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Abstract: The purpose of this study was to examine how some children with
reading problems experience and use libraries. The main problem
was: How do dyslectic children experience and use libraries and
how do they handle their reading difficulties when using libraries?
The questions at issue were:

1. Do children with reading problems use libraries, and if so how?
- in which purposes do they use libraries?
- which materials and services do they use?
- why don’t some children use libraries?
2. How do the children handle their difficulties when using
libraries: which coping-strategies do they use?

The study was initiated with a questionnaire answered by 40
children with reading problems. Among these children 14 were
selected for interviews. The main method used was qualitative
interviews with the 14 children. The description and analysis of
the empirical material was made according to user-oriented
theories mainly by Wilson but also by Kuhlthau, and according to
coping-theories, and theories of reading problems mainly by
Lundberg and Høien.

The results showed that many children in the study used libraries
for self-chosen activities. The active users used the library
consciously to borrow books to read, to practice reading and to get
materials to compensate their problems. They liked books and
liked to read or listen. Many children didn’t like reading books but
they liked computers and Internet. They used the Internet facilities
at the libraries together with friends, almost everyday at school.
By using the Internet they practised their reading and writing
unconsciously. Those who didn’t use the library didn’t like books
or reading. They tried to conceal their reading problems by
avoiding reading, books and libraries. Many children didn’t
choose literature specially adopted for children with reading
problems, instead they chose literature for interest.

Nyckelord: Barn, lässvårigheter, dyslexi, biblioteksanvändning,
                                               Internet, coping, läsning, böcker
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1 Inledning

Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter är ett av de vanligaste handikappen i Sverige. Mellan
5-10% av alla barn har lässvårigheter, minst ett barn i varje klass! Därför är det inget
litet problem. I bibliotekslagen från 1997 står att biblioteken skall ägna särskild
uppmärksamhet åt funktionshindrade. I rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur
från Statens kulturråd kan man läsa att funktionshindrade personer skall ha tillgång till
samma kultur som andra, oavsett funktionshinder, och om kulturen inte är tillgänglig
skall den anpassas för de funktionshindrade (1998, s. 5, 15). 1990 erkändes dyslexi som
ett handikapp av Socialstyrelsen, vilket innebär att dyslektiker utgör en av de grupper
som biblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt.

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat begreppen funktionshinder och
handikapp i syfte att visa att handikappet uppstår i mötet mellan personen med
funktionshindret och omgivningen. Handikappet är en följd av brister i samhället
(Modigh & Svanberg, 2000, s. 14).

Det är viktigt att reducera de brister i samhället som skapar handikappet. Repstad menar
att när människor får fördjupad förståelse av egna och andras handlingar och
handlingsmöjligheter, kommer de genom den ökande insikten och medvetenheten att
kunna handla annorlunda jämfört med tidigare (1999, s. 14). Om jag som bibliotekarie
kan få insikt i hur barn med dyslexi upplever bibliotek kanske jag kan bli medveten om
en del brister i bibliotek och istället underlätta besöket för barn med lässvårigheter.
Detta kommer alla biblioteksanvändare till del, inte bara personer med dyslexi, det är
dyslektiker som märker bristerna tydligt men bristerna kan förnimmas av alla mer eller
mindre, tror jag. Därför kommer åtgärder, rutiner, bemötanden som underlättar
dyslektikers kontakt med biblioteket att gagna alla. Jag vill med uppsatsen belysa och få
insikt och ökad kunskap och förståelse för bibliotekets betydelse för barn med dyslexi,
utifrån barns perspektiv.

Varför intresserar jag mig för problemet?
Vårt äldsta barn, Martin 14 år, har grav dyslexi. Både jag och min man har alltid läst
mycket för Martin och han har verkligen älskat det. Tyvärr kan han inte läsa böcker
med behållning själv. Däremot får han sitt stora läsbehov tillfredsställt genom talböcker,
via bibliotekets försorg. Han får många härliga läsupplevelser och på köpet andra goda
effekter såsom ordförråd, läsförståelse, språkstimulans m m  av att lyssna på talböcker.
Jag anser att bibliotek har en stor roll att spela då det gäller att tillhandahålla/ förmedla
kultur, lässtimulans och läslust till alla, speciellt till dem med läsproblem av något slag.

Biblioteken tillhandahåller och förmedlar inte bara kultur utan också upplevelser,
information och kunskap. Till biblioteket kan man gå för att låta sig underhållas, för att
söka information eller få kunskap (Larsson, 2000, s. 111). Biblioteket har i sitt bestånd
många olika typer av medier, många direkt anpassade för dem med lässvårigheter, som
bara finns att få via biblioteket. Jag tycker därför en viktig uppgift för biblioteket är att
förmedla goda biblioteksupplevelser till alla och speciellt till barn och ungdomar med
dyslexi.
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För att få en bakgrundsbild till uppsatsen tog jag kontakt med talboksavdelningens chef
samt med personal på dyslexicentrum, på stadens folkbibliotek, hädanefter kallat
stadsbiblioteket. De menar att barn och ungdomar med lässvårigheter i väldigt ringa
utsträckning använder biblioteket. Jag tror att barn och ungdomar som har
lässvårigheter behöver, kanske i ännu högre grad än läsande barn, få goda och
stimulerande biblioteksbesök. Staffan Ekegren skildrar i Det var ju inte dum jag var hur
13 vuxna dyslektiker upplever att möta biblioteket. De har utvecklat en negativ
självbild, de är fyllda av ängslan och oro och uppfattar sig som ”dumma” i kontakten
med biblioteket (1996).

Efter att ha läst om de 13 vuxna dyslektikernas berättelser om mötet med biblioteket vill
jag som bibliotekarie att barn och unga människor skall slippa behöva känna sig
”dumma” i mötet med biblioteket.

Tidigare forskning
Ingvar Lundberg, läsforskare och professor i psykologi, skriver i en artikel ur
Socialmedicinsk tidskrift att huvuddelen av forskningen kring dyslexi har haft utpräglad
kvantitativ och medicinsk-biologisk inriktning (1997, s. 4-8). Dyslexifenomenets
komplexa natur kräver dock enligt Lundberg flera olika forskningsperspektiv. Lundberg
anser att man borde ställa andra frågor och besvara dem med andra metoder än de
traditionella. Ett viktigt mål för en kvalitativt inriktad forskning är att förstå hur den
läshandikappade upplever sin situation och hur hon ser på sig själv och sina problem,
menar Lundberg (ibid., s. 8). Med utgångspunkt från den läshandikappades eget
perspektiv borde man bland annat ta reda på hur individen hanterat problemen, hur
mötet med samhället har påverkat handikappet anser Lundberg. Lundberg ställer flera
frågor som han anser borde undersökas, bland annat vilka ”coping”-strategier använder
den läshandikappade, försöker individen dölja problemen eller få pedagogisk hjälp?

Termen coping används ofta inom psykologisk forskning för att beskriva hur individen
bär sig åt för att klara av svårigheter, att t ex leva med handikapp (Carlsson, Hjelmquist
& Lundberg, 2000, s.10). En svensk översättning av begreppet coping skulle kunna vara
”anpassningsstrategier” (Persson, 2000, s. 50). Ett  annat sätt att beskriva vad coping
handlar om kan vara hur individen bemästrar och hanterar en viss situation. Termen
bemästra associerar jag med övervinna eller klara och det behöver inte copingstrategins
verkan resultera i. I denna uppsats används termen coping för att beskriva hur barnen
hanterar sina lässvårigheter, i mötet med biblioteket.

Önskvärd effekt av arbetet
Genom att belysa hur barn med dyslexi ser på bibliotek är förhoppningen att detta
arbete kan bidra till en ökad förståelse för de dyslektiska barnens situation, i första hand
bland bibliotekspersonal men också hos lärare och föräldrar. Förhoppningsvis kan
denna ökade förståelse och medvetenhet bidra till insikter och åtgärder så att barn med
lässvårigheter inte skall behöva känna sig handikappade på bibliotek.

Med utgångspunkt från de mål och frågor som Lundberg har formulerat för en
kvalitativt inriktad forskning kring dyslexifenomenet, har uppsatsens syfte och
frågeställningar formulerats.
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1.1 Syfte

Syfet med detta magisterarbete är att undersöka vilka erfarenheter av och uppfattningar
om bibliotek några barn med lässvårigheter har. Genom att försöka sätta sig in i några
lässvaga barns situation och se med barnets ögon på bibliotek, samt med hjälp av
litteratur och teori försöka tolka barnens utsagor, är avsikten att därigenom få en djupare
insikt och förståelse för hur barn med lässvårigheter upplever och eventuellt använder
bibliotek.

1.2 Problemformulering och frågeställningar

Den övergripande problemformulering arbetet har är:

Hur upplever och använder barn med lässvårigheter bibliotek och hur hanterar
barnen sina svårigheter i mötet med biblioteket?

För att precisera vad uppsatsen skall undersöka ställs med utgångspunkt i syftet och
problemformuleringen följande frågeställningar:

1. Använder barn med lässvårigheter bibliotek och i så fall hur?
– i vilka syften använder de bibliotek?
– vilka medier och tjänster använder de i biblioteket?
– varför använder en del inte bibliotek?

2. Hur hanterar barnen sina svårigheter i mötet med biblioteket: vilka coping-
strategier använder de i mötet med biblioteket?

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till barn mellan 10-15 år som har diagnosen dyslexi eller som av
specialläraren bedöms ha lässvårigheter och som får specialpedagogisk hjälp. Barn med
stora språksvårigheter tas inte med eftersom det kan vara svårt att särskilja
språksvårigheter från lässvårigheter. Bibliotek begränsas här till de bibliotek barnen
möter, nämligen stadsbibliotek och skolbibliotek.

1.4 Disposition

Här ges en kort presentation av vad följande kapitel kommer att behandla.

Första kapitlet innehåller en kort inledning till arbetets syfte. Därpå följer syfte,
frågeställningar och avgränsning samt definition av några termer och begrepp.

Andra kapitlet ger en grundligare genomgång av bakgrunden till uppsatsen, presentation
av dyslexi och vad det kan innebära för individen, styrdokument som reglerar de
läshandikappades möjligheter att delta i samhället med fokus på bibliotek, samt en
inblick i barns rätt till information utifrån Barnkonventionen och hur biblioteken kan
bidra till det. Tillsist en kort presentation av bibliotekets hjälpmedel för dyslektiker och
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läshandikappades möjligheter att utnyttja biblioteken.

Kapitel tre inleds med ett avsnitt om hur barn kan vara som informationsanvändare och
hur biblioteken kan ta hänsyn till det. Framställningen koncentreras sedan på tidigare
forskning och undersökningar om barn med lässvårigheter och bibliotek samt på den
litteratur som har använts i arbetet, som liknande studier, rapporter och artiklar. Kapitlet
avslutas med att redogöra för ett par användarstudier med barn, som har anknytning till
problemformuleringen i uppsatsen.

I kapitel fyra redogörs för den teori som har använts i uppsatsen för att teckna ett
teoretiskt sammanhang och förståelse till uppsatsens problemformulering. Här
behandlas hur valda delar av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen
ser på information och användaren av information. Ett avsnitt om barns tänkande och
lärande tas upp. Vidare redogörs för olika sätt att hantera svårigheter med hjälp av
teorier kring begreppen coping och copingstrategier. Till sist tecknas ett kort avsnitt om
barns psykoligiska utveckling i 10-15-års åldern och barns socialisation.

I kapitel fem diskuteras och motiveras valet av metod. Vidare redogörs för urvalet och
motiveras och beskrivs valet av intervjupersoner samt avgränsningar. Till sist
presenteras undersökningens genomförande samt hur den litteratur som har använts i
studien söktes.

Kapitel sex innehåller redovisning och analys av resultaten av enkät och intervjuer.

I kapitel sju diskuteras och tolkas resultaten med utgångspunkt i problemformuleringen
och frågeställningarna. Analysresultaten av enkäten och intervjuerna knyts samman
med den använda teorin, litteraturen och egna tankar. Kapitlet avslutas med funderingar
kring fortsatt forskning.

De avslutande kapitlen innehåller slutsatser, sammanfattning, litteraturförteckning samt
bilagor.

1.5 Definitioner

Coping introducerades som term inom psykologisk stressforskning av Lazarus och
betecknar olika sätt att hantera påfrestningar och krav (Nationalencyklopedin, 1990,
Band 4, s. 235). I denna uppsats används termen coping för att beskriva hur barnen
hanterar sina lässvårigheter, i mötet med biblioteket.

Copingstrategier beskriver olika sätt att bemästra och hantera påfrestningar och krav
som en specifik situation medför (Engström & Larsson, 2000, s. 318). I denna uppsats
avses hur barnen med lässvårigheter hanterar sin situation i mötet med biblioteket, vilka
strategier de använder för att hantera sina svårigheter i mötet med biblioteket.

Dyslexi används för att beteckna stora och ihållande lässvårigheter. Begreppet dyslexi
kan översättas till ”svårigheter med skrivna ord”( Høien & Lundberg, 1999, s. 10). Det
primära problemet för individen är förmågan att snabbt och säkert identifiera skrivna
ord och att stava ord korrekt (Lundberg & Miller, 2000, s. 209). Dyslexi förekommer
inom alla intelligensnivåer. I denna uppsats ligger fokus på svårigheter att läsa.
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Funktionshinder är enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition den
begränsning i en persons funktionsförmåga som är en följd av skada, sjukdom eller
annan störning (Modigh & Svanberg, 2000, s. 14).

Handikapp är enligt WHO:s definition den begränsning av möjligheterna att delta i
samhällslivet som funktionshindret innebär för en person i hans eller hennes dagliga liv.
Funktionshinder är knutet till den egna kroppen, medan handikapp är beroende av den
omgivande miljön (ibid.)

Läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp för alla typer av svårigheter med att
läsa, stava och skriva. Man behöver inte ha svårigheter inom alla tre områden men ofta
hänger de ihop (Persson & Ödman, 1997, s.65-66). I denna uppsats ligger fokus på
svårigheter att läsa.

