och informanter. 
Det handlar oftast om tidsbrist och en snål budget inom vilken andra insatser prioriteras.  

Vikten av att en utbildning förkroppsligas 

Utifrån vår analys av de genomförda intervjuerna framkom snabbt att det finns två moment i 
4 x 4-utbildningen, som särskilt intresserade intervjupersonerna. Det handlar dels om de 
praktiska övningarna, dels om de föreläsningar som hölls under utbildningen av personer med 
funktionsnedsättningar.  

Flera av intervjupersonerna berättar livfullt om vad de upplevde under dessa praktiska 
övningar, där själva kroppens upplevelser av vad den går igenom under övningarna tycks oss 
komma i fokus. I det sociokulturella perspektivet finns inslag av ”learning by doing”, såsom 
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det exempelvis uttrycktes av Dewey. Här poängteras att det är kunskaper som omsätts i 
praktiken som har kvardröjande effekter hos eleven (Dysthe, 2003).  

Som Strandberg (2006) tolkar Vygotskij är det viktigt att uppmärksamma rummets betydelse 
för lärande. I de sex centrala aspekterna av sociokulturellt lärande ingår som en av aspekterna 
det situerade lärandet (Dysthe, 2003). Vi vill se hur vikten av det situerade lärandet 
framkommer tydligt i vårt material. Eva C. Johansson, som initierade 4 x 4-utbildningen, 
betonar själv vikten av att utbildningen genomförs i bibliotekets egna lokaler för att 
personalen ska få en inblick i hur miljön där fungerar för människor med 
funktionsnedsättningar. Bibliotekarien kan då se sin egen roll i att medverka till förändringar 
av bibliotekets lokaler som gagnar besökarna med funktionsnedsättningar. På sitt eget 
bibliotek får bibliotekarierna möjlighet att upptäcka vad som är bristfälligt och hur deras 
bibliotek kan upplevas av besökaren med funktionsnedsättningar.  

Våra intervjupersoner lyfter fram många exempel på hur de upptäckt problematiska dörrar på 
sitt bibliotek för besökare som sitter i rullstol, trösklar till toaletter som är omöjliga att forcera 
för besökare i rullstol, blomsterkrukor som inte heller går att passera för rullstolsbrukaren, 
osv. Detta får oss samtidigt att fundera över hur generaliserbara kunskaper blir om 
utbildningen inte äger rum på bibliotekariernas eget bibliotek utan på andra bibliotekariers 
bibliotek – hur pass avhängig är kunskapsinhämtningen att utbildningen sker i de lokaler man 
själv känner väl och ständigt rör sig inom?  
 
Vi ser i våra enkätsvar hur informanterna besvarar frågorna i ljuset av sitt eget biblioteks 
verksamhet och behov, exempelvis funderar dessa informanter på hur de bäst kan 
tillgängliggöra sitt bibliotek. Också dessa svar tycker vi bekräftar vikten av att en utbildning i 
dessa frågor äger rum på bibliotekariernas eget bibliotek. De bibliotekarier som vi 
intervjuade, som inte fått vara med om att utforma innehållet i 4 x 4-utbildningen och som 
inte heller fick utbildningen genomförd på sitt eget bibliotek, ställer sig också de positiva till 
just de praktiska övningarna – även om vi tycker oss förmärka genom deras ordval att 
intresset inte var lika stort hos dem som de bibliotekarier vi intervjuade som genomfört 
utbildningen på sitt eget bibliotek.  

Det situerade lärandet tycks alltså vara högst relevant för befrämjandet av de goda 
läroprocesserna hos deltagarna.  

Ett ytterligare resultat, som vi vill sammankoppla med det situerade lärandet, är att de 
deltagare som har fått utnyttja sitt eget bibliotek upplever att utbildningen lever kvar inom den 
ordinarie verksamheten och kan relateras mot olika områden av biblioteksarbetet. En av våra 
intervjupersoner nämner exempelvis hur hans bemötande gentemot besökare med 
funktionsnedsättningar efter utbildningen har blivit mer insiktsfullt. Vi funderar över om detta 
bemötande fördjupats på samma sätt om bibliotekarien ifråga hade deltagit i utbildningen i en 
för honom främmande biblioteksmiljö.  

Carina Holmin, pedagogiskt ansvarig för 4 x 4-utbildningen på ABF, påpekar att deltagarna 
inför kursstarten ofta uttrycker att det finns ju så många andra grupper vars behov också ska 
tillfredsställas, som exempelvis invandrare, äldre, osv. De praktiska övningarna har 
tidigarelagts just för att snabbt försöka fånga deltagarnas intresse. Detta tycker vi bekräftar 
vikten av att en utbildning är situerad, inte enbart i att rätt utbildningslokaler används utan 
också – och här drar vi stora växlar på vårt resonemang – i deltagarnas egna kroppar. Där 
deltagarens kropp involveras, ja, där utbildningen förkroppsligas, där fördjupas också 
läroprocesserna.   
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Den individuelle föreläsaren som fiffig kompis – eller inte 

Den andra delen av utbildningen, som märkbart intresserar våra intervjupersoner, är 
föreläsningarna av personer med funktionsnedsättningar om sina funktionsnedsättningar. 
Detta vill vi se som ett tydligt exempel på att lärande är medierat utifrån Dysthe (2003), där vi 
väljer att betrakta föreläsaren som en slags artefakt. Här kom några av informanterna till och 
med ihåg föreläsarnas namn. Vi hävdar att dessa uppskattade föreläsare kan betraktas som de 
så kallade fiffiga kompisar, som Strandberg (2006) diskuterar. Dessa föreläsare upplevdes 
som en kunskapskälla av deltagarna, som därmed fick möjlighet att överskrida sin aktuella 
kunskapsnivå genom föreläsarens vägledning och sålunda tillskapades en utvecklingszon à la 
Vygotskij. 