Kompensatoriska hjälpmedel är hjälpmedel som på olika sätt ersätter eller övervinner
ett handikapp, som till exempel en talbok eller en dator med hjälpprogram (ibid., s. 56).

Begreppen dyslexi, läshandikapp, lässvaghet och lässvårigheter används omväxlande i
uppsatsen som synonyma uttryck för samma företeelse, det vill säga svårigheter att läsa.

2 Bakgrund

Detta kapitel innehåller bakgrundsmaterial till uppsatsen och behandlar funktionshindret
dyslexi, dyslexi som osynligt handikapp och barn med dyslexi. Därefter följer ett avsnitt
om olika dokument som styr barns rättigheter, folkbibliotekens arbete och
funktionshindrades rättighet till samma möjligheter som andra att ta del av samhällets
utbud, vilka jag kallar styrdokument. Detta avsnitt avslutas med att ta upp barns rätt till
information och hur biblioteken kan bidra till detta. Kapitlet avslutas med att presentera
olika hjälpmedel biblioteken har utvecklat för att underlätta för lässvaga samt tar upp
litteratur som belyser dyslektikers kontakt med bibliotek.

2.1 Dyslexi

Termen dyslexi, kommer från dys, som betyder svårigheter eller miss, och lexia, som
betyder ord, vilket alltså innebär ”svårigheter med skrivna ord” (Høien & Lundberg,
1999, s. 10). Dyslexi används för att beteckna stora och ihållande lässvårigheter och det
rör sig om en speciell funktionssvaghet inte om en generell begåvningsmässig svaghet
hos individen (ibid., s. 10). Förbundet mot Läs och Skrivsvårigheter, FMLS, menar att
när en person har en läs- och skivförmåga som ligger avsevärt under den nivå som hans
förståndsmässiga eller intellektuella nivå skulle medge, då har han läs- och skriv-
svårigheter (Läs & Skrivsvårigheter, 1997, s. 8). Dyslexi förekommer alltså inom alla
intelligensnivåer. Orsakerna till dyslexi har diskuterats i över 100 år och det har varit en
debatt med olika förklaringsmodeller. Det finns inte ett svar på problemet, utan
orsakerna beror troligen på flera faktorer och kan variera mellan olika individer (ibid., s.
8). Denna studie använder i hög grad läsforskarna Høiens och Lundbergs arbeten.
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Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket orsakad av en svaghet i
det fonologiska (språkljud, ljudmässiga) systemet, skriver Høien och Lundberg (1999, s.
21). Det primära problemet för individen är förmågan att snabbt och säkert identifiera
skrivna ord och att stava ord korrekt (Lundberg & Miller, 2000, s. 209).

Orsakerna till dyslexi har diskuterats under lång tid och nu anser de flesta forskare att
genetiska faktorer spelar stor roll, dyslexi har en biologisk grund. Det är inte själva
dyslexin som ärvs utan generna (Høien & Lundberg, 1999, s. 193). Generna bestämmer
våra förmågor och anlag. De inverkar också på hur vi reagerar på miljöpåverkan (ibid.,
s. 193).Vilken omfattning funktionsnedsättningen har beror på ett samspel mellan
genetiska faktorer och miljöfaktorer av olika slag. Det är alltså frågan om en
kombination av arv och miljö (Lindell, CG och Sonya, 1996, s. 19). Generna ger barnet
en disposition som gör det mer eller mindre mottagligt för olika stimulanser i miljön
(Høien & Lundberg, s. 194). Barnet i sin tur påverkar också sin omgivning så att de
vuxna runt barnet, behandlar barnet på ett sätt som passar barnets läggning. Barnet är en
aktiv skapare av sin egen miljö, anser Høien och Lundberg (ibid., s. 195). T ex barn
med en läggning som gör dem särskilt mottagliga för verbal stimulans ber gärna att man
läser för dem. De söker sig aktivt till böckernas värld och stimulerar föräldrarna att
hjälpa dem i detta, t ex genom att följa med dem till biblioteket, skriver Høien och
Lundberg (ibid.).

Allmänt anses att dyslexi är mer vanligt förekommande hos pojkar än hos flickor men
det är inte säkerställt. Förklaringar till skillnaderna mellan pojkar och flickor kan vara
att flickor mognar tidigare än pojkar vilket kan ge dem ett språkligt försprång och att
dyslexin lättare upptäcks hos pojkar därför att pojkar ofta uppvisar störande andra
problem (Frisk, 2000, s. 191).

2.2 Dyslexi – ett osynligt handikapp

WHO har definierat handikapp och funktionshinder för att visa på att handikappet
uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen.
Handikappet är en följd av brister i samhället (Modigh & Svanberg, 2000, s. 14). Ingvar
Lundberg och Louise Guron Miller skriver att en funktionsnedsättning, som dyslexi, blir
till ett handikapp först i mötet med omgivningens krav (2000, s. 227). Handikappet
ligger inte hos personen utan uppkommer under mötet med en omgivning som inte är
tillräckligt anpassad (Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 54).

Uppfinningen av skriften innebar ett teknologiskt genombrott, i mänsklighetens historia,
en kognitiv teknologi som ökade människans informationsteknologiska förmåga och
som skapade nya sätt att tänka, skriver Lundberg och Miller (2000, s. 207). Men
samtidigt skapades också en ny typ av funktionshinder – dyslexi (ibid.). Läsning är en
kulturellt baserad teknik som behöver läras in med handledning och övning (Høien &
Lundberg, 1999, s. 192). När skriftspråket hade en mer underordnad roll i samhället och
i yrkeslivet kunde en dyslektiker klara sig väl menar Lundberg och Miller (2000, s.
228). Men i dagens samhälle som kräver allt bättre läsfärdighet är människor med
dyslexi verkligen handikappade. Många som har dyslexi skäms för sitt handikapp och
blir experter på att dölja det. De försöker undvika alla situationer där de kan bli
avslöjade (Läs och skrivsvårigheter, 1997, s. 8). Handikappet dyslexi syns inte utanpå
individen men känns inuti.
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2.3 Barn med dyslexi

Barn med dyslexi kan tidigt få en negativ bild av sig själva, redan efter första klass kan
barnet ha insett att det har betydligt svårare att lära sig läsa och skriva jämfört med
klasskamraterna. Barnen kan uppleva att de ständigt misslyckas i skolan, vilket
försämrar barnens motivation och ger dem en negativ självbild och negativa känslor
(Seth, Heimdal & Janson, 1997, s. 54 – 55).

2.3.1 Den onda cirkeln
För barn med dyslexi innebär läsningen så stor mental ansträngning och ger så litet
personligt utbyte att det är lättare att låta bli, de undviker läsningen (Høien & Lundberg,
1999, s. 17). Barn som upplever läsningen som besvärlig och mödosam får inte så stort
utbyte av läsningen och tappar lusten, de har sällan kommit så långt i en bok att de har
blivit engagerade och de har ofta starkt olustbetonade associationer knutna till
läsningen. De vill hellre göra något annat än att läsa (Lundberg, 1992, s. 90, Høien &
Lundberg, 1999, s. 289). Många barn har kämpat med att ”knäcka koden” men har inte
läst en enda bok själv och förhållandet till böcker blir gärna negativt, menar Hongset
(1992, s. 43). Risken är stor att barnen hamnar i en ond cirkel (Høien & Lundberg,
1999, s. 17-18). De har lärt sig att undvika läsningen, vilket hindrar dem att uppnå god
läsfärdighet. För att uppnå automatisk ordavkodning krävs mycket träning. Dyslektiker
som undviker att läsa för att de läser dåligt får därmed inte den träning som behövs för
säker ordavkodningsfärdighet, menar Høien och Lundberg (ibid.). Lundberg och Miller
skriver att redan i årskurs 2 är skillnaden i omfattning av den frivilliga läsningen mellan
lässvaga och goda läsare enorm (2000, s. 210). Till följd av det tidiga misslyckandet att
lära sig läsa inom ett socialt viktigt område kommer dyslektikerns onda cirkel också att
innefatta sociala och emotionella problem och en försämrad självbild, vilket ytterligare
förhindrar läsinlärningen och passiviserar individen, menar Lundberg och Miller (ibid.).
När barnets självbild är dålig är det lätt att undvika det som är nytt av rädsla för att
misslyckas, menar Seth, Heimdal och Janson (1997, s.56).

2.3.2 Bryta den onda cirkeln
Man kan endast lära sig läsa genom att läsa menar Lundberg (1992, s. 89). För att bryta
den onda cirkeln blir den pedagogiska uppgiften att visa att behärskad läsfärdighet kan
ge glädje och tillfredsställelse, det gäller att väcka läslust och att få barnet att tro på sig
själv (Høien & Lundberg, 1999, s. 276). I och med att läsningen är så ansträngande
måste målet med lästräningen vara attraktiv (ibid., s. 264). Det gäller att få barnen att
upptäcka vilken glädje och stimulans böcker kan inrymma, menar Lundberg (1992, s.
90). Om barn får uppleva många och framgångsrika möten med texter ökar chanserna
väsentligt för att ordavkodningsfunktionen kan stärkas, menar Birgitta Ahlén (1998, s.
23).

Høien och Lundberg skriver att forskningen har visat en del generella principer i det
pedagogiska arbete alla dyslektiker har nytta av: tidig identifiering och tidig hjälp,
fonologiskt grundarbete, direkt undervisning, multisensorisk stimulering, behärskande
av läsningen genom överinlärning och automatisering samt god inlärningsmiljö (1999,
s. 267).

Multisensorisk stimulering innebär att flera sinneskanaler används samtidigt under
inlärningen. Flera sinnen aktiveras samtidigt hos individen, som syn, hörsel och känsel
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och det bidrar till god inlärning. Enligt Høien och Lundberg kännetecknas en god
läsinlärningsmiljö av (ibid., s. 279-280):
• att ha många böcker med olika svårighetsgrad i klassrummet
• lägga vikt vid färdighetsträning och mycket läsning av barnböcker
• variera formerna av läsning
• ha varierat läsmaterial; berättelser, facklitteratur, lättlästa böcker
• göra läsinlärningen lustbetonad: minska risken för misslyckanden, mycket positiv

feedback, få barnet att tro att hon kan lära sig läsa
• följa upp barnets framgångar i läsning och skrivning

God och säker ordavkodningsfärdighet kommer som ett resultat av mycket läsning. För
att barnet skall få det krävs att hon har fått lagom svårt läsmaterial och har läslust
(Høien & Lundberg, 1999, s. 286). Det är mycket viktigt för dyslektiska barn att få
lyckas i lästräningen, positiva erfarenheter spelar stor roll för läsinlärningen hos
lässvaga barn, menar Høien och Lundberg (ibid., s. 323). Birgitta Ahlén menar att man
måste försöka få barnet att behålla motivationen, ordglädjen och läsglädjen samt bidra
till att barnet har gott självförtroende och en positiv självbild, för att förhindra eller
bryta onda cirklar (1998, s. 26, 39-40). Ahlén ger olika förslag, från bibliotekshåll, för
att uppnå detta:
• arbeta med bok och band som lästräning, forskning har visat att användning av bok

och band har givit betydande resultat
• ha tillgång till talböcker för upplevelseläsning och att ha möjlighet att kunna läsa

samma böcker som kompisar
• ha god kontakt med både skol- och folkbibliotek
• ha tillgång till dator för att kunna göra snygga utskrifter och till läs- och skrivträning
Den goda cirkeln beskrivs inte utan nämns bara av Høien och Lundberg, men jag antar
att den skulle kunna beskrivas som: att när barn känner att de lyckas stärks
självförtroendet och självkänslan, och om barnet tror på sig som läsare och får glädje av
läsningen vill hon läsa mer och då tränar hon upp sin förmåga att läsa och hon lyckas i
läsningen. Den goda cirkeln främjar läsfärdigheten och för barnet framåt i läsningen.
Ahlén menar att läsning är beroende av tre faktorer: avkodning, förståelse och
motivation (1998, s. 31). Det lässvaga barnet har svårigheter med avkodning. Om
läsningen skall vara positiv får ingen av faktorerna vara noll, om någon av faktorerna är
noll blir läsningen också noll, menar Ahlén (ibid., s. 32). Om barnet är motiverat och
har läslust och lyckas i läsningen är hon inne i den goda cirkeln.

2.4 Styrdokument

Människor med funktionshinder skall ha tillgång till samma kultur som andra, oavsett
funktionshinder. Om kulturen inte är tillgänglig skall den anpassas (Funktionshindrades
tillgång till kultur, 1998, s. 15) Samhället har gått mot en ökad normalisering av
funktionshindrade, skriver Birgitta Modigh och Magdalena Svanberg i Likvärdig
service (2000, s. 15). Det innebär att funktionshindrade skall få del av all service och
verksamhet i samhället på lika villkor som alla andra. Samhället går också mot en ökad
integrering, vilket innebär att funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt skall
få del av kulturell verksamhet tillsammans med andra (ibid.). Kunskapen och
acceptansen av funktionshindrade har ökat, anser Modigh och Svanberg. Ett exempel är
dyslexi, som efter dyslexikampanjen 1997 har blivit ett accepterat funktionshinder
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(Modigh & Svanberg, 2000, s. 16). Lagstiftningen ger ökade möjligheter för stöd åt
funktionshindrade. I Bibliotekslagen från 1997 står att folk- och skolbibliotek skall ägna
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade. Funktionshindrades tillgång till bibliotek
närmar sig långsamt målen om normalisering och integrering och det sker genom att
anpassade medier är en naturlig del av mediebeståndet på biblioteket och att all personal
är medvetna om funktionshindrade skriver Modigh och Svanberg (ibid., s. 20-22).

Det finns en rad nationella och internationella dokument som styr barns rättigheter,
folkbibliotekens arbete och funktionshindrades rättighet till samma möjligheter som
andra att ta del av samhällets utbud.