Föreläsarnas ställning i utbildningen visar sig dock vara komplex, ur flera synvinklar. Carina 
Holmin, utbildningsansvarig på ABF, lyfter fram svårigheterna att hitta rätt slags föreläsare. 
Dessa ska vara kunniga om sin egen funktionsnedsättning samtidigt som de ska ha teoretiska 
kunskaper, gärna akademiskt förankrade, om denna funktionsnedsättning som sträcker sig 
utöver deras privata erfarenheter. Dessutom påpekar Carina att det inte kan vara rimligt att 
begära att handikappföreningarna ständigt ska ställa upp som föreläsare, eftersom föreningen 
är en intresseorganisation och en arena för socialt umgänge mellan människor med specifika 
funktionsnedsättningar. Dessutom saknas här ofta de akademiskt förankrade kunskaperna. 
Föreläsarna är också problematiska ur den synvinkeln att det finns så många olika slags 
funktionsnedsättningar. Tre föreläsare täcker oftast in just tre specifika funktionsnedsättningar 
och inga andra.  

Sålunda finns här ett dilemma – beställaren av 4 x 4-utbildningen vill uppenbarligen ofta ha 
en föreläsare med såväl privata erfarenheter av funktionsnedsättningen som teoretiska 
kunskaper kring denna, samtidigt som föreläsaren inte får vara alltför dyr utan kunna 
inrymmas i bibliotekets budget och dessutom besitta visst mått av karisma samt klara av att 
stå inför publik och dela med sig av sig själv och sina upplevelser. I detta ser vi att många av 
de sociokulturella aspekterna ska klara av att inrymmas; den situerade, den sociala, den 
medierade, den språkliga och den distribuerade! 

I vår enkät framkom tydligt önskemål från informanterna om att få mer kunskap om de så 
kallade dolda funktionsnedsättningarna, i form av exempelvis psykisk funktionsnedsättning. 
Vi ser här ett pedagogiskt problem i 4 x 4-utbildningen, som negativt påverkar den 
sociokulturella aspekten att lärande är medierat. Carina Holmin poängterar att finns det stora 
svårigheter att få fram föreläsare kring de dolda funktionsnedsättningarna. Det finns ett antal 
olika skäl till detta. En presumtiv föreläsare kan få skov av sin sjukdom som gör att hon/han 
inte orkar uppträda inför publik, det kan handla om allmän motvilja att stå inför en grupp 
människor och dela med sig av sina erfarenheter, osv.   

Således kommer deltagarna i 4 x 4-utbildningen inte särskilt mycket i beröring med dolda 
funktionsnedsättningar, varken under de praktiska övningarna eller under föreläsningarna. De 
funktionsnedsättningar som lärs ut är huvudsakligen de fysiska. Vi måste därför ställa oss 
frågan om detta kan anses vara en besvärlig begränsning i bibliotekariernas läroprocesser 
kring funktionsnedsättningar?  

Kopplat till den sociokulturella aspekten om lärande som medierat vill vi se aspekten om 
språk som grundläggande. Dysthe (2003) poängterar hur viktigt det är att språket modifieras 
för att föra fram det budskap sändaren vill ge mottagaren. Vi finner att vissa av 4 x 4-
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utbildningens föreläsare tycks vara mycket framgångsrika i att nå fram till deltagarna med sitt 
budskap, medan andra uppenbarligen inte gjort något större intryck eller rentutav framstått 
som tråkiga. Handlar det här om vad som uttrycks rent språkligt? Kan detta kopplas till vad 
Strandberg (2006) lyfter fram som den ”fiffige kompisen”. Med andra ord, kan den ”fiffige 

kompisen” stundtals visa sig vara mycket ofiffig?  

Om föreläsaren upplevs som okunnig och/eller oinspirerande, vad händer då med 
bibliotekariernas inlärningsprocesser? Uteblir de? Undanröjs de? Vi funderar därför på om det 
kan vara så att föreläsare som upplevs som likgiltiga eller rentutav tråkiga kan vara till 
nackdel för deltagarnas inlärningsprocess om just den specifika funktionsnedsättningen? Kan 
detta i sin förlängning innebära att just denna funktionsnedsättning inte ägnas intresse av 
bibliotekarierna när det gäller att tillgängliggöra biblioteket?  

Vi vågar således dra slutsatsen att mycket av lärande är medierat, det vill säga att en människa 
när hon lär ofta använder sig av artefakter av olika slag – i form av olika slags föremål men 
också i form av andra människor. På så sätt kan det medierade lärandet ses som en mycket 
grundläggande läroprocess. 

Spänningsfältet ambition och verklighet 

Inom den sociokulturella aspekten att lärande är distribuerat, väljer vi att placera det lärande 
som sker när människor lär av och med varandra i social samvaro (Dysthe, 2003). Vi ser det 
som viktigt att hela personalgruppen deltar i 4 x 4-utbildningen. Att så inte alltid är fallet 
framkommer i våra intervjuer. En av våra intervjupersoner beklagar att lokalvårdarna på 
hennes bibliotek inte bjöds in till utbildningen, ja, de förefaller ha blivit avglömda helt enkelt. 
Här ser vi förlorade möjligheter till läroprocesser för bibliotekets hela personalstyrka och 
funderar över hur välintegrerade dessa processer blir på ett bibliotek om blott 
bibliotekspersonalen erhåller 4 x 4-utbildningen, särskilt med tanke på att lokalvårdarna har 
en högst reell och kanske daglig kontakt med den rumsliga utformningen av ett bibliotek.  

Ett ytterligare resultat, som vi vill placera under den sociokulturella aspekten att lärande är 
distribuerat handlar om den person bland bibliotekspersonalen som vi vill benämna som 
eldsjälen. Denne finner vi fullt möjlig att betrakta som den slags fiffige kompis, som 
Strandberg (2006) lyfter fram inom det sociokulturella perspektivet. Det framkom vid 
intervjuerna att de bibliotekarier som tagit initiativ till att 4 x 4-utbildningen skulle komma till 
deras bibliotek också upplevdes av de andra bibliotekarierna som entusiasmerande och 
drivande för dessa frågor på ett sätt som gav effekter på de andra bibliotekarierna.  