2.4.1 FN:s standardregler
1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt standardregler om jämlikhet och
delaktighet för människor med funktionsnedsättningar. Reglerna är inte juridiskt
bindande utan innebär ett juridiskt och politiskt åtagande för varje medlemsland.
Reglerna ger konkreta förslag hur ett land kan undanröja hinder för funktionshindrade
och skapa ett tillgängligt samhälle. Standardreglerna preciserar vilka förutsättningar
som krävs för delaktighet och jämställdhet och lyfter fram ökad medvetenhet om
människor med funktionsnedsättningar och god tillgång till stöd, service och
hjälpmedel, som viktiga förutsättningar. Reglerna preciserar också områden, bland
andra tillgänglighet och kultur, som är väsentliga för delaktighet och jämlikhet.
(Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 23-24)

2.4.2 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest
FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, UNESCO, utarbetade
1994 ett folkbiblioteksmanifest, där folkbiblioteket beskrivs som en levande
samhällskraft och en viktig grund för demokrati och utbildning. Manifestet är inte
juridiskt förpliktigande men medlemsländerna har en moralisk skyldighet att följa det.
Manifestet innebär att folkbiblioteken skall göra alla slag av kunskap och information
lätt tillgängliga för alla. Särskilda tjänster och material ska kunna erbjudas dem som av
någon anledning inte kan utnyttja det vanliga utbudet, som personer med olika
handikapp. Utbudet bör förutom de traditionella samlingarna inkludera alla typer av
media och modern teknologi.
(Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 19-20)

2.4.3 Kulturpolitiska mål
1996 beslutade riksdagen om nya nationella kulturpolitiska mål, vilka skall genomsyra
all offentligt stödd kulturverksamhet. För dyslektiker är de två första målen av intresse,
då de handlar om allas lika rättighet att få del av kulturlivet:
- värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den
- verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet, kulturupplevelser samt

till eget skapande.
(Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 17)

2.4.4 Bibliotekslagen
I den svenska bibliotekslagen från 1996 slås fast att :
  2 § alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek till främjande av intresse för
läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet
i övrigt.
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  8 § folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade
samt invandrare och andra minoriteter bl. a genom att erbjuda litteratur på andra
språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
  9 § Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
(Bibliotekslagen, 1996)
Kommunerna har ansvaret för folkbiblioteken. Bibliotekslagen är en ramlag, vilket
innebär att det är varje kommuns ansvar att utforma verksamheten för att uppfylla
lagens intentioner. Bibliotekens ansvar att göra sin verksamhet tillgänglig uttrycks
tydligt i §2 och §8 i bibliotekslagen, om alla medborgare, även barn med
funktionshindret dyslexi, ska ha tillgång till bibliotekens verksamhet krävs särskilda
insatser och anpassade media (Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 21). Dessutom
uttrycks tydligt att biblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar, efter deras behov.

2.4.5 FN:s barnkonvention
Barnkonventionen är en integrerad del av de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen
står för den samlade världssynen på barn och gäller för alla människor i världen under
18 år. Barnkonventionen ser barn som egna individer med egna rättigheter, samtidigt
som barns särskilda behov av skydd och omvårdnad betonas. Den innehåller 54 olika
artiklar, varav fyra kan sägas vara konventionens grundprinciper: att barnet har rätt till
skydd mot alla former av diskriminering (artikel 2), att barnets bästa skall beaktas vid
alla åtgärder som berör barnet (artikel 3), att barnet har rätt till liv och utveckling
(artikel 6) samt att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade
(artikel 12). (Hammarberg, 2000).

Barnkonventionen innehåller också artiklar som specifikt berör detta arbetes syfte och
problemformulering: barns rätt till information efter sina behov, samt barns rätt till
deltagande i kulturlivet. En artikel berör specifikt barn med funktionshinder, artikel 23,
som säger att barn med psykiskt- eller fysiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt liv
under bra förhållanden, som gör det möjligt för barnet att aktivt delta i samhället.
Barnkonventionen är juridiskt bindande och skall genomsyra all offentlig verksamhet i
Sverige (ibid.).

2.4.6 Barns rätt till information och hur biblioteken kan bidra till detta
Koren tar Barnkonvention som utgångspunkt i en artikel som handlar om barns rätt till
information och om bibliotekets uppgifter, utifrån det perspektivet (1998, s. 1-16).
Koren skriver att forskning om barns utveckling visar att information spelar en
oumbärlig roll. Barn är informationssökare menar hon. Information påverkar barns
sociala, psykiska, kognitiva och emotionella utvecklingen. Koren menar att det är
viktigt att alla barn har tillgång till information och kan dra nytta av den (ibid., s. 3).
Tanken att information tjänar barnets utveckling och fostran finns underförstått i
Barnkonventionens artikel 17 om barns rätt till information. Barnkonventionen ger barn
rätt till utbildning och däri ingår också barnets självvalda lärande (ibid., s. 2). Koren
menar att bibliotekets roll och verksamhet kan ses som en del av Konventionens
tillämpning. Koren redovisar olika skyldigheter biblioteket måste uppfylla för att följa
Konventionen. Några gäller allmänna skyldigheter, bland annat:
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• visa respekt för barnet; alla barn måste ha tillgång till information anpassad efter
sina förutsättningar

• verka för barnets bästa; t ex vad gäller öppettider, placering av barnavdelningen
• delaktig; låta barnen bli delaktiga i verksamheten

Det finns också specifika skyldigheter för biblioteket, bland annat dessa som utgår från
artikel 17, rätten till information:
• att ge barn möjlighet att utnyttja information; barnet har rätt till tillgång på

information och material från olika källor som främjar barnet
• sprida information och material till nytta för barnet
Idén att information i vid bemärkelse bidrar till barnets uppfostran och utbildning finns
underförstått i rätten till information. Koren menar att biblioteken har ett speciellt
ansvar att göra information tillgänglig för barn, eftersom de har översikt över
mångfalden av olika informationskällor (ibid., s. 7). Ytterligare exempel på specifika
skyldigheter för biblioteken är:
• sprida barnböcker till alla barn, på olika språk och i former som passar alla barn

även dem med svårigheter av olika slag
Koren avslutar artikeln med att ge praktiska råd för hur biblioteken kan följa
konventionens rättigheter för barn:
• alla bibliotek behöver en klar syn på skyldigheterna, speciellt med tanke på barns

rätt till information. Det är viktigt att så många bibliotekarier som möjligt är
involverade i förståelsen, innebörden och i tillämpandet av barns rättigheter i
bibliotekets tjänster.

• Forska kring barns möjligheter att använda biblioteket. Frågor av intresse att
belysa kan vara:
- vad känner barn för biblioteket, uppfyller biblioteket barnens önskemål,

intressen och behov
- hur många barn utesluts från biblioteket och av vilka anledningar
- hur mycket kan barn delta i bibliotekets verksamhet
- vilka samlingar och material saknas
- välkomnas barnen av all bibliotekspersonal

Koren uppmanar alltså till forskning om bibliotekens verksamhet och organisation
utifrån barnets perspektiv (ibid., s. 9-10).

2.5 Dyslexi och bibliotek

Biblioteken har utvecklat talböcker, lättlästa böcker samt andra hjälpmedel såsom
datorer med olika hjälpprogram, talsyntes med mera som förbättrar tillgängligheten till
bibliotekens verksamhet. Här ges en kort presentation av några av dessa hjälpmedel.
Avsnittet avslutas med litteratur om läshandikappades möjligheter att utnyttja
biblioteken.

2.5.1 Olika hjälpmedel och kompensation för dyslektiker på bibliotek
Talbok är en inläsning av en utgiven bok, på kassett eller CD-rom. Kan endast lånas på
bibliotek Alla som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker.

Bok och band används när talboken och den tryckta boken kombineras, för att man skall
se bokens bilder eller följa med i texten. Används ibland som ett uttryck för talbok för
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lästräning, vilket innebär en talbok som är inläst med flera hastigheter, en normal, en
långsam och ibland en extra långsam.

DAISY-bok är en digital talbok, en bok som lästs in i dator och lånas ut på CD-
romskiva. Kräver en särskild CD-romspelare man kan läsa DAISY-böcker i. Även en
dator med CD-rom och ett särskilt läsprogram kan användas för att läsa.

Kassettbok  är en bok, som är inläst på kassett av författaren själv eller en skådespelare,
gärna, till skillnad från talböcker, med hörbar inlevelse och ibland dramatiserad. Kan
lånas eller köpas av alla. På bibliotek finns kassettböcker i allt större utsträckning
(Uppgifterna ovan är hämtade ur Tal- och punktskriftsbibliotekets (TPB) hemsida, Om
TPB: Ordlista.).

I en Lättläst bok har texten utformats med hänsyn till faktorer som påverkar läsbarheten
och läsförståelsen: stilstorlek, typsnitt, radavstånd, ordval, handling, kapitelindelning
med mera (Ahlén, 1998, s. 45).

Datorer och informationsteknik på bibliotek:
Det finns datorer anpassade för funktionshindrade, textförstoringsprogram, större
skärmar, höj- och sänkbara skärmar. Det finns flera specialprogram för t ex stavning
vilket är bra för lässvaga, man kan koppla in pratapparater eller talsynteser och det finns
möjlighet till scanner. Det finns många hjälpmedel att utrusta datorerna med, för olika
typer av handikappade. Människor med dyslexi och lässvårigheter får ökade möjligheter
att använda datorer och Internet med den extra utrustning som finns på biblioteken
skriver Brown, Nielsen och Ryömä (1998) i ett temanummer om Reading Disabilities i
Scandinavian Public Library Quartely (s. 7-17).

2.5.2 Läshandikappades möjligheter att utnyttja biblioteken
Det finns flera rapporter som belyser funktionshindrades möjligheter att utnyttja
biblioteken och artiklar i bibliotekstidskrifter och andra tidskrifter om olika projekt
bibliotek deltagit i med läshandikappade.

Margareta Svanberg på Statens Kulturråd tror att personer med funktionshinder får ett
bättre bemötande nu än förr. Hon anser att all bibliotekspersonal har fått en ökad
medvetenhet och bättre förståelse för de handikappade samt ett bättre bemötande av de
handikappade, vilket innebär att all bibliotekspersonal har blivit bättre på att ge service.
Hon tror att det beror på en ökad medvetenhet om olika handikapp och
funktionshindrades rättigheter i samhället (Zetterlund,1998, s. 4-6).

Ur en artikel hämtad från Allt om hjälpmedel berättas om Fredriksbergsskolans bibliotek
i Linköping. Fredriksbergsskolan har handikappanpassat sitt bibliotek med färger, ljus
och rymd. Det är lätt att ta sig fram överallt för alla, oavsett funktionshinder.
Specialdatorer med bland annat speciella datorprogram och talsyntes, som är bra för
dem med lässvårigheter, har skaffats. Detta har gjort biblioteket mer tillgängligt och
bättre för alla. De funktionshandikappade har därmed fått ökade möjlighet att vara med
på lika villkor (Udd, 1999, s. 18-19).

Det finns ju mycket positivt för de handikappade vad gäller hjälpmedel och
kompensation för läshandikappet men ”ett stort problem är att få de svaga läsarna till
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biblioteken!”, skriver Gyda Skat Nielsen (1998, s. 7-10). Många dyslektiker är väldigt
osäkra på tanken att använda biblioteket. De kan känna att biblioteket inte har något för
dem, menar Nielsen. Man kan dock göra mycket för att underlätta besöket, men hur
skall man locka dem till biblioteket, undrar Nielsen. Hon ger flera förslag på hur man
kan få lässvaga att känna sig välkomna till biblioteket och att underlätta för lässvaga när
de är på biblioteket, till exempel genom:
• att varje lässvag har en ”privat” bibliotekarie
• dyslexikampanjer – få till stånd en bättre förståelse inom kommunen för de

lässvagas situation, göra reklam för bibliotekets möjligheter till hjälp
• att göra all bibliotekspersonal medveten om olika handikapp
• att placera de läshandikappades material centralt
• göra det lätt att hitta dit
• möjlighet att låna bandspelare för att kunna lyssna på talböcker på biblioteket.

Eftersom mer och mer material görs tillgängligt i elektronisk form via Internet och det
finns många hjälpmedel att utrusta datorerna med, ökar möjligheterna för bättre tillgång
till information och kunskap för de läshandikappade. Med informationsteknikens hjälp
finns möjlighet att minska informations- och kunskapsskillnaderna i samhället (Brown,
Nielsen, Ryömä, 1998).

3 Tidigare undersökningar, forskning och litteratur

Kapitlet inleds med en kort presentation över vad som utmärker barn som
informationsanvändare på bibliotek. Därefter koncentreras framställningen på
undersökningar och litteratur som belyser barn med lässvårigheter och bibliotek.
Kapitlet avslutas med att nämna ett par studier som undersöker barns användande av
bibliotek.

3.1 Barn som informationsanvändare

Innan jag tar upp litteratur som belyser barn med lässvårigheter och bibliotek vill jag ge
en bild av barn och bibliotek. Detta avsnitt tar upp hur barn kan vara som
informationsanvändare och hur biblioteken kan ta hänsyn till det.

Kerstin Rydsjö får i en litteraturöversikt om referensarbete för barn på folkbibliotek
med flera intressanta aspekter på vad som utmärker barn som informationssökare (2000,
s.15-32). En del av de aspekter som skiljer barn från vuxna, som informationssökare,
kan vara att: barn kan vara mer spontana, ha större nyfikenhet och ha ett enklare och
mer begränsat språk och ordförråd (i förhållande till vuxna). Barn kan ha andra
erfarenheter och värdera information på ett annat sätt än vuxna, de kan ha enklare
läsförmåga och deras tänkande kan vara mer konkret, för att få mening och
sammanhang i tillvaron. De minns ofta omslagsbilden bättre än boktitel och författare
(Gross, 2000, s. 10-17).