Vi har kunnat se skillnader i vad bibliotekarierna har tyckt om utbildningens längd och vad 
Regionbiblioteket Väst och ABF önskar förmedla. Detta har vi valt att placera under den 
sociokulturella aspekten att lärande är socialt (Dysthe, 2003), i det att vi finner att lärande 
försiggår i ett socialt sammanhang och vad innebär det då om detta sociala sammanhang av 
tidsskäl är begränsat? Såväl Eva C. Johansson för Regionbiblioteket Väst som Carina Holmin 
för ABF poängterar vikten av att kursdeltagarna ges möjlighet att reflektera över 
utbildningens innehåll och har därför uppfattningen att hela 4 x 4-utbildningen (alla fyra 
moment) ger bäst möjlighet till detta. Bland dem vi intervjuade som gått hela utbildningen var 
de mycket nöjda med detta, men väl att märka har vi inte genomfört intervjuer med hela 
personalstyrkan på detta bibliotek. De intervjupersoner som gått den kortare versionen uppger 
å sin sida att de inte tycker sig sakna tid för reflektion utan poängterade istället vikten av att 
tiden ifråga nyttjas effektivt. I vår anonyma enkät förekom svar från personer, som vi tolkar 
har deltagit i 4 x 4-utbildningen, och funnit den (allt)för lång.  
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Ovanstående kan tyda på en kollision mellan olika intressen. Arrangörerna av utbildningen 
finner hela dess längd av betydelse för att deltagarna ska kunna göra personliga reflektioner 
över utbildningens innehåll, medan bibliotekarierna själva framhåller vikten av att tiden 
används effektivt och även hävdar att de i utbildningens kortare version mycket väl hann 
reflektera. Det Akutpaket2010, 4 x 4 Mini om en dags utbildning, som numera erbjuds 
kulturinstitutionerna i Västra Götaland kan kanske vara ett tecken på att taktiska 
överväganden nu får spela större roll än pedagogiska, därmed inte sagt att lärande alltid måste 
ta tid – och med reservation för att vi här blott spekulerar. 

Inom aspekten att lärande är en praxisgemenskap, där lärande äger rum bland flera olika 
parter (Dysthe, 2003), poängterar flera av intervjupersonerna att de nu samarbetar med andra 
aktörer än den rena biblioteksvärlden, som exempelvis personal inom kultur och fritid eller 
personer inom kommunledningen samt olika handikappföreningar. Detta upplevs av flera av 
våra intervjupersoner som en möjlighet att kunna bredda bibliotekets kontaktytor på sätt som 
annars nog inte blivit möjligt. Det kan alltså vara tänkbart att deltagandet i 4 x 4-utbildningen 
har resulterat i att dessa frågor lever vidare såväl inom organisationen som utanför på ett sätt 
som annars inte skulle ha skett. Vi funderar dock på om detta eventuellt kan vara lättare för 
bibliotek i mindre kommuner än för bibliotek i de större kommunerna utifrån en tänkbar 
premiss att det är kortare kontaktvägar mellan beslutshavare och olika slags personal i en 
mindre kommun än i en större?  

Å andra sidan kan kontakterna med andra kommunala intressenter gnissla vad gäller just 
tillgängliggörande av lokaler. Det framkommer i våra intervjuer med bibliotekarierna att 
tillgängliggörande av bibliotekslokaler inte är oproblematiskt. Det kan till exempel handla om 
konkurrens mellan olika kommunala intressenter att kunna utföra tillämpliga anpassningar av 
just sina lokaler.  

4 x 4-utbildningen som arena för bibliotekariens lärande och utveckling 

En fråga vi kommit att ställa oss under arbetets gång med vår uppsats har varit om 
motsvarande kunskapsinhämtning kunnat ske utan att delta i 4 x 4-utbildningen? Vi tänker här 
särskilt på det mästarperspektiv som Nielsen och Kvale (2005) samt Säljö (2005) lyfter fram. 
Kursledarna för 4 x 4-utbildningen, varav en själv har en funktionsnedsättning, har utformat 
övningarna på så sätt att deltagarna under kursledarnas vägledning högst konkret får simulera 
hur det är att vara en besökare med funktionsnedsättning på biblioteket ifråga. Intressant nog 
är det ju dessa praktiska övningar som enhälligt lyfts fram som mycket positiva och berikande 
inslag i utbildningen, även av de bibliotekarier som inte själva fått välja att delta i 
utbildningen. Vi ser här hur mästarperspektivet kan vara tillämpligt i det att deltagarna ges 
kunskap under kunniga vägledares överinseende, särskilt i form av just de praktiska 
övningarna. 

Det finns möjlighet, som ABF:s representant Carina Holmin påpekar, att plocka det material 
från 4 x 4-utbildningen som finns på Internet och på sitt eget bibliotek arrangera egen 
undervisning i dessa frågor. Det finns dock ingen vetskap om hur ofta detta förekommer. 
Carina nämner att det funnits flertalet bibliotek som ringt till henne och varit intresserade av 
att anordna utbildningen i egen regi, men att de uttryckt farhågor att det skulle ta för mycket 
tid och jobb samt att det är då upp till dem själva att undvika ”döda stunder” i 
undervisningssituationen vilket uppenbarligen upplevs som stressande. Som framkommer hos 
flera av våra intervjupersoner ses det som positivt att ha gått den formella 4 x 4-utbildningen i 
det att här finns tillgång till fastlagda strukturer, då särskilt i form av de praktiska övningarna 
och föreläsarna kring specifika funktionsnedsättningar. En intervjuperson uppger att han nog 
hade kunnat inhämta dessa kunskaper på annat sätt, men då inte fått samma insikt som han nu 
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fått genom utbildningen. Om utbildningen drivs i helt egen regi kan vi här tänka oss att vissa 
av de sociokulturella aspekterna som Dysthe (2003) lyfter fram kan tänkas sättas ur spel. Hur 
pass medierat blir exempelvis lärandet om ingen i personalgruppen har särskilda kunskaper 
om dessa frågor, som kan tas i anspråk i undervisningssituationen? 

I vårt material tycker vi oss se motstridiga tendenser kring 4 x 4-utbildningen. Å ena sidan har 
vi de mycket entusiastiska bibliotekarierna som ger utbildningen stora lovord och samtidigt 
förefaller oss vara allmänt intresserade av dessa frågor, återigen med reservation för att vi inte 
intervjuat hela personalstyrkan på de bibliotek vi uppsökt för intervjuer. Vi har också fått 
besked från bibliotekarier, som har deltagit i 4 x 4-utbildningen, att de inte minns något 
nämnvärt av den. Denna respons möttes vi av, som sagt, i några fall när vi sökte 
intervjupersoner för vår intervju. En sådan utsaga kan naturligtvis betingas av olika skäl. Vi 
tillåter oss att här spekulera. Det kan handla om skäl att slippa låta sig intervjuas utifrån 
upplevd tidsbrist eller ointresse, likaväl som det kan handla om personer som faktiskt inte 
minns utbildningen särskilt väl. Det kan ju vara så att man som anställd går utbildningar bara 
för att man så blivit tillsagd.  