Callaghan (1983) menar att det är bibliotekariens uppgift att fastställa användarens
informationsbehov men att det kan kräva extra insatser när det gäller barn.
Bibliotekarien måste ta särskild hänsyn när det gäller barn för:
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• att ta reda på vad barnets fråga verkligen gäller; det måste få ta tid
• att ge lämpligaste typen av material
• att anpassa mängden material och svårighetsgraden på materialet till barnets

mognad och läsnivå.
Callaghan poängterar också hur viktigt det är att ordna en inbjudande, välkomnande
miljö och atmosfär i biblioteket så att barn känner att de är välkomna med alla sina
frågor (1983).

I ovan nämnda litteraturöversikt belyser Rydsjö en del aspekter kring barns frågor på
folkbibliotek (2000, s. 24-25). Rydsjö refererar då till studier av Melissa Gross (2000,
s.10-17). När barns frågor kommer ur det egna informationsbehovet vet barnet ofta
mycket om frågans sammanhang. Uppgiften för bibliotekarien blir att genom öppna
frågor leda barnets fråga till det sammanhang där den uppstått och sedan omformulera
den så att den blir sökbar för bibliotekets samlingar. När barn söker information på
någon annans uppdrag, ofta skolans, har barnet ofta inte tillräcklig kunskap om frågans
sammanhang. Bibliotekarien får då svårigheter att leda frågan tillbaka till sitt ursprung.
Skolfrågor har sin grund i lärarens kontext, inte barnets. Rydsjö lyfter fram att
bibliotekarier skall vara uppmärksamma på att barn använder biblioteket som en resurs
på fritiden för sitt självvalda kunskapssökande. Rydsjö menar att barn bygger upp
föreställningar om hur världen är utifrån de erfarenheter de gör (2000, s. 29). Om barn
uppfattar biblioteket som en vänlig tillåtande plats, tror de att biblioteket är så nästa
gång de är där igen. För varje gång biblioteket upplevs positivt stärks bilden och
föreställningen om vad biblioteket är. Att barnet vågar ställa en fråga kan vara beroende
av hur välkommet barnet känner sig och på hur hon blir bemött av personalen. Att över
huvud taget våga ställa en fråga kan kräva stort mod av barnet (ibid.).

Lena Lundgren skriver att om barn får rätt hjälp på biblioteket lär de sig att det lönar sig
att gå dit och då återvänder de. Hon har funnit att en del barns kunskapssökande är
mycket lättstört. Om det är mycket folk, oro och prat vågar en del barn inte fråga vid
informationsdisken. Hon har också funnit att vissa barn är mer aktivt kunskapssökande,
de ser en koppling till sitt framtida vuxenliv. Resultaten av Lundgrens undersökning
visar att biblioteken spelar en stor roll för barns kunskapande, framförallt för det
självstyrda lärandet, det fria kunskapandet (Lundgren, 2000, s. 54-56).

3.2 Barn med lässvårigheter och bibliotek

Min pojke lånar och läser mycket talböcker och jag har i artiklar och rapporter från Tal-
och punktskriftsbiblioteket (TPB) kunnat ta del av många barns positiva erfarenheter av
att ha tillgång till talböcker. Jag var därför nyfiken på om barn med dyslexi använder
talböcker och även vad de i övrigt använder på bibliotek.

I detta avsnitt presenteras först en studie som har intresserat sig för lässvaga barns möte
med biblioteket och sedan en kort artikel om barn med lässvårigheter. Därefter följer
litteratur om olika projekt som bibliotek har hjälpt till att driva, dels med talböcker för
lässvaga barn dels om att skapa läslust.
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3.2.1 En undersökning om vad lässvårigheter kan innebära för barn på
biblioteket

En studie som undersöker vad lässvårigheter kan innebära för barn på biblioteket och
vad biblioteket kan göra för att hjälpa barn med lässvårigheter, skriver Irene Sever om
(1987, s. 246-257). Sever var 1987 universitetslektor i biblioteksstudier vid universitetet
i Haifa i Israel. Hon intresserar sig i denna studie för barn som har lässvårigheter, som
är svaga läsare, som läser sämre än sina kamrater. Det är en kvalitativ studie, genomförd
i ett bibliotekslaboratorium uppbyggd som barnbibliotek, med barn med lässvårigheter
som kommer dit med hela sin klass för fria aktiviteter, inte skolfrågor. Framställningen
bygger på intervjuer med lärare, observationer av barnen som också videofilmas och
intervjuer med barnen om deras aktiviteter i laboratoriets biblioteksmiljö. 6 grupper av
barn från 3 olika skolor deltog tillsammans med lärare. Barnen var yngre (”second
grade” kanske 7-10 år?) än barnen i denna studie. Sever rapporterar vad som utmärker
barn med lässvårigheter (1987, s.249-250) :
• de tycker sällan eller aldrig att läsning är rolig, historien eller boken är inte värt

besväret
• läsningen går frustrerande långsamt
• läsning förknippas med misslyckandet att göra något som andra klarar med lätthet
• trots att de får hjälp, är erfarenheterna av läsning negativ för dem
• problemen av lässvårigheterna ökar med tiden och skillnaden till jämnåriga blir

större
• de har problem med självkänslan och ägnar mycket kraft åt att dölja sina

lässvårigheter, ju äldre barnet blir desto mer finns att dölja och desto svårare är det.
Det hänger ihop med bibliotekets organisation, menar Sever. Många
bibliotekssystem är organiserade med hänsyn till att ålder och förmåga att läsa,
hänger ihop, menar Sever (ibid., s. 250). Det blir svårt för det läshandikappade
barnet att hitta något intressant som hon kan läsa.

• textstorleken och textmassan är för svår att läsa i de material som innehållsmässigt
intresserar barnet

Severs slutsats är att bibliotek medför svårigheter för barn med lässvårigheter (ibid.).
Svårigheterna beror dels på bibliotekets organisation dels på barnets psykologiska
svårigheter. Att välja en bok för att läsa kan bli så komplicerat att det avskräcker barnet
från att använda biblioteket överhuvud taget, anser Sever (ibid.).

Vidare tittade undersökningen på hur barn väljer böcker (ibid., s. 250-252). Dyslektiska
barn väljer oftast efter form, skriver Sever. De tittar efter bokens format, textmassa,
textstorlek, antal bilder etcetera. Undersökningen fann att barn med lässvårigheter
behövde dubbelt så lång tid på sig att välja och tittade i dubbelt så många böcker innan
de bestämde sig, jämfört med läsarna. De behövde extra uppmuntran för att välja en bok
de inte var bekant med. Vidare fann man att barn med lässvårigheter som är motiverade
att läsa, tittar efter material som
• samstämmer med barnets aktuella intresse eller allmänna intresse
• möjliggör för det dyslektiska barnet att delta i de andra barnens samtal utan att

avslöja sina svårigheter, t ex en kort version av boken.

Man fann också att äldre barn som fortfarande kämpar med lässvårigheterna attraheras
oftare till faktalitteratur än till den vanliga skönlitteraturen som läsarna läste. Sever
skriver att det verkar finnas ett behov av information och en motivation att tillfredsställa
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behovet, trots barnets lässvårigheter (ibid., s. 253). Att läsa skönlitteratur ansåg barnen
ibland som bortkastad tid, menar Sever (ibid.).

Ur det läshandikappade barnets perspektiv måste ansträngningen det innebär att läsa
kompenseras av en verklig förtjänst, menar Sever (ibid., s. 253-254). En verklig
förtjänst av att läsa kan för en långsam läsare vara att:
• få värdefull information
• nå status bland andra barn
• den ansträngning det innebär att läsa en skönlitterär bok är nödvändig för att bli

accepterad som medlem i gruppen (ibid., s. 254).

Bibliotek, som står utanför skolan och som används frivilligt, är väl rustat att hjälpa
barn med lässvårigheter, menar Sever (1987, s. 254). Undersökningens erfarenheter
visar bland annat att bok och band är verkningsfulla hjälpmedel. Biblioteket kan erbjuda
de läshandikappade att använda liknande material som sina jämnåriga, för att övervinna
rädslan att misslyckas. Sever menar att ett viktigt första steg för den långsamma läsaren
kan ofta vara att få möjlighet att titta i och på boken och att ha gott om tid härför. Detta
kan också fungera väl som hjälp att övervinna rädslan att misslyckas, anser Sever (ibid.,
s. 256). Sever menar att läsförmågan kommer lättare om oro och ängslan är besegrade
(ibid., s. 256). Den slutsats Sever drar ur undersökningen är att bibliotek också kan vara
en positiv faktor för barn med lässvårigheter att övervinna lässvårigheterna, biblioteken
kan spela en viktig roll för att hjälpa barn med lässvårigheter (ibid., s. 256-257).

Audrey J Gorman som är ”director” på ”Roads to Learning”(RTL), en resurs för
folkbiblioteken inom inlärningssvårigheter vid American Library Association, har till
uppgift att informera allmänheten om inlärningssvårigheter genom folkbibliotekens
försorg och bistå folkbiblioteken att ha bättre service inom detta område. Gorman
skriver i en artikel att många barn med lässvårigheter föredrar faktalitteratur framför
skönlitteratur och att de föredrar multimedia framför ren text (1999, s. 24). Hon skriver
att de här barnen har behov av kunskap men att de har svårt att få det på traditionellt sätt
(ibid., s. 25). Ett av de bästa sätten att arbeta med barn med inlärningssvårigheter är
genom att erbjuda multisensorisk inlärning, genom att barnen får använda så många
sinnen som möjligt inför en uppgift, skriver Gorman (ibid., s. 24).

3.2.2 Projekt för lässvaga barn med talböcker och lässtimulans
Det finns en del artiklar och rapporter om olika projekt, med bland annat talböcker och
olika läsprojekt, med barn och ungdomar, som bibliotek har varit med och drivit. I
projekten har barnen varit delaktiga och delgivit sina tankar och erfarenheter kring
bland annat talböcker, läsupplevelser och bibliotek. Ett av dessa projekt har Maria
Törnfeldt arbetat i och beskrivit, både i rapporten Att väcka läslust hos lässvaga barn
och ungdomar från 1993 och i artikeln Läs med ögon och öron: Talböcker väcker
läslust! (1996, s. 17-19).

Maria Törnfeldt beskriver hur barnbibliotekarierna i Karlskoga sedan början av 1990-
talet arbetat aktivt och riktat med att väcka läslust hos barn och ungdomar med
lässvårigheter. Bibliotekariernas utgångspunkt var lusten att läsa. För att bli en bättre
läsare måste man läsa mer och för att läsa mer måste man vilja det, resonerade
bibliotekarierna. De har aktivt samarbetat med skolorna, speciallärarna och barnen
själva. Bibliotekarierna deltog i läsgrupper, bokpratade hos speciallärarna för



21

smågrupper av barn och hade egen läsgruppsverksamhet enbart för barn med
lässvårigheter (Törnfeldt, 1996, s. 17-19). Genom att komma de lässvaga barnen nära
fick bibliotekarierna nya insikter vad gällde lässtimulans för lässvaga barn. Bland
mycket annat märkte de att talböcker fungerar utmärkt för de flesta med lässvårigheter.
Talböckerna ger de lässvaga barnen möjlighet att ta del av läsupplevelser som passar
barnens intellektuella och känslomässiga mognad. Talböcker efter barnens intellektuella
mognad påverkar fantasin och kreativiteten och kan ge barnen positiva känslor, menar
Törnfeldt (ibid.). Detta i sin tur kan medföra ökad vilja och prestationsförmåga hos
barnen. Elevernas självkänsla växer när ordförrådet växer, skriver Törnfeldt (ibid.).

De flesta barn som använde bibliotekets talböcker fick sin första kontakt med dem via
skolan, antingen som träning med bok och band hos specialläraren eller genom att
läraren tipsade föräldrarna att talböcker finns att låna på biblioteket, berättar Törnfeldt
(ibid., s. 18). Talböckerna används dels som ren upplevelseläsning dels som lästräning,
men också då barnen skall forska i skolan, och då blev det talböcker på faktaböcker,
skriver Törnfeldt (ibid., s. 18).

Bibliotekarierna i Karlskoga har märkt att allt fler lånar talböcker. Behovet har alltid
funnits men nu har vi lyckats skapa en efterfråga, skriver Törnfeldt. Hon avslutar
artikeln med att konstatera att det finns ingen annan än biblioteken som kan tillgodose
litteraturbehoven hos barn och ungdomar med lässvårigheter, eftersom talböcker inte
kan köpas av privatpersoner (ibid., s. 17).

En inspirationskälla för Törnfeldt i projektet ”Att väcka läslust” hos lässvaga barn, var
Donald Fry (Törnfeldt, 1993, s. 9). Fry menar att barn måste se sig som läsare för att
kunna läsa, därmed blir läsandet en social aktivitet, inte bara avkodning (1985, s. 94).
Fry menar att om barn inte ser sig som läsare och inte uppmuntras att se sig som läsare
kommer de inte att lära sig läsa. En läsare måste kunna relatera till böcker, t ex genom
att:
• veta hur man lånar i biblioteket
• veta hur man närmar sig en bok, genom att t ex bläddra och läsa baksidestexten.
Att kunna möta böcker så är något som omger och föregår själva läsandet, menar Fry
(ibid.).