Vi fick ju också enkätsvar som uppgav att de inte var intresserade av frågor kring 
funktionsnedsättningar och tillgängliggörande av biblioteket. Vi finner det anmärkningsvärt 
att det ur enkäten dessutom framkommer att 17 procent inte vet om de har deltagit i någon 
form av utbildning kring funktionsnedsättningar. Det är ju mycket möjligt att det bland dessa 
siffror gömmer sig personer som har deltagit i någon form av formell utbildning kring 
funktionsnedsättningar, kanske rentutav 4 x 4-utbildningen. Det kan också vara så att det är 
lättare att i en anonym enkät våga uttrycka åsikter som kanske inte kan betraktas som helt 
opportuna utifrån idépolitiskt samhällsklimat, såsom det exempelvis uttrycks i den nationella 
handlingsplanen Från patient till medborgare (2000). Här måste vi tillstå att vi blott 
spekulerar. Det går varken ur våra intervjuer eller ur vår enkät att dra några långtgående 
slutsatser kring detta. 

Vi tycker dock att det finns möjlighet att koppla denna diskussion till den sociokulturella 
diskussionen kring hur motivation kan upparbetas genom att deltagaren befinner sig i en trygg 
miljö och dessutom aktivt får påverka utbildningens utformning. Vår slutsats blir att om 
kursdeltagaren innan 4 x 4-utbildningen fått förförståelse för sin egen roll i att förbättra 
bibliotekets fysiska och sociala miljö så kan detta bidra till att tända ett engagemang för dessa 
frågor och utbildningen ifråga.   

Sålunda finner vi det av stor vikt att personalen själva vill gå utbildningen och inte enbart 
beordras. Detta förefaller öka möjligheten för att kunskapsinhämtningen blir solidare och att 
dessa kunskaper sedan omsätts i det praktiska arbetet i biblioteket, också genom att deltagarna 
distribuerar vidare sitt lärande till den personal på biblioteket som inte har deltagit. Vad gäller 
möjligheten att välja att delta eller inte i utbildningar finns dock inte alltid denna för den 
individuella bibliotekarien. Vi tycker oss förmärka i vårt material att den personal på bibliotek 
som själva tagit initiativ till att gå utbildningen visar större entusiasm än den personal på det 
bibliotek som tillsagts att delta därför att platser ställts till deras förfogande. Ett möjligt tecken 
på att så kan vara fallet är detta senare bibliotek av olika skäl inte följde upp utbildningen, 
men vi skyndar oss att påpeka att till detta kan naturligtvis finnas helt andra skäl.  

Vi tror att det är viktigt att samtliga sex aspekter på sociokulturellt lärande, såsom de 
framställs av Dysthe (2003) involveras vid en utbildningsinsats. Personalen behöver inventera 
vilka behov just deras bibliotek har som kan tillfredsställas genom att gå en utbildning och 
hur denna ska utformas. Vad gäller 4 x 4-utbildningen är vi litet osäkra på vem som 
utformade den på respektive bibliotek, eftersom vi inte tydligt nog tog reda på detta vid 
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intervjutillfället. Det kan ju handla om chefen självsvåldigt eller bibliotekarierna i samarbete 
med varandra. Detta är en viktig fråga som vi inte ägnade tillräcklig uppmärksamhet.  

Påfallande är hur få bibliotek i Västra Götalandsregionen som har deltagit i 4 x 4-
utbildningen, särskilt inom Göteborgsområdet. (Vi har redan nämnt att ett kostnadsfritt 
Akutpaket2010, Mini 4 x 4 nu erbjuds kulturinstitutionerna, men denna ligger utanför 
ramarna för detta arbete). Intresset för 4 x 4-utbildningen framtonar därmed som tämligen 
ljumt. I såväl intervjuerna som enkäten diskuteras att kostnaderna för att delta i utbildningen 
kan ställa sig problematiska. Exempelvis lyfter en intervjuperson fram att de hade litet tur när 
de gick utbildningen, eftersom ekonomin har blivit kärvare nu inom kommunen. Det 
framkommer också svårigheter med att avsätta tillräckligt med tid för att gå utbildningen. En 
intervjuperson framför tanken att det kan vara så att många av de större biblioteken har 
specialmediaavdelningar och att de kanske då upplever att de har tillräckligt med kunskaper 
och därför inte anser sig behöva gå 4 x 4-utbildningen. Vår egen fundering här är att då blir 
det ju endast de som jobbar med specialmedia som innehar relevant kunskap. Dock lämnar vi 
svaret på frågan öppet varför så få bibliotek inom regionen har deltagit, eftersom vi inte 
närmare undersökt denna fråga och därför inte har kunskap att kunna uttala oss om den. 

Ur enkäten framkommer tre stora önskemål från bibliotekarierna vad gäller en riktad 
utbildning kring dessa frågor: bibliotekarierna vill lära sig mer om olika 
funktionsnedsättningar, särskilt då de så kallade dolda funktionsnedsättningarna. De vill också 
lära sig hur människor med funktionsnedsättningar bäst bemöts. Den tredje viktiga punkten 
handlar om att få kunskap om hur biblioteket bäst kan tillgängliggöras för besökare med 
funktionsnedsättningar. Även om vi inte specifikt analyserat vårt enkätmaterial ur 
sociokulturellt perspektiv, torde dock detta perspektiv vara tillämpbart också här. Det handlar 
ju om att människor i gemenskap med varandra i en undervisningssituation använder sig av 
sina egna kunskaper, av varandras kunskaper och av olika artefakter i sin omgivande 
kulturella och samhälleliga kontext.  

Avslutningsvis vill vi återigen påminna om vad som står formulerat i handlingsprogrammet 
Från patient till medborgare (2000): människor med funktionsnedsättningar ska ha rätt till att 
aktivt kunna delta i samhällslivet på samma villkor som människor utan 
funktionsnedsättningar. Som framkommer i Bibliotekslagen § 8 ska särskild uppmärksamhet 
riktas mot människor med funktionsnedsättningar. Vi tycker att dessa frågor inte är 
förhandlingsbara och inte kan väljas bort av vare sig bibliotekets ledning eller 
bibliotekarierna. Vi kan alltså inte se att bibliotekarier och biblioteksledningar har någon 
större möjlighet att säga sig vara ointresserade av dessa frågor. Men när vi väl hävdat detta 
tillstår vi att detta påstående inte är oproblematiskt. Märk väl att det inte finns några 
sanktioner från samhällets sida att tillgripa om dessa justeringar av enklare hinder uteblir i de 
offentliga lokalerna, vilket Eva C. Johansson, ansvarig för 4 x 4-utbildningen, lyfter fram och 
mycket beklagar.  

Utifrån denna uppsats drar vi slutsatsen att en riktad utbildning till bibliotekarier om besökare 
med funktionsnedsättningar och tillgängliggörande av bibliotek i mångt och mycket bör 
innehålla de moment som ingår i 4 x 4-utbildningen. Vi tänker här specifikt på de praktiska 
övningarna och på föreläsarna som mycket uppskattades av våra intervjupersoner.  

Vad som framkommer som ett tydligt behov hos bibliotekarierna är att få lära mer om de så 
kallade dolda funktionsnedsättningarna. Det framgår tydligt att det finns svårigheter att täcka 
in detta behov inom 4 x 4-utbildningen och frågan hur detta viktiga behov bäst kan hanteras 
inom riktade utbildningar av detta slag, låter vi stå som ett avslutande frågetecken på vår 
uppsats.  
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10. Slutsatser  
 

Under denna rubrik drar vi så några sammanfattande slutsatser (ehuru tämligen kortfattade) 
utifrån vår genomförda uppsats och försöker besvara, i tur och ordning, uppsatsens fyra 
frågeställningar: 

Hur upplever de bibliotekarier, som genomgått 4 x 4-utbildningen, dess innehåll och 

kunskapsförmedling?  
 
På denna fråga finner vi att vi fått blandade svar. Det finns de som är mycket positiva till 
såväl innehåll som kunskapsförmedling. Det finns också de bibliotekarier som vi uppfattar 
som tämligen avmätta eller ointresserade. Det finns också de bibliotekarier som gått 
utbildningen men inte säger sig minnas något direkt av den. Denna senare kategori framkom 
särskilt när vi sökte intervjupersoner för vår uppsats. Vi finner att våra intervjupersoner samt 
och synnerligen spontant lyfter fram föreläsarna och de praktiska övningarna som 
utbildningens viktigaste moment, där dock föreläsarna kringgärdas med vissa reservationer 
som att de exempelvis bör ha personlig utstrålning för att väcka intresse. Det framkom också 
önskemål om att erhålla kunskaper om så kallade dolda funktionsnedsättningar, ett behov som 
inte riktigt tillfredsställs av utbildningen, bland annat på grund av svårigheter att få fram 
sådana föreläsare.  
 
Vilka läroprocesser kan urskiljas i 4 x 4-utbildningen?  
 
Här har vi funnit sex aspekter på sociokulturellt lärande mycket tillämpliga, såsom de 
formuleras av Dysthe (2003) och då särskilt följande aspekter: lärande som socialt, lärande 
som situerat, lärande som distribuerat och lärande som medierat. Vi ser hur lärande kan ske 
genom att bibliotekarierna samlas kring en gemensam utbildning som helst bör äga rum på 
deras eget bibliotek och där de erhållna kunskaperna kan spridas som ringar på vattnet också 
till sammanhang utanför själva biblioteket, exempelvis till andra instanser inom den 
kommunala sektorn. En positiv faktor är om det finns en drivande kraft i personalen, en 
eldsjäl, som intresserar sig för handikappfrågor och som på så sätt entusiasmerar övrig 
personal genom sitt engagemang. En faktor som däremot verkar försvåra lärande är om 
utbildningen inte äger rum på de deltagande bibliotekariernas egna bibliotek, vilket vi 
spekulerar i kan ha att göra med att kunskaperna på så sätt inte förankras i den fysiska miljö 
som bibliotekarierna arbetar i och känner väl.  

 
På vilka sätt kan en riktad utbildning inom området bibliotek och brukare med 

funktionsnedsättningar bidra till lärande hos bibliotekarier? 

 

Vi finner att en riktad utbildning, genom sina fastlagda och beprövade ramar, erbjuder 
bibliotekarierna möjlighet att ta till sig färdigpreparerade kunskaper för personal på bibliotek. 
I de praktiska övningar, som ges inom ramen för 4 x 4-utbildningen, kan bibliotekarierna 
simulera olika funktionsnedsättningar och hur det fungerar att med dessa manövrera sig fram 
inom biblioteket. På så sätt kan frågor om tillgänglighet på bibliotek handfast erfaras av 
personalen – en läroprocess som vi finner svårligen kan erhållas på egen hand.  
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Vilka kunskapsbehov tycker bibliotekarier att de har inom området tillgängliggörande av 

bibliotek och besökare med funktionsnedsättningar? 

 
Här utkristalliserar sig, genom såväl intervjuer som enkät, särskilt följande: Bibliotekarierna 
upplever behov av att lära sig mer om olika funktionsnedsättningar, särskilt de så kallade 
dolda funktionsnedsättningarna. De vill lära sig hur de kan bemöta besökare med 
funktionsnedsättningar på ett bra sätt. De vill också veta hur de ska kunna tillgängliggöra sitt 
bibliotek för människor med funktionsnedsättningar så att biblioteket blir funktionerligt för 
dessa. Det får dock inte förglömmas att i enkäten framkommer svar som tyder på att vissa 
bibliotekarier inte upplever sig ha något kunskapsbehov inom detta område. De hänvisar 
exempelvis till att dessa frågor specifikt åligger bibliotekets socialbibliotekarie.  
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11. Avslutande reflektioner 
 

Vår uppsats har haft ett relativt brett och tämligen generellt anslag. Vi valde medvetet detta 
för att kunna skaffa oss en överblick över kunskapsläget vad gäller riktade utbildningar till 
bibliotekarier inom ämnet besökare med funktionsnedsättningar och tillgängliggörande av 
bibliotek. Här fann vi, som sagt, 4 x 4-utbildningen som vi ägnat denna uppsats till att 
undersöka, analysera och diskutera. 