Törnfeldt funderade över om bristen på kunskap om hur man närmar sig, hanterar och
väljer böcker kan vara ett läshinder? I projektet ”Att väcka läslust” blev Törnfeldt
intresserad av att veta mer om lässvaga barns strategier när de skall välja böcker (1993,
s. 9). Törnfeldt beskriver följande strategier när lässvaga barn väljer böcker (ibid., s. 21-
24):
• ofta väljer de en bok de är bekant med
• omslagets utsida är viktig
• barnen väljer roliga och spännande böcker, med övervikt på roliga eftersom

spännande böcker kräver större läsförmåga
• nästan alla barnen uppskattade böcker om Sune och Bert
• många barn kan inte läsa ”tröga” böcker, där det tar lång tid innan det händer något
• de allra flesta nämner att stilstorleken inte får vara för liten och boken inte för tjock.
Törnfeldt fann att barnen måste veta hur det skall bete sig för att välja den bok de vill
ha. T ex att barnen går runt och kollar efter böcker, struntar i författare, ser om det finns
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något spännande, läser baksidestexten och kanske läser något ur boken. Törnfeldt
refererar till Fry som kallar detta förhållningssätt ”de sociala transaktioner som omger
och föregår själva läsandet”(ibid., s. 25, Fry, 1985, s. 94). Vidare menar Törnfeldt att de
lässvaga barnen har minst lika starka upplevelser av litteraturen som en god läsare men
har svårare att hitta de böcker som kan ge dem den upplevelsen. De behöver mer hjälp
att hitta rätt böcker (ibid. s. 27).

I ett annat projektet ”att skapa läslust bland pojkar på ett yrkesprogram” deltog en
gymnasiebibliotekarie och lärare. Projektet beskrivs av bibliotekarien Ullström i en
artikel i Bibliotek i samhälle (1998, s. 18-20) och i en rapport (2000). Bibliotekariens
och lärarnas utgångspunkt var att få till stånd ett möte i läsandet mellan pojkarna och sig
själva. Bland pojkarna fanns en del som var lässvaga (2000). Den första insikt de vuxna
fick, var den enorma klyfta som fanns mellan deras egna läsupplevelser och pojkarnas
ofta mycket negativa upplevelser av litteratur. De vuxna insåg att de hade en helt annan
kulturell bakgrund än pojkarna. För att få till stånd ett möte mellan pojkarna och
litteraturen arbetade projektgruppen efter övertygelsen att det i texterna måste finnas
någon form av igenkänning, någonting som berör pojkarnas erfarenheter och känslor.
De erfarenheter projektgruppen fick var bland annat att (1998) :
• känslomässiga upplevelser av en filmupplevelse satte direkta spår i intresset att läsa

mer
• ”praktiskt” läsande, t ex att finna olika texter som passar i antologin ”Bilen i mitt

liv”, bidrog till ökad läslust
• förstå att det pojkarna utsattes för innebar mer än det direkta läsandet. Det innebar

att bryta med invande kulturmönster både hemifrån och bland kamrater, och detta
gav pojkarna en omedveten ängslan för vad det kunde föra med sig.

3.3 Användarstudier med barn och ungdomar

I detta avsnitt tar jag upp ett par användarstudier med barn och ungdomar som jag
tycker har beröringspunkter med detta arbete, trots att undersökningarna inte behandlar
barn med lässvårigheter. Barnen i de olika undersökningarna är i den åldersgrupp jag
har valt, undersökningarna tittar på barnens uppfattning om och användande av
bibliotek. Resultaten av mitt arbete kommer att jämföras med resultaten i dessa studier.

Hill och Pain har undersökt användning av och uppfattning om folkbibliotek samt om
läsvanor, hos 245 13-16-åringar i England 1985/86 (1988, s. 26-40). De fann att 64% av
barnen använde folkbiblioteket (ibid., s. 27). De flesta använde biblioteket för att främst
låna böcker. Många använde det till skolarbetet, för att hitta information eller för att läsa
tidningar/tidskrifter. En del använde biblioteket för att träffa kompisar och en del för att
låna musik (ibid., s. 29,30). Bland användarna hade de allra flesta en välvillig syn på
personalen och många hade det också på biblioteket. Det var fler pojkar och fler bland
de äldre barnen som var negativt inställda (ibid., s. 34). Bland de barn som inte använde
folkbiblioteket uppgav de som anledning att biblioteket var tråkigt, att de inte brydde
sig eller att de inte hade tid. Hill och Pain drog slutsatsen att dessa var omotiverade att
använda biblioteket (ibid., s. 36). Många av dem som inte använde biblioteket uppgav
att de inte läste böcker. Hill och Pain drog slutsatsen att dessa saknade medvetenhet om
vad biblioteket har att erbjuda (ibid., s. 36). De flesta bland de som inte använde
folkbiblioteket uppfattade att biblioteket var till för att låna böcker (ibid., s. 37). Hill
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och Pain kom fram till att de som inte använde folkbiblioteket uppfattade biblioteket
som ett ställe där man kunde låna böcker, läsa och studera samt hitta information, det
vill säga var relaterat till böcker. Många av dem som inte använde folkbiblioteket
uppgav dock att de använde skolbiblioteket. Hill och Pain avslutar med att många av de
som inte använder folkbiblioteket är omotiverade till det och en anledning kan vara att
många av dem använder skolbiblioteket där de får sina behov tillfredsställda (ibid., s.
39).

Aliki Nilsson fann i sin magisteruppsats om barn (9-12 år), böcker och bibliotek från
1998, att barn uppfattar bibliotek som ett ställe där man lånar, lämnar och läser böcker
(s. 26). Många barn, 77%, ur hennes undersökning är nöjda med biblioteket. Hon fann
vidare att de barn som är på biblioteket ofta, flera gånger i veckan, använder biblioteket
som ett fritids, som de upplever som en trevlig och schysst uppehållsplats (ibid., s. 34).

4 Teori

Syftet med den valda teorin är att den skall bidra med en teoretisk förståelse till
problemformuleringen och den kommer att användas som hjälp i analysen och
tolkningen av det empiriska materialet samt i diskussionen.

För att föra in uppsatsen mot ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang
belyses här hur den informationsvetenskapliga forskningen ser på
• information
• användaren av information
• den information användaren behöver.
Först presenteras en kort historisk tillbakablick på biblioteks- och
informationsvetenskapens framväxt, den kognitiva synen avslutar det avsnittet.

Därefter presenteras en mer användarcentrerad syn som ger en mer helhetsorienterad
syn på information och användaren av information. Det är framförallt Wilsons syn men
även Kuhlthaus syn som behandlas. Dessa avsnitt (med Wilson och Kuhlthau) är valda
med tanke på syftet och problemformulering för arbetet och speglar därmed passande
valda delar av den informationsvetenskapliga forskningen.

Vidare ges aspekter på barns tänkande och lärande. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om
coping och copingstrategier samt att teckna ett kort avsnitt om barns psykologiska och
sociala utveckling.

4.1 Biblioteks- och informationsvetenskap: Synen på information och
användaren av information

Vakkari har skrivit en artikel om informationsvetenskapens framväxt, hur den ser på
information, dess användare och om informationsvetenskapens forskningsintresse,
utifrån flera forskares syn (1996, s. 169-231). Litteraturen är vald från tidigare
kurslitteratur.
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4.1.1 Informationsvetenskapens framväxt
Vakkari tecknar en bild av hur en informationsvetenskaplig teoriutveckling har skett.
Från 1920-30 -tal då biblioteket självt står i fokus, som social institution, där
bibliotekets samlingar är dess viktigaste funktion, till senare studier, där fokus ligger på
informationsprocessen, där objekt (som representerar kunskap - oftast dokument) söks
och återvinns som svar på individuella människors frågor/informationsbehov.
Informationsbehovet beskrivs som en kunskapsbrist hos individen som behöver rättas
till/justeras. Enligt detta synsätt har individen som söker kunskap tydliga frågor om sitt
informationsbehov. Informationen sågs som en sak eller en produkt som skulle ge det
rätta svaret (Vakkari, 1996, s. 205). Denna utveckling speglar informationsvetenskapens
forskningsintresse från biblioteket som institution med dess samlingar, till
informationsprocessen som uppstår i ett system där kunskap söks som svar på
individuella behov (ibid., s. 201-203).

4.1.2 Kognitivt synsätt
Vakkari beskriver vidare att informationsvetenskapens forskningsintresse har
vidareutvecklats mot ett kognitivt synsätt, med hjälp av bland andra Belkin. Detta
synsätt karaktäriseras av att fokus riktas från informationssystemen till
individen/användaren. Att ta individen som utgångspunkt inom forskningen har medfört
en vidgad syn på information och en intresseriktning på att förstå meningen med
information (ibid., s. 204).

Enligt Belkin är det väsentliga i den kognitiva synen att individens kunskap och det hon
tror på samverkar med den information hon får eller uppfattar att hon får, skriver
Vakkari (ibid., s. 206). Utifrån detta drar Vakkari en parallell till den filosofiska synen
att människan skapar sin bild av verkligheten utifrån de begrepp hon använder och
genom sin förförståelse (ibid.)

Vakkari skriver att Belkin använder begreppet önskad information (ibid., s. 213). Det
forskningsfält (fråga) som därmed är av intresse är den information individen behöver
använda (ibid.). Det kognitiva synsättet innebär alltså att intresse riktas mot användaren
och användarens informationsbehov. Användaren ses inte som en passiv mottagare av
information utan som en aktiv medveten individ som skapar sin egen mening av
informationen. Den aktiva handlingen att bli informerad är en växelverkan mellan den
strukturella texten/informationen och de kognitiva processerna inom individen. Den
aktiva handlingen att bli informerad beror på vad individen har för avsikt med att
tillägna sig informationen (ibid., s. 224-225).

Detta nya synsätt har ändrat forskningsinriktningen från vad som händer i biblioteket till
intresse för vad som händer i människans tänkande/ kognitiva processer (ibid., s. 225).
Det har inneburit att förstå informationsanvändningen som en del av
informationssökningen (ibid.). I det kognitiva synsättet urskiljs två forskningsområden
för detta: hur människor använder och söker information och innebörden av hur
informationssystemen fungerar (ibid., s. 205).

Syftet med denna studie är att försöka förstå hur barn med lässvårigheter upplever
biblioteket. Barn kan befinna sig på biblioteket i syfte att söka och använda information,
men i denna studie ses barns informationssökande ur ett bredare perspektiv än enbart
som en kognitiv process. Att söka information innebär i denna uppsats att söka ett
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medel att tillfredsställa sina egna behov. Det kan t ex vara att söka efter en skönlitterär
bok att läsa för att få lästräning och/eller för att få läsupplevelse, eller söka efter en
talbok för att få läsupplevelse eller använda datorn och Internet för att spela olika spel
eller för att ta del av omvärlden genom att titta på intressanta hemsidor. För att få en
bredare förståelse kring begreppen information och den information individen behöver
använda samt lyfta in betydelsen av känslor och handlingar, behandlas Wilsons och
Kuhlthaus syn på information och användaren av information. Teorin är vald från
kurslitteratur och avsikten är att den valda teorin skall passa syfte och
problemformulering till uppsatsen.

4.1.3 Wilsons syn
Wilson menar att eftersom information ofta söks och används i sociala situationer är
förmodligen rent kognitiva begrepp och förklaringar om informationsbehov viktiga i en
del informationsvetenskaplig forskning men inte inom all (1981, s. 9). Information kan
också tillfredsställa känslomässiga behov menar Wilson (ibid., s. 9). Wilson anser att
informationsvetenskapen bör studera informationsanvändaren ur ett helhetsperspektiv:
där individen inte enbart ses att söka information av kognitiva skäl utan man ser att
individen lever och arbetar, går i skolan etcetera i sociala förhållanden, som skapar
individens egna motiv att söka information för att tillfredsställa de mänskliga personliga
behoven (ibid., s. 10). Wilson delar upp de personliga behoven i tre kategorier (ibid., s.
7):
• fysiologiska behov - t ex behov av mat, vatten, värme
• psykologiska, känslomässiga behov - t ex behov av trygghet, uppskattning, social

kontakt, bekräftelse, prestation
• kognitiva behov – t ex behov av att leka och lära
Wilson menar att dessa kategorier hänger ihop och påverkar varandra och detta kan
medföra att som en del av sökandet efter att tillfredsställa de mänskliga behoven kan
individen engagera sig i ett informationssökningsbeteende (ibid., s. 8). Wilson anser att
då man talar om användarens informationsbehov bör vi ha i åtanke ett begrepp om
information som ett medel att tillfredsställa de egna behoven (ibid., s. 10).

Utifrån uppsatsen problemformulering tolkas detta att för att individen skall känna
välbefinnande måste hennes personliga behov vara tillfredsställda. Ett barn kan ha
behov att få läsupplevelse via en talbok, eller behov att hitta sin identitet genom att
umgås med kompisar kring något gemensamt intresse eller behov att leka och lära
genom att spela datorspel, eller behov av att ta reda på något intressant hon har hört i
skolan, eller behov att lära sig läsa etcetera. Jag tolkar information som ett brett
begrepp, som ett medel att tillfredsställa olika personliga behov ett barn har för att
känna välbefinnande.

Wilson anser att för att undersöka informationsbehov bör man identifiera
informationsbehovets sammanhang. Wilson tecknar en bild över olika möjliga
sammanhang ett informationsbehov kan uppstå ur (ibid., s. 6):
• Användaren är omsluten av sin ”livsvärld”, som Wilson definierar som all den

erfarenhet och kunskap individen är omgiven av, som informationsanvändare.
En viktig del av användarens ”livsvärld”, som är relevant i denna studie, tycker jag är
skolan. I skolan möter användaren, enligt Wilsons terminologi, olika ”referensgrupper”.
Dessa referensgrupper kan vara t ex klasskamrater, vilka t ex kan vara lika bra, sämre
eller bättre läsare än användaren själv, och lärare.
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• Användaren kommer enligt Wilsons bild i kontakt med flera olika
”informationssystem”(ibid., s. 6)

Ett av dessa kan t ex , som passar för denna studie, vara bibliotek. Inom
informationssystemet finns enligt Wilson två undergrupper: den ena kallar Wilson
”förmedlaren ” - som i denna studie kan vara t ex klasskamrater, lärare, bibliotekarie
eller förälder och den andra kallar Wilson ”teknik” - som i denna studie kan vara t ex
datorn och Internet (ibid.).
• Enligt Wilsons modell har informationssystemen tillgång till olika samlingar av

kunskap, vilka Wilson karakteriserar som ”dokument” eller ”individer” (ibid.).
I denna studie kan samlingar av kunskap vara t ex datorn, böcker och andra ”dokument”
eller klasskamrater, lärare och kanske bibliotekarien.