En möjlighet till vidare forskning inom detta ämne kan vara att snäva in sig på besökare med 
specifika funktionsnedsättningar. Det framkommer tydligt i vår enkät ett behov bland 
bibliotekarier av att veta mer om så kallade dolda funktionsnedsättningar. Vi tycker oss se att 
det finns grupper av människor med funktionsnedsättningar, där psykiska och olika 
neurologiska hinder ingår, som inte är särskilt väl utforskade vad gäller deras möjligheter att 
kunna använda sig av bibliotek fullt ut. Detta torde vara ett mycket intressant 
forskningsuppslag för kommande magisteruppsatser! 

Ett annat möjligt forskningsuppslag är att ytterligare fördjupa studierna av de sex aspekterna 
av sociokulturellt lärande, såsom de formuleras av Dysthe (2003), på en riktad 
utbildningsinsats av det slag som 4 x 4-utbildningen innebär. Under arbetets gång med denna 
uppsats kom vi att alltmer fundera över föreläsarnas betydelse för deltagarnas läroprocesser, 
vilket vi också lyfter i denna uppsats. Det kanske kunde vara på sin plats att ytterligare 
utforska denna relation. 

Ytterligare ett forskningsuppslag vore att inbegripa fler yrkeskategorier än bibliotekarier i 
diskussionen om de resultat som en riktad utbildning kan tänkas ge inom detta område. Vi kan 
här tänka oss att det vore intressant att fråga bibliotekschefer hur de ser på behovet av att 
bibliotekarier deltar i utbildningar av detta slag och om dessa utbildningar får genomslag i 
bibliotekariernas arbete och i sin förlängning även i bibliotekets verksamhet.  

Ett annat forskningsuppslag, som torde erfordra en hel del arbetsinsatser att genomföra men 
som också förefaller mycket tillfredsställande, vore att utforma en riktad utbildningsinsats 
kring funktionsnedsättningar utifrån ett specifikt genomfört sociokulturellt perspektiv om 
lärande utifrån de resultat som framkommit i vår uppsats. Huruvida en sådan skulle skilja sig 
drastiskt från 4 x 4-utbildningen kan vi dock inte uttala oss om.  

Vi finner avslutningsvis att det har varit intressant att utföra intervjuer och utforma en enkät, 
men att varken det ena eller det andra är helt enkelt och att vi, med de kunskaper vi nu 
besitter, efter att intensivt ha arbetat med denna uppsats hade utformat särskilt vår enkät 
annorlunda. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att skapa kunskap om och förståelse för bibliotekariers behov 
av att lära sig om hur biblioteken kan tillgängliggöras för besökare med 
funktionsnedsättningar. Vår avsikt är att, genom att studera 4 x 4 – ett utbildningspaket kring 
tillgänglighet (i vår uppsats förkortat till 4 x 4-utbildningen), utröna huruvida en specifik 
utbildning är behjälplig i detta avseende. Denna utbildning ges av Västra Götalandsregionen, 
Regionbiblioteket Väst i samarbete med ABF och riktar sig till personal vid kulturinstitutioner 
inom Västra Götalandsregionen. Målet med utbildningen är att personalen ifråga ska lära sig 
om funktionsnedsättningar och hur deras institutioner kan tillgängliggöras, särskilt med 
hänseende till att det numera i Plan- och byggnadslagen (PBL) finns ett tillägg, som innebär 
att vad som benämns enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler, ska vara undanröjda år 2010 
så att lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. I denna uppsats avser 
vi också att utforska vad bibliotekarier generellt önskar sig i en utbildning av detta slag.  

 

Våra frågeställningar är följande:  
 

1. Hur upplever de bibliotekarier, som genomgått 4 x 4-utbildningen, dess innehåll och 
kunskapsförmedling?  

 
2. Vilka läroprocesser kan urskiljas i 4 x 4-utbildningen?  

 
3. På vilka sätt kan en riktad utbildning inom området funktionsnedsättningar och 

bibliotek bidra till lärande hos bibliotekarier?  
 

4. Vilka kunskapsbehov tycker bibliotekarier att de har inom området tillgängliggörande 
av bibliotek och besökare med funktionsnedsättningar?  

 
Under rubriken Bakgrund delges information om de fyra olika moment som ingår i 4 x 4-
utbildningen: 4 x 1, Människovärde, funktionshinder och styrdokument, 4 x 2 Tillgänglighet 
ur olika perspektiv, 4 x 3 Bemötande samt 4 x 4 Tillgänglighetsplan. 
 
I Litteraturgenomgång redogör vi bland annat för hur synen på människor med 
funktionsnedsättningar sett ut över tid och hur många människor som beräknas leva med 
funktionsnedsättningar i dagens Sverige. Inom Tidigare forskning beskrivs forskare inom 
fältet biblioteks- och informationsvetenskap, såsom exempelvis Cronin och Martin (1983) 
som betonar vikten av att bibliotekarier är lyhörda för sina besökares behov och då särskilt 
besökare med funktionsnedsättningar. Här redovisas även olika kandidat- och 
magisteruppsatser inom fältet biblioteks- och informationsvetenskap, som också de diskuterar 
kunskapsbehov hos bibliotekarier kring funktionsnedsättningar, bland annat utifrån 
infallsvinkeln hur bibliotek bäst kan göras tillgängliga. Även här framkommer behovet bland 
bibliotekarier att få mer kunskap, gärna i form av utbildningar. Olika handlingsplaner och 
styrdokument för svensk handikappolitik redovisas samt även den bibliotekslag och de 
biblioteksplaner som finns för folkbiblioteken. I detta sammanhang lyfter vi fram den 
handikappolitiska handlingsplanen Från patient till medborgare som antogs av riksdagen 
2000, där det betonas att människor med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhälls- 
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och kulturlivet på samma villkor som människor utan funktionsnedsättningar och där 
samhället har ett ansvar att tillse att så blir fallet. 

Som teoretisk bakgrund har vi valt det sociokulturella perspektivet, som betonar hur 
människor lär i interaktion med varandra och hur kunskap konstrueras i sociala och kulturella 
sammanhang så som det beskrivs av Säljö (2005) och Strandberg (2006). Vi fann att vi kunde 
använda sex centrala aspekter av sociokulturellt lärande, såsom de formuleras av Dysthe 
(2003) för att motsvara vårt behov av att ur ett pedagogiskt förhållningssätt undersöka 4 x 4-
utbildningen.  
 
De sex centrala sociokulturella aspekterna är följande: 
 

1. Lärande är situerat. 

2. Lärande är i grunden socialt. 

3. Lärande är distribuerat. 

4. Lärande är medierat. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap.  

 
En kvalitativ ansats valdes för uppsatsen i form av att intervjuer genomfördes med sex 
bibliotekarier vid tre olika bibliotek inom Västra Götalandsregionen, vilka genomgått 4 x 4-
utbildningen. Vi valde dessutom även en mer kvantitativ ansats, då vi utformade en enkät med 
tio frågor som skickades ut till de bibliotek som gick att nå via Internet i Västra 
Götalandsregionen. I denna enkät finns också en öppen fråga som gjorde det möjligt för 
bibliotekarierna att i egna ord kunna uttrycka vad de vill ha ut av en utbildning om bibliotek 
och besökare med funktionsnedsättningar.  
 
Vi analyserade våra intervjuer utifrån de sex centrala aspekterna av sociokulturellt lärande, 
som de formuleras av Dysthe (2003). Enkäten valde vi att presentera dels i löptext, dels i form 
av grafer för att underlätta förståelsen av denna.  
 
Våra resultat gav vid handen att de två moment i 4 x 4-utbildningen, som hade upplevts som 
mest lärorika av deltagarna, var dels de praktiska övningarna där deltagarna fick simulera 
funktionsnedsättningar, dels föreläsningarna kring olika funktionsnedsättningar av föreläsare 
med egna funktionsnedsättningar.  
 
Vi finner att 4 x 4-utbildningen omfattar samtliga sex centrala sociokulturella aspekter som de 
formuleras av Dysthe (2003), där vikten av de situerade och de medierade aspekterna tonar 
fram särskilt starkt. Vi finner att utbildningar, som äger rum i bibliotekariernas eget bibliotek, 
befäster deltagarnas läroprocesser mer än om utbildningen sker på ett annat bibliotek. Likaså 
fångar en karismatisk föreläsare bibliotekariernas intresse på ett annat sätt än en föreläsare 
som upplevs som tråkig eller ointressant, vilket i sin förlängning kan innebära att 
bibliotekariers läroprocesser kring funktionsnedsättningar kan vara avhängiga vem 
föreläsaren är.  
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De praktiska övningarna upplevs av deltagarna som mycket givande, då de ger upphov till 
många tankar kring hur det egna biblioteket fungerar för besökare med 
funktionsnedsättningar. Fördelen med att gå denna riktade utbildning upplevs av 
bibliotekarierna vara att de på så sätt får ett fastlagt utbildningspaket, som erbjuder föreläsare 
och praktiska simuleringsövningar. Nackdelar är att utbildningen kan fresta på bibliotekets 
budget och att den kan upplevas som tidskrävande, även om här finns möjligheten att själv 
bestämma hur många moment i 4 x 4-utbildningen som deltagarna ska gå.  
 
I vår enkät framkommer att vad bibliotekarier generellt önskar av en utbildning kring 
bibliotek och besökare med funktionsnedsättningar är att lära sig mer om olika 
funktionsnedsättningar, hur besökare med funktionsnedsättningar bäst bemöts och hur 
biblioteket på ett funktionerligt sätt kan tillgängliggöras för dessa besökare. 
 
Vi konstaterar att en riktad utbildning av detta slag möts med intresse och entusiasm av vissa 
bibliotekarier, särskilt tydligt av dem som redan har ett engagemang i dessa frågor. Likafullt 
har vi också mötts av responsen från vissa bibliotekarier, som deltagit i utbildningen, att de 
inte minns mycket av den. En liknande attityd framkommer också i enkäten, där informanter 
uppger att de inte är intresserade av frågan och inte upplever sig ha något kunskapsbehov 
inom detta område utan hänvisar exempelvis till att dessa frågor specifikt åligger bibliotekets 
socialbibliotekarie. Vi påpekar i vår uppsats att det står skrivet i handlingsplanen Från patient 

till medborgare (2000) att människor med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter 
att delta i samhälls- och kulturlivet som människor utan funktionsnedsättningar. Detta kan 
kopplas till Bibliotekslagen som lyfter fram det särskilda ansvar som biblioteken har för 
besökare med funktionsnedsättningar. 
 
Avslutningsvis finner vi att kunskaper om de så kallade dolda funktionsnedsättningarna, 
särskilt psykiska sådana, är efterfrågade bland bibliotekarierna. Det framkommer dock vissa 
svårigheter inom 4 x 4-utbildningen att motsvara detta behov och vi funderar sålunda över hur 
detta viktiga behov bäst kan täckas in i riktade utbildningar om funktionsnedsättningar.  
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Bilaga 1: Förfrågan om intervjuer 
 

 

Hej! 

 Vi heter Annika Freed och Anders Holtäng och studerar på BHS i Borås. Vi funderar kring möjligheten 
att använda 4 x 4-utbildningen som ett uppsatsämne i vår magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Då vi genom regionbibliotekets hemsida ser att ni har genomgått 4 X 4-utbildningen 
skulle vi gärna med hjälp från er, vilja undersöka vilken inverkan som 4 x 4-utbildningen har haft på de 
bibliotekarier som genomgått denna utbildning avseende bemötande- och tillgänglighetsfrågor. Våra 
frågeställningar är bland annat om de upplever att de genom denna utbildning blivit bättre på att bemöta 
människor med funktionsnedsättningar? Uppsatsen är kvalitativ och baseras därför på ett antal intervjuer, 
förhoppningsvis bland annat med bibliotekarier som genomgått utbildningen. För att få veta mer om själva 
utbildningen, tanken bakom denna, upplägg, framtidsplaner för den, osv skulle vi bli mycket glada och 
tacksamma om det finns möjlighet att ta emot oss för en intervju kring detta! 

  

MVH 

 Anders Holtäng/Annika Freed 
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Bilaga 2: Frågor Carina Holmin, ABF och Eva C. Johansson, Kultur i 

Väst Regionbiblioteket 

 

 

1. Avsikten med utbildningen? Vad är dess historik? 

2.Vem är dess beställare?  