Om man som Wilson antar att motivationen till informationssökning har sin grund i att
tillfredsställa de personliga behoven måste man, enligt Wilson, ta hänsyn till att dessa
behov också beror av individens roll(er) i sin sociala situation (ibid., s. 9). För barn och
ungdomar tror jag en av de viktigaste rollerna är ”skolrollen”, men det finns naturligtvis
fler, som t ex ”kompisrollen” eller ”idrottsrollen”. Wilson menar att i ”skolrollen”
kommer användarens speciella behov och därmed följande
informationssökningsbeteende att bland annat bero av (ibid.):
• hur individen planerar och utför vissa uppgifter
• skolans organisation och individens personlighet
• vilken nivå individen befinner sig i sin roll – t ex lässvårigheter eller inte, graden av

lässvårigheter, acceptans av sina svårigheter eller inte
• ”klimatet” i skola

Jag tolkar att Wilson menar att alla dessa aspekter av individens vardagliga liv, i t ex
skolan, genererar behov av information hos individen, för att tillfredsställa egna behov.

Wilson menar att det kan uppstå olika typer av hinder i informationssökningen. Hindren
kan medföra att informationssökningen blir försenad eller inte blir av alls (ibid., s. 8).
Anledningar till det kan enligt Wilson vara att:
• det kanske tar tid att söka information från ett igenkännbart informationsbehov
• varken behovet eller uppnådd tillfredsställelse igenkänns av användaren
• tillgången på information kan ge upphov till ett igenkännbart behov.

Wilson anser att forskningen borde inrikta sig på att utforska informationens roll i
användarens vardagliga liv, i t ex skolan eller i användarens sociala miljö. För detta
ändamål menar Wilson att kvalitativ inriktad forskning passar bra (ibid., s. 11).

Ur teorin från Wilson används idéer, termer och begrepp för att öka förståelsen för
problemformuleringen. Denna studie tar fasta på att individen, barnet, har egna motiv
att använda information för att tillfredsställa personliga behov. Information ses som ett
medel att tillfredsställa egna behov. Information tolkas som ett brett begrepp, som ett
medel att tillfredsställa fysiska, känslomässiga och kognitiva behov. Jag tänker mig att
behov av information kan uppstå i barnets vardagliga liv, ur barnets sociala roll och kan
bero av det sammanhang det uppstår ur.
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4.1.4 Kuhlthaus syn
Kuhlthau har tagit fasta på att man kan se information som ett medel för individen att
lära och finna mening (1994, s. 3). Informationssökningen ses som en process för
individen att söka mening som passar in med hennes tidigare kunskap och förståelse.
Kuhlthau menar att individens informationssökning är en aktiv, personlig process, som
innebär att individen skall passa in information med det hon redan vet och utöka denna
kunskap för att skapa nya insikter (ibid., s. 4).

Kuhlthau använder en teoretisk psykologisk modell över lärandeprocessen, för att kunna
förklara lärandeprocessen av informationssökningen. Den teoretiska förklaringen att
lärande är en process i tolkning medför det grundläggande antagandet att
informationssökning är en process i tolkning, hos Kuhlthau (ibid., s. 169).

Kuhlthau menar att informationsbehov uppstår ur en vag känsla av att något saknas, på
grund av brist i förståelse eller mening eller begränsad tolkningsmöjlighet hos
individen. När individen blir medveten om denna brist hos sig själv är det vanligt att
känna osäkerhet och ängslan, enligt Kuhlthau (ibid., s. 170). Denna osäkerhet startar
individens informationssökande och resulterar i uppsökandet av information som bidrar
till förståelse och mening för individen (ibid., s. 172). Individen söker information och
tolkar den så att den blir meningsfull för henne.

Kuhlthau menar att varje individen skapar sin egen unika kunskap och förståelse av
omvärlden och för att göra det sammanfogas individens tankar, handlingar och känslor i
en dynamisk process i lärande (ibid., s. 15). Individen söker kunskap så att den blir
meningsfull för just henne. Kuhlthau anser att söka mening innefattar en individs
kognitiva, känslomässiga och fysiska erfarenheter och upplevelser (ibid., s. 168).

Jag tolkar att Kuhlthaus syn utgår från det kognitiva synsättet. I den kognitiva synen ses
inte användaren som en passiv mottagare av information utan som en aktiv medveten
individ som skapar sin egen mening av informationen (Vakkari, 1996, s. 224-225). Den
aktiva handlingen att bli informerad beror på vad individen har för avsikt med att
tillägna sig informationen (ibid., s. 224-225). Här tror jag att den kognitiva synen har
missat en poäng. En individs avsikt tror jag inte styrs enbart genom kognitiva processer
utan jag tror som Wilson och Kuhlthau att det också styrs av känslor och handlingar och
det sammanhang som informationsbehovet uppstår i, samt den roll individen har.

Kan barn med lässvårigheter tillfredsställa egna behov genom bibliotekets resurser? Ser
barn med lässvårigheter bibliotekets resurser som en informationskälla? Detta är frågor
som jag fick ur den valda biblioteks- och informationsvetenskapliga teorin och som jag
undersöker i analysen, som en del i att förstå hur barnen upplever bibliotek.

4.2 Barns tankevärld och lärande

För att ta reda på hur barn upplever biblioteket och känner för biblioteket och hur och
på vilket sätt de använder eller inte använder biblioteket krävs att man försöker förstå
hur barn tänker och lär, handlar och känner. I följande avsnitt presenteras några tankar
om barns tänkande och lärande, utifrån vald litteratur.
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Doverborg och Pramling ger värdefulla insikter i hur barn tänker, reflekterar och skapar
mening i tillvaron (2000) Deras erfarenheter utgår från förskole- och lågstadiebarn men
jag tycker deras tankar är allmänna och giltiga för barn långt upp i åldrarna, även för
vuxna. Doverborg och Pramling ser på barns utveckling och lärande som två
sammanhängande processer och menar att barn utvecklas genom att de lär sig och att
barn lär sig genom att de utvecklas (ibid., s. 13). Lärandet för barnet blir en fråga om att
”utvidga sin värld” genom att barnet uppfattar, upptäcker eller förstår något på ett nytt
sätt, menar Doverborg och Pramling (ibid., s. 13-14). För att barn skall kunna skapa en
mening och därmed vilja veta och förstå något i sin omvärld måste innehållet i det
barnet skall lära sig/syssla med vara meningsfullt för barnet. Doverborg och Pramling
menar att för att barnet skall lära sig något måste barnet vara intresserad av det (ibid.,
s.14). Barns sätt att tänka om världen är oreflekterat och självklart för dem, utifrån deras
tidigare upplevelser och erfarenheter. Det är denna grund barnet har som utgångspunkt i
sitt lärande. Doverborg och Pramling redovisar hur forskare har visat att de
föreställningar och antaganden barn (och vuxna) har om vart lärandet skall leda också
har betydelse för vad de lär sig (ibid.). Genom att ge barn möjlighet att tänka och
reflektera påverkas deras lärande och tankeutveckling. Barn lär sig genom eget aktivt
engagemang, genom handlingar. En handledares/lärares uppgift blir därför att
organisera och strukturera barns erfarenheter så att barnet måste tänka och dra slutsatser
och låta barnet bli uppmärksam på sina egna handlingar och se konsekvenserna av
dessa, för att hjälpa barnet i lärandet anser Doverborg och Pramling (ibid., s.15, 81).

Evenshaug och Hallen, forskare och lärare vid Pedagogiska forskningsinstitutet vid
universitetet i Oslo, menar att det avgörande för barns uppmärksamhet och tänkande är
att innehållet är intressant och knyter an till barnets verklighet (1992, s. 150). Varken
barn eller vuxna verkar kunna fungera enbart utifrån logiska strukturer, anser de (ibid.,
s. 150). Evenshaug och Hallen menar vidare att det är mycket lättare att komma ihåg
information som man känner till än information man är obekant med (ibid., s. 161).

4.3 Coping och copingstrategier

I syftet att försöka förstå hur barn med dyslexi upplever biblioteket, ingår som en del att
försöka förstå och kunna belysa hur barn med dyslexi hanterar sina svårigheter i mötet
med biblioteket. För att kunna göra det presenteras här ett avsnitt om coping och
copingstrategier.

Coping är ett begrepp som används inom psykoligisk stressforskning, begreppet
introducerades av Lazarus och har varit forskningsintresse från 1970-talet
(Nationalencyklopedin, 1990, Lazarus, 1999). Coping betecknar olika sätt att hantera
påfrestningar och krav (Nationalencyklopedin, 1990, band 4, s. ). Enligt Lazarus
handlar coping om de sätt på vilket människor klarar livsvillkor som är stressande
(Lazarus, 1999). Begreppet coping används också inom psykologisk forskning och
psykiatri för att beskriva hur individen bär sig åt för att klara av svårigheter, med att t ex
leva med kronisk sjukdom eller handikapp (Carlsson, Hjelmqvist, Lundberg, 2000, s.
10). I arbetet med kroniskt sjuka och handikappade barn använder Engström och
Larsson begreppet coping som “det sätt på vilket en individ försöker bemästra och
hantera den stress som en specifik situation medför” (2000, s. 318). Den litteratur som
presenteras här nedan är vald med tanke på ett bidra med förståelse till uppsatsen
problemformulering och frågeställningar.



29

Engström och Larsson avser med coping som det sätt på vilket individen försöker
bemästra och hantera den stress som en specifik situation medför (ibid., s. 318). I denna
uppsats är det barnets lässvårigheter i mötet med biblioteket, som utgör den specifika
situationen. Engström och Larsson menar att barnets copingstrategier är av stor
betydelse för dess välbefinnande. De anger faktorer som har visat sig typiska för barn
med god copingförmåga (ibid.):
• kunna ta ett problem i taget – ha förmåga att portionera stress
• söka aktivt kunskap om sin sjukdom, i detta fall söka kunskap om dyslexi
• ta ansvar för sin sjukdom – försöker aktivt påverka den, i detta fall dyslexin
• pröva olika sätt att hantera problemen om någon strategi misslyckas
• söker aktivt stöd från viktiga vuxna
• förbereder sig på alternativa utvecklingar – konstruerar buffert mot besvikelser

Engström och Larsson menar att dessa egenskaper på ett betydande sätt kan påverka
helhetssituationen för ett barn med kronisk sjukdom. De menar att aktiva insatser för att
främja goda copingstrategier har visat sig ha en positiv effekt på barn med kronisk
sjukdom (ibid.).

Jag tolkar detta som att barn med dessa egenskaper har goda möjligheter att hantera och
bemästra den stress som en kronisk sjukdom eller ett handikapp kan innebära för dem.
Dyslexi är inte en kronisk sjukdom men den medför en långvarig/stadigvarande
funktionsnedsättning och ett handikapp för individen.

Lars Olov Persson har också skrivit om coping i ett kapitel om hur det är att leva med
kronisk sjukdom eller handikapp (2000). Begreppet coping översätter Persson till
anpassningsstrategier (ibid., s. 50). Persson beskriver fem typer av copingstrategier som
förknippas med en hög grad av välbefinnande hos kroniskt sjuka och handikappade
(ibid., s. 54-63):
• Personlig kontroll, egenkontroll ~ förlita sig på sin egen förmåga

Innebär den upplevda förmågan en individ har att hantera en situation av egen kraft,
uppfattningen att man själv kan förändra något i den negativa situationen. Persson
skriver att studier har visat att ju större känsla av personlig kontroll en individ har,
desto bättre välbefinnande känner individen, vid olika kroniska sjukdomar eller
handikapp (ibid., s. 55). Detta beror på att individer med en stark känsla av
personlig kontroll är mindre benägna att ge upp och i högre grad utnyttjar flera
copingstrategier (ibid.). Persson beskriver också den motsatta upplevelsen, att
individen istället kan uppleva avsaknad av egenkontroll, det vill säga individen
upplever att hon inte kan påverka sin negativa situation (ibid., s. 54). Denna
upplevelse är starkt besläktad med begreppet ”inlärd hopplöshet” skriver Persson
(ibid.).

• Problemfokuserad coping – aktiv coping
Innebär aktiva egna handlingar för att minska effekterna av ”hotet”, i denna uppsats
barnets lässvårigheter i mötet med biblioteket. Dessa handlingar innebär aktiva
försök att minska eller undanröja de problem som orsakas av eller beror av ”hotet”,
individen försöker ändra sig själv för att hantera situationen, t ex genom att:
- lära sig om handikappet
- följa behandlingsföreskrifter
- pröva alternativa behandlingsmetoder
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- lära sig tekniker för att minska symptomen
- träna upp förlorade funktioner
- inlärning av kompensatorisk teknik
- användande av hjälpmedel
- lägga upp särskilda planer för framtiden

det vill säga individen lär sig mer om situationen eller försöker utveckla olika
handlingsalternativ (Persson, 2000, ibid., s. 56).

• Acceptans
Innebär förmåga att förändra sig själv och sin syn på handikappet, mer än att
förändra sin situation.

• Söka socialt stöd och social tillit
Social tillit innebär i vilken grad en individ upplever sig ha människor omkring sig
som kan hjälpa, stötta och trösta med sådant hon har behov av. Socialt stöd kan
innebära en hjälp för individen att se och utnyttja andra copingstrategier. T ex med
hjälp av ett förstärkt självförtroende (genom att individen har fått råd, information
eller möjlighet att uttrycka känslor för någon) kan en bättre känsla av personlig
kontroll upplevas (ibid., s. 58).

• Minimering
Innebär olika typer av kognitiva processer som medför ett minimerande eller
förnekande av ”hotet” som orsakas av handikappet. Förnekande kan beskrivas som
en kreativ process, som ger individen ökat välbefinnande, vari individen skyddar sig
själv genom att minimera hotande information och samtidigt fyller på med en mer
acceptabel och optimistisk bild av verkligheten (ibid., s. 60). På lång sikt torde inte
förnekande av svårigheter ge ökat välbefinnande, eftersom förnekande kan förhindra
acceptans av svårigheterna eller förhindra utnyttjandet av mer problemfokuserad
copingstrategi, skriver Persson (ibid., s. 59).

I en stressande situation använder människor i allmänhet nästan alla copingstrategier
möjliga för dem (Lazarus, 1999, s. 119). En förklaring till det är att stressande
situationer är komplexa och det tar tid att välja alternativ copingstrategi, anser Lazarus
(ibid.). En individ med kronisk sjukdom eller handikapp tvingas att ställas inför en rad
problem, där några kan gå att kontrollera medan andra måste accepteras eller
minimeras, menar Persson (2000, s. 63). Persson redogör för studier där det har visats
att handikappade utnyttjar flera olika strategier, beroende på vilken typ av problem den
handikappade möter (ibid.). Copingstrategins verkan, om den leder till något positivt för
individen eller inte, beror bland annat av:
• vilken typ av människa det är/vilka egenskaper individen besitter
• vilken typ av hot individen konfronteras med
• nivån på den stressande svårigheten.
(Lazarus,1999, s. 111).

Syftet med teoriavsnittet om coping och copingstrategier är att med hjälp av den valda
teorin försöka förstå de sätt barnen hanterar sin situation. Avsikten med begreppen
coping och copingstrategier är att de kan erbjuda en förklaring eller ett sätt att förstå
barnens handlande och reaktioner i kontakten med biblioteket. De olika typerna av
copingstrategier som har presenterats kan hjälpa till att förstå hur barnen hanterar sina
lässvårigheter framförallt i mötet med biblioteket. Med hjälp av teorin om coping är
tanken att kunna tolka och förstå en del av aspekterna kring barnens förhållningssätt till
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biblioteket. I denna uppsats används termen coping för att beskriva hur barnen hanterar
sina lässvårigheter, i mötet med biblioteket.

4.4 Barns psykologiska utveckling och socialisation

I detta avsnitt ges en kort översiktlig bild av barns psykologiska utvecklig från 10 –15
års ålder samt en bild av vad socialisation kan innebära. Dessa aspekter på barns
utveckling kommer att användas senare i diskussionen av resultaten.

Barbro Goldinger beskriver barns utveckling genom att ge en bild av vad som utmärker
olika åldrar hos barn (1986). Barns trygghet härrör ur familjen och föräldrarna, menar
Goldinger (ibid., s. 37). Att ha en känsla av att vara någon, någon som duger är den
viktigaste utgångspunkten för all kontakt för individen, skriver Goldinger (ibid., s. 36).
Denna känsla bör ha infunnit sig hos barnet från 10-13- årsåldern. Från föräldrarna skall
den vara given, men det är bland kamraterna känslan att vara någon, som duger, skall
befästas i denna ålder (ibid.). Då barn är i 12-14-årsåldern sker en frigörelseprocess från
föräldrarnas trygghet och beroende, vilket ökar barnets självtillit och självständighet
(ibid., s. 64). Barnet kan frigöra sig från föräldraberoendet med hjälp av kamraterna, de
kan bli en ersättning för föräldrarnas trygghet, menar Goldinger (ibid., s. 76).
Utmärkande i barns utveckling från 14-16-års ålder är sökandet efter sin identitet, vem
är jag? (ibid., s. 98). Ett vanligt sätt för tonåringar att bearbeta sin identitetsutveckling är
kontakten med kamrater, menar Goldinger (ibid., s. 100). Ibland samlas ungdomarna
kring intressen. Olika yttre tecken kan bekräfta gemenskapen och skiljer ut
kamratgruppen från vuxenvärlden och andra ungdomsgrupper. Man hittar ett revir och
en yttre identitet, menar Goldinger (ibid., s. 101).

Att växa upp innebär att växa in i ett samhälle och en kultur som har bestämda normer,
värderingar, traditioner och beteendemönster, menar Evenshaug och Hallen (1992, s.
31). Barnet möter dessa normer, roller och mönster genom människor i sin närmaste
omgivning. Evenshaug och Hallen menar att socialisation innebär att individen tillägnar
sig en bestämd grupps eller kulturs värderingar och roller, ofta genom imitation och
identifikation med personer, grupper och institutioner (ibid.). Först står familjen med
föräldrar och syskon i fokus för att senare innefatta kamrater, lärare och andra personer.
Evenshaug och Hallen ser barnet som en aktiv individ som väljer bland de olika former
av påverkan hon kommer i kontakt med och som tolkar intrycken och som själv kan
påverka sin omgivning (ibid., s. 33).

Hans Carlsson, lektor i psykologi, menar att socialisation är träning i att ta roller och
förstå andras roller. Barnet lär sig att den som har en roll i allmänhet måste följa
bestämda normer, menar Carlsson (1987, s. 95). Vidare beskriver Carlsson att
socialisation innebär olika former av anpassning till förväntningar och normkrav (ibid.):
Den ena formen innebär att individen söker ändra den sociala omgivningen så att den
mer överensstämmer med barnets egna förutsättningar (kallas assimilation).
Den andra formen innebär att individen söker ändra sig så att hon mer kommer att
överensstämma med omgivningens krav (kallas ackommodation).
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5 Metod

Uppsatsens val av problemställning fungerar som en utgångspunkt och en styrmekanism
för hela arbetet – hur man väljer att lägga upp undersökningen, hur man samlar
information samt hur man bearbetar och tolkar informationen. Holme och Solvang
uppmanar därför att välja den metod som bäst passar för att belysa problemområdet
(1997, s.76). Uppsatsens syfte är att undersöka barns erfarenheter och tankar om
bibliotek. För att förstå och sätta sig in i barns tankar och uppfattningar måste man se
barn som experter på sina liv, som informanter, som aktörer i sina egna livsprocesser,
menar Jan Kampmann (1998, s. 6).

5.1 Metodval med motivering till valet

Eftersom syftet med uppsatsen är att försöka få insikt i och försöka förstå hur barn med
lässvårigheter upplever och eventuellt använder bibliotek, valdes i första hand en
kvalitativ metod, för att kunna ta del av olika barns tankar om och upplevelser av
bibliotek. Meningen är att de skillnader och nyanser som utgör barnens olika
uppfattningar om bibliotek, tillsammans skall ge en helhetsbild av vilka erfarenheter
och upplevelser några barn med lässvårigheter har av bibliotek. Jag är intresserad av det
enskilda barnets upplevelse, tankar och känslor och inte av att göra generaliseringar för
vad som gäller för alla barn med dyslexi. Med hjälp av en kvalitativ metod vill man som
forskare sätta sig in i den undersöktes situation och försöka se världen genom dennes
perspektiv, menar Holme och Solvang (1997, s. 92). Kvale menar att målet med en
kvalitativ forskningsintervju är att erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av
den intervjuades livsvärld (1997, s. 36).

5.1.1 Den kvalitativa intervjun
För att kunna förstå den situation individen befinner sig i och kunna sätta sig in i den
undersöktes situation och se världen utifrån hans perspektiv, bör man komma den
undersökte inpå livet, menar Holme och Solvang (1997, s. 92-94). Då kan intervjun
ligga nära det vanliga och vardagliga samtalet (ibid., s. 82). Det är alltså inte fråga om
en djupintervju. Intervjun går enlig Trost ut på att förstå hur den intervjuade tänker och
känner och få inblick i vilka erfarenheter han har och hur den intervjuades
föreställningsvärld ser ut (1997, s. 24). Trost vill med intervjun komma åt hur individen
handlar, tänker, resonerar och känner. Kvale behandlar också den kvalitativa intervjun.
Kvale menar att forskningsintervjuns syfte är att ”förstå ämnen från livsvärlden ur den
intervjuades eget perspektiv” (1997, s. 32). Han menar att forskningsintervjun söker
beskriva specifika situationer ur den intervjuades livsvärld (ibid., s. 37). Syftet med
intervjusamtalet är att få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt
att tolka deras mening, menar Kvale (ibid., s. 117). Kvale liknar forskningsintervjun vid
ett vardagligt samtal mellan två parter kring ett tema av ömsesidigt ”intresse”, där
kunskap utvecklas genom dialogen mellan parterna (ibid., s.118-119).

Utifrån syftet med uppsatsen finner jag den kvalitativa intervjun som en god metod att
söka svaren till problemformuleringen och frågeställningarna. Huvudmetoden i denna
uppsats är därför den kvalitativa intervjun.
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5.1.2 Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod
Holme och Solvang menar att man kan kombinera metoder. Det kan vara en fördel att
kombinera kvalitativ och kvantitativ metod för att komplettera de starka sidorna hos
båda metoderna (1997, s. 80f). En kvantitativ undersökning kan ge en generell översikt
för att man lättare skall hitta de faktorer den kvalitativa undersöknigen skall koncentrera
sig på. Den kvalitativa undersökningen ger speciell inblick i väsentliga frågor menar
Holme och Solvang (ibid., s. 86-87). Även Repstad menar att man kan kombinera
metoder. Genom en enkel kvantitativ undersökning kan man få en hel del faktiska
upplysningar och därigenom kan man i de kvalitativa intervjuerna koncentrera sig på
mer subtila saker menar Repstad (1999, s. 21).

5.1.3 Enkel kvantitativ förundersökning – enkät
För att förbereda för en kvalitativ undersökning och för att kunna kombinera kvalitativ
och kvantitativ metod kan en undersökning inledas med en enkel kvantitativ
förundersökning. Motiveringen till en enkel kvantitativ förundersökningen kan vara att
det ofta kan vara bra att göra en förstudie för att se om det man planerar går att
genomföra och för att få en första ytlig föreställning om problemformuleringen
(Lathund, 1994, s. 13).

För att förbereda för den kvalitativa intervjun och få inblick i en del frågor samt ge en
del faktiska upplysningar och för att se om det var möjligt att genomföra en
intervjuundersökning med barn med lässvårigheter och kanske få svar på en del av
frågeställningarna, valdes en enkel kvantitativ enkät som förstudie. Den främsta
avsikten med enkäten var att komma i kontakt med barn med lässvårigheter och ur
enkätunderlaget kunna göra ett urval till intervjuundersökningen. Avsikten var inte att
göra generaliseringar som gäller för alla barn med dyslexi, utan eventuella
generaliseringar gäller endast för de barn som deltagit i enkäten.

5.2 Avgränsningar

Uppsatsen har avgränsats till att omfatta barn med lässvårigheter mellan 10 och 15 år.
Anledningen till den valda åldersgruppen var bland annat att:

• lässvårigheterna har uppmärksammats
• barnen är tillräckligt gamla för att vara på biblioteket själv
• barnen kan vara medvetna om sina svårigheter och kanske kan prata om dem
• barnen befinner sig åldersmässigt i ”slukaråldern” och kanske använder biblioteket

av den anledningen
Alla barn i undersökningen har lässvårigheter i varierande grad, en del har diagnosen
dyslexi andra har av specialläraren bedömts ha lässvårigheter. Alla får
specialpedagogisk hjälp. Barn med stora språksvårigheter har inte tagits med i
intervjuundersökningen eftersom det då kan vara svårt att urskilja vari barnets
svårigheter består. Barnen använder biblioteket både i skolan och på fritiden.

5.3 Val av informanter

Utgångspunkten vid valet av informanter är att de skulle vara relevanta till
problemformuleringen och frågeställningarna för undersökningen menar Repstad (1999,
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s. 46). För övrigt bör informanterna vara så olika som möjligt för att få ett varierat
underlag. När informanterna skiljer sig åt ökar sannolikheten att få tag i ny och relevant
data, anser Repstad (ibid., s. 47).

5.3.1 Kontakter med speciallärare och val av skolor
För att lättast hitta informanter bestämde jag att det smidigaste var att kontakta några
speciallärare och via dem få kontakt med barn. Det är ju i skolan problem med
lässvårigheter märks och det är hos specialläraren barn med dessa svårigheter får hjälp.
Syftet med att vända sig till speciallärare var att jag antog att speciallärare har den bästa
kompetensen att bedöma om ett barn har lässvårigheter. Den skola där mina egna barn
går ville jag överhuvudtaget inte blanda in i undersökningen. Av en vän som var
nybliven lärare, och som var väl insatt i mina frågeställningar fick jag rekommendation
om en speciallärare. Hon kontaktades tidigt i undersökningen för att höra hennes
uppfattning om hon trodde att barn skulle vara villiga att låta sig intervjuas.
Specialläraren tyckte att hennes elever var medvetna om sina svårigheter och att de inte
hade svårt att prata om dem. Delvis via speciallärarens kontakter, ”snöbollseffekten”
och genom ”bekvämlighetsurval” – man tager vad man haver- har urvalet till enkäten
skett (Trost, 2001, s. 30-31). Specialläraren tipsade om en kollega på en annan skola,
med årskurs 7 – 9. Hon kontaktades och även hon var positivt inställd till möjligheterna
att genomföra intervjuer. Hon förmedlade kontakt med en annan speciallärare på samma
skola, som genomför läsprojekt med alla lässvaga barn i årskurs 7 på skolan. Kontakter
togs med honom och även han var positivt inställd till att genomföra undersökningen.
Den tredje skolan valdes för där fanns årskurs 6 – 9 och den skolan har ett eget bibliotek
men saknar närhet till stadsbibliotek eller filialbibliotek. De två första skolorna saknade
årskurs 6. Speciallärare på den tredje skolan kontaktades och även där var man positivt
inställda.