3.Hur blev ABF involverat i projektet? 

4. Har utvärderingar gjorts av den? I så fall av vem? 

5. Vad kostar det att delta? Vem står för kostnaden? 

6. Finns det andra utbildningar tillgängliga på detta tema? Planeras nya sådana? 

7. Tar biblioteken hela paketet i gemen eller vissa delar endast? 

8. På vilka tider lägger man det oftast? Under dagtid eller på kvällen? 

9. Hur lång tid är den planerad att ges? 

10. Varför är inte utbildningen obligatorisk med tanke på att biblioteken 2010 ska vara 
anpassade? 

11. Hur fungerade det med Västra Frölunda som ”testhus?” Lever verksamheten kvar där? 

12. Vilka pedagogiska tankar fanns kring utbildningen? 

13. Vem höll i utbildningens upplägg och ordnade kontakter med föreläsare? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till bibliotekarierna 

 

1. När deltog ni i 4 x 4-utbildningen? 

2. Har ni gått alla fyra delar eller endast några få delar? Anpassat program? Någon del i 
utbildningen som ni mer fokuserat mer på? 

3. Vem tog initiativ till att ni skulle gå utbildningen och vilken var anledningen till att ni 
initierade till att delta i den här utbildningen? 

4. Vilka deltog? 

5. Hur lades undervisningen upp? 

6. Hur lång tid pågick den?  Positiva respektive negativa upplevelser av utbildningen? 

7. Vad hade ni behövt mer av respektive mindre av i utbildningen? 

8. Hur arbetade ni därefter med att omsätta utbildningen i praktiken? 

9. Positiva respektive negativa erfarenheter av detta? 

10. Hur har deltagandet i utbildningen påverkat er arbetsvardag? 

11. Har ni gjort någon utvärdering av kursen bland personalen efter att tid gått efter 
deltagandet? Någon utvärdering bland brukarna om de märkt någon skillnad i frågor 
om bemötande och tillgänglighet? 

12. Är det någon del i utbildningen som ni känner kunde gjorts annorlunda till fördel för 
er? 

13. Känner ni att utbildningens innehåll lever kvar inom den ordinarie verksamheten? Har 
frågor från utbildningen fortsatt att aktualiseras inom något annat forum av er? 
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Bilaga 4: Enkät biblioteken 

Introduktionsbrev som följde med enkäten 

Hej! Vi heter Annika Freed och Anders Holtäng och studerar biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Borås högskola Bibliotekshögskolan. Vi skriver nu på vår 
magisteruppsats, där vårt syfte är att försöka utröna om en riktad utbildning om 
funktionsnedsättningar kan bidra till ökad kunskap hos bibliotekarien frågor till gagn för 
dennes yrkesutövning. I detta sammanhang uppmärksammar vi särskilt den utbildning om 
funktionsnedsättningar, som benämns 4 x 4-utbildningen vilken riktar sig till personal inom 
kulturinstitutioner i Västra Götaland, och som ges i regi av Regionbiblioteket Väst.  
Vi skulle därför vara mycket tacksamma om Du har möjlighet att besvara nedanstående frågor 
inom loppet av 2 veckor genom att klicka på länken nedan. Du som svarar är anonym och det 
enda vi tar emot är svaren och inte vem som skickat dem. Vi tackar redan i förväg för Din 
vänlighet att vilja hjälpa oss försöka åstadkomma en bra uppsats kring detta viktiga ämne! 
 
 
http://selectsurvey.bhs.hb.se/SelectSurveyASP/TakeSurvey.asp?SurveyID=31Inl30J852KG 
 
 
MVH 
 
Anders Holtäng & Annika Freed 

http://selectsurvey.bhs.hb.se/SelectSurveyASP/TakeSurvey.asp?SurveyID=31Inl30J852KG
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1.  Har ditt bibliotek anordnat/deltagit i någon utbildning kring funktionsnedsättningar de senaste 10 åren?* 
   

Ja  
   

Nej  
   

Vet ej  
   

Övrig kommentar  
          
 

2.  Har ditt bibliotek en biblioteksplan?* 
   

Ja  
   

Nej  
   

På gång  
   

Vet ej  
   

Övrig kommentar  
          
 

3.  Om det finns en biblioteksplan, lyfts i denna frågor kring människor med funktionsnedsättningar och bibliotekets 
tillgänglighet för dem? 

   
Ja  

   
Nej  

   
Vet ej  

   
Övrig kommentar  

          
 

4.  Har ditt bibliotek deltagit i 4 X 4-utbildningen?* 
   

Ja  
   

Nej  
   

Vet ej  
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5.  För dig vars bibliotek har deltagit i utbildningen, hur upplevde du den? 
   

Jag är mycket nöjd  
   

Tillfredsställande  
   

Gav inte så mycket  
   

Övrig kommentar  
          
 

6.  Om ditt bibliotek inte har deltagit, vilka är skälen till detta?* 
   

Redan deltagit i liknande utbildning  
   

Kostar för mycket  
   

Annat skäl  
          
 

7.  Planerar ditt bibliotek delta i 4 X 4 eller den kortare utbildning på samma tema som nu erbjuds av Regionbiblioteket Väst?* 
   

Ja  
   

Nej  
   

Vet ej  
   

Övrig kommentar  
         
 

8.  Jag finner inte 4 X 4-utbildningens upplägg och innehåll som relevant för mitt bibliotek.* 
   

Ja  
   

Nej  
   

Delvis  
   

Vet ej  
   

Övrig kommentar  
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9.  Bedömer du att ditt bibliotek har behov eller nytta av en riktad utbildning om funktionsnedsättningar?* 
   

Ja  
   

Nej  
   

Vet ej  
   

Övrig kommentar  
          
 

10.  Vad skulle du vilja ingick i en riktad utbildning om funktionsnedsättningar som skulle passa ditt biblioteks verksamhet?* 

   

 
 

11.  Hur prioriterat upplever du att området tillgänglighet och funktionshinder är på ditt bibliotek i förhållande till andra 

områden som där bör prioriteras?* 
   

Hög  
   

Medium  
   

Låg  
   

Inte alls  
 

Asterisk * står för att frågan måste besvaras för att kunna skicka in enkäten.  

 

 

 

 

 

 