Resultaten av samtalen med speciallärarna blev att tre skolor valdes ut, för att kunna få
med barn med lässvårigheter i den valda åldersgruppen 10-15 år. Samtliga är
kommunala skolor, med verksamhet utan särskild inriktning eller särskild pedagogik
och med årskursindelade klasser:
• Den första skolan var en nybyggd, årskurs 3-5 skola. Skolan ligger centralt och

saknar eget skolbibliotek men använder stadsbiblioteket för sina biblioteksbesök.
Avståndet till stadsbiblioteket är knappt en km. (A-skolan)

• Den andra skolan är en högstadieskola. Skolan ligger mindre centralt än den första.
Skolan har eget bibliotek, dessutom ligger skolan nära ett filialbibliotek. Avståndet
till stadsbiblioteket är drygt 5 km. (B-skolan)

• Den tredje skolan är en årskurs 6-9 skola. Den ligger lika centralt som den andra
skolan och har eget skolbibliotek men saknar närhet till filialbibliotek. Avståndet till
stadsbiblioteket är drygt 4 km. (C-skolan)

Skolorna har olika förhållande och närhet till bibliotek, vilket ger en bra variation.
Biblioteken är också av varierande storlek från skolbibliotek, filialbibliotek till
stadsbibliotek. Skolorna ligger i en mellanstor stad i södra Sverige. På samtliga skolor
finns både svenska elever och elever med invandrarbakgrund. Runt samtliga skolor
finns en blandad bebyggelse av villor, radhus och hyreshus.

5.3.2 Urval till enkätstudien
Urvalet var helt enkelt de barn som befann sig i skolan vid de tidpunkter skolorna
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besöktes, efter tider som hade gjorts upp med de olika speciallärarna. Ingen av
informanterna var känd sedan tidigare. Enkäten är utdelad till 40 barn mellan 10-15 år
med lässvårigheter och besvarad av samtliga. Följande barn deltog:
• från A-skolan : 5 barn varav 2 flickor åk 4, 2 pojkar åk 5, 1 flicka åk 5
• från B-skolan: 17 barn varav 10 pojkar åk7, 4 flickor åk 7, 3 pojkar åk 9
• från C-skolan: 18 barn varav 3 flickor åk 6, 4 pojkar åk 6, 2 pojkar åk 7, 8 pojkar åk

8, 2 pojkar åk 9
Sammantaget var det 30 pojkar och 10 flickor som deltog i enkäten.

5.3.3 Urval till intervjun
I samband med enkäten tillfrågades barnen om de kunde tänka sig att vara med på ett
samtal. Av de 40 tillfrågade barnen var det 19 som säkert svarade att det var okey att
vara med på intervjun, 5 svarade kanske. Bland dessa valdes14 ut. Urvalet skedde först
och främst bland dem som säkert ville vara med eftersom samtalet skulle beröra barnens
lässvårigheter, och då ville jag samtala med dem som själva ville. Större noggrannhet
utmärkte bedömningen av barnens lässvårigheter än vid urvalet till enkäten. De sätt på
vilket barnen valdes ut varierar en del. Urvalet skedde med tanke på att:

Vid en kvalitativ studie används ett strategiskt urval för att få variation i svaren, menar
Trost (2001, s. 32). Holme och Solvang menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att
skapa en grund för en djupare förståelse av det som undersöks. Urvalet sker därför ej
slumpmässigt eller tillfälligt, utan systematiskt utifrån vissa kriterier. Man vill få tag i
informanter som kan ge en nyanserad bild av det som studeras föreslår Holme och
Solvang (1997, s. 94,101). De utvalda informanterna skall ha viktig och relevant
information att ge till studiens frågeställningar anser Repstad (1999, s. 67). Vidare bör
intervjupersonerna vara så olika varandra som möjligt för att ge en bred och generell
bild.

Dessa råd beaktades vid valet av intervjupersoner. Men även praktiska faktorer spelade
in, som möjlighet att få fatt i speciallärare för att boka tider och hitta tider som passade.
Även en del tillfälligheter spelade in, som vid ett par tillfälle då enkäten delades ut, var
barnen förberedda på att bli tillfrågade om de ville medverka i ett samtal och tid var
avsatt för det i samband med enkäten. Dessa barn ställde upp att bli intervjuade direkt
efter enkäten. Repstad anser att det kan vara bra att lägga in ett drag av slumpmässighet
i urvalsprocessen (ibid., s. 67). Ytterligare bidrag till det skulle kunna härröra ur urvalet
till enkäten och att ingen av de utvalda var känd sedan tidigare. De informanter som
valdes ut varierar bland annat med:
• ålder
• grad av lässvårigheter
• diagnostiserad eller ej
• kön
• inställning till biblioteket
• hur mycket de använder biblioteket
• inställning till sina lässvårigheter
för att få ett så varierat underlag som möjligt.

Följande barn deltog i intervjun:
• från A-skolan: 4 barn; 1 flicka åk 4, 1 flicka åk 5, 2 pojkar åk 5, barnen 10-11 år
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• från B-skolan; 6 barn: 3 åk 7 , 3 åk 9, alla pojkar, barnen 13-15 år
• från C-skolan: 4 barn; 2 åk 8, 2 åk 9 alla pojkar, barnen 14-15 år
Sammantaget var det 2 flickor och 12 pojkar som deltog i intervjun.

Det är få flickor med, det beror dels på att färre flickor har så stora lässvårigheter att de
får hjälp av speciallärare, dels på att några flickor svarade att de inte ville vara med på
intervjun därför att deras kompis inte ville. De föll lättare för grupptrycket än pojkarna.
Två flickor i årskurs 6 svarade att de kunde vara med på intervjun men efter samtal med
lärare valdes de bort. Den ena därför att hon var väldigt svag i alla ämnen och lärarna
bedömde att fastän hon hade lässvårigheter var det svårt att avgöra vari hennes
svårigheter bestod. Den andra därför att hon hade stora språksvårigheter. Det var därför
svårt att avgöra vad deras lässvårigheter berodde av. Så många flickor som möjligt är
medtagna. En flicka som svarade kanske först, frågades en gång till av specialläraren
och då ställde hon upp, för att få fler flickor. Några pojkar bland de som ville vara med
valdes bort. Intryck vid enkäten, genomläsning av enkätsvar samt samtal med en av
pojkarnas läraren avgjorde att de inte valdes till intervjun. Att det blev just 14 barn var
delvis en tillfällighet. Jag hade bestämt mig för omkring 10 barn, men vid ett par
enkättillfällen, som blev av i slutet av den empiriska perioden, var barnen redan innan
jag kom dit informerade om att jag också sökte barn att intervjua. Dessa barn var villiga
att intervjuas direkt efter enkäten. Tillslut var barnantalet uppe i 14 stycken och efter
genomlyssning och läsning av intervjuutskrifterna ansåg jag att det var tillräckligt
många för att ge en bred bild till problemformuleringen.

5.4 Undersökningens genomförande

Utifrån eget intresse och egna erfarenheter bestämdes mycket tidigt att undersökningen
skulle handla om barn med lässvårigheter. Efter en första litteratursöknig i Artikelsök
hittade jag Lundbergs artikel ”Olika forskningsperspektiv på dyslexi” (Lundberg, 1997).
Med den som utgångspunkt bestämdes syftet och problemformuleringen för uppsatsen.
Kontakter med speciallärare togs under mars- april 2002.

5.4.1 Enkäten
Som en förstudie, bestämdes att inleda den empiriska undersökningen med en enkät.
Enkäten skulle vara enkelt utformad, med fasta svarsalternativ, enkelt och vanligt språk
med endast en fråga per fråga (Trost, 2001). Hänsyn togs till att det var barn med
lässvårigheter som kanske skulle läsa frågorna själv. Stor text och luftig sättning
användes därför. Förhoppningen var att frågorna i enkäten delvis kan ge svar på
uppsatsens första frågeställning: Använder barn med lässvårigheter biblioteket och i så
fall hur? I bilaga 1 finns enkätfrågorna. I resultatredovisningen tas frågorna upp lite
noggrannare än här.

För att vara säker på att få in enkäterna och att barnen skulle förstå och kunna läsa
texten följde jag med vid varje enkättillfälle. Jag berättade vem jag var, varför jag var
intresserad av barn med lässvårigheter och att jag själv har en pojke med lässvårigheter.
Jag förklarade anledningen till enkäten och att jag också var intresserad av att få
intervjua barn om hur de använder biblioteket eller varför de inte använder bibliotek.
Jag var med och hjälpte till att läsa och förklarade enkätfrågor, om det var något som
uppfattades som oklart. På så sätt fick jag en första ytlig kontakt med alla barn som
deltog i enkäten. Vidare pratade jag lite med speciallärarna om barnen. Lärarna var så
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intresserade och blev så engagerade när någon utifrån kom och intresserade sig för deras
verksamhet. Skolbiblioteken besöktes också för att få en uppfattning om dem.

5.4.2 Intervjuerna
I samband med enkäten frågade jag barnen om de ville medverka i en intervju. Vid
enkättillfället träffade jag barnen i grupper om två till fem i taget. I vissa grupper var
alla positiva till att delta i intervjun, i andra grupper svarade alla nej. Det kan ha berott
på hur jag framställde det, jag försökte framställa det så likartat som möjligt men det
kan ha varit tonfall och omedvetna gester från min sida som spelade in, i kombination
med gruppinverkan. Överlag var pojkarna mer välvilligt inställda att vara med på
samtal. Flickorna ville oftare göra som kompisen, ville någon inte vara med på samtalet
ville ingen det efter ett tag, de ville inte ha bandspelare med vid intervjun o s v. 14 barn
valdes ut, utifrån enkätsvaren, intryck vid enkättillfället och efter samtal med läraren,
med tanke på att få en så bred och generell bild som möjligt av problemställningen.
Barnen valdes med tanke på att de skulle vara så olika som möjligt samt ha så relevant
information som möjligt att ge till uppsatsens frågeställningar (Repstad ,1999, s. 67).
Tyvärr var de få flickor som kom med.

Parallellt med denna urvalsprocess läste jag metodböcker hur man genomför intervjuer,
för att få råd om vad man bör tänka på:

Att delta i en intervju måste vara frivilligt, den intervjuade måste få reda på vad hon
medverkar i (Holme & Solvang, 1997, s. 105). Den som intervjuar måste ha förmåga att
sätta sig in i och förstå hur den intervjuade upplever sin situation, kunna förstå och följa
upp problemområden som den intervjuade berättar om. Som forskare får man inte
pracka på sina uppfattningar, man måste vara uppmärksam och öppen, menar Holme
och Solvang (ibid.).

Intervjuhandledningen skall vara flexibel och fungera som en minneslista så att man får
med de ämnesområden som skall täckas. Uppsatsens frågeställningar skall ligga till
grund för intervjufrågorna. Intervjumallen kan komma att justeras under
undersökningens gång beroende på vem man pratar med (Repstad, 1999, s. 64). De
flesta forskare och metodförfattare rekommenderar att använda bandspelare under
intervjun. Fördelarna är att den som intervjuar kan koncentrera sig på det som sägs och
kan lättare följa upp med frågor och kan observera ansiktsuttryck, gester m m som
speglar den intervjuades sinnesstämning. Dessa observationer bör antecknas
tillsammans med reflektioner kring samtalet direkt efter intervjun, menar Kvale (1997,
s. 121). Nackdelen med bandspelare är att en del intervjuade kan känna sig hämmade.

Platsen för intervjun spelar roll för resultatet, det skall vara en neutral plats samtidigt
som den intervjuade skall känna sig hemma och det skall vara ostört (Repstad,1999, s.
64-72).Vidare är det av stor vikt att kunna ha ögonkontakt med barnet för att
upprätthålla intresset för intervjun, påpekar Doverborg och Pramling (2000, s. 25). Man
bör därför se till att sitta mittemot varandra. Genom att fråga om beteenden, om
handlingar får man fram den intervjuades känslor. Man skall fråga vidare efter vad som
skedde, vad barnet gjorde, för att få fram nyanser i svaren (Trost, 1997, s. 35). Frågorna
bör vara lätta att förstå, korta och enkla.
Då det gäller att intervjua barn bör man tänka på att:
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Ställa konkreta frågor om beteenden och händelser, försöka empatisera och göra
frågorna konkreta (Trost, s. 37-39). I kontaktskapandet med barnet är det en
förutsättning att barn och vuxen har en gemensam referensram utifrån vilken man kan
samtala, påpekar Doverborg och Pramling (2000, s. 27). För att ta reda på hur barn
tänker menar de att man måste ställa barnen inför situationer där de behöver tänka
(ibid., s. 17). Inledningen av intervjun bör ta sin utgångspunkt i en för barnet känd
situation (ibid., s. 33).

Efter att ha tagit alla råd i beaktande och ytterligare bearbetat syfte och frågeställningar
för att få dem tydligare, utformades en intervjumanual, se bilaga 2. Frågorna i manualen
är tänkta att tillsammans belysa frågeställningarna. Alla frågor ställs inte vid varje
intervju, de ställs inte heller i den ordning de står uppställda och ytterligare frågor kan
tillkomma under enskilda intervjutillfällen, beroende på situationen. För att få tips och
idéer till intervjufrågor tittade jag i några magisteruppsatser som undersöker barn –
bibliotek - användning och uppfattning (bland andra Nilsson (1998), Carlsson &
Edmundsson (2001), Åberg (2000)) för att se vilka frågor de ställde i förhållande till
sina problemformuleringar och frågeställningar. Jag tog starkt intryck av Doverborg och
Pramling, vad man bör tänka på när det gäller barn. Min avsikt var att ställa så öppna
frågor som möjligt för att få barnen att berätta själva. Jag inledde samtalen med att
berätta om mig själv och min pojke Martin för att skapa en gemensam grund. Jag
började med att fråga vad de hette, vilken skola och klass de gick i för att sedan låta
dem berätta om när de senast var på biblioteket. Jag har försökt ha ett barnperspektiv i
frågorna, inga krångliga termer och använda ett enkelt och rakt språk.

Den 25 april 2002 var det dags för de första intervjuerna. De flesta intervjuer
genomfördes under ungefär tre veckor i april och maj. Alla barn ville bli intervjuade i
skolan, under skoltid och det gick lätt att ordna tack vare speciallärarna. Barnen blev
intervjuade en och en. Vid varje tillfälle satt vi i ett enskilt rum, mittemot varandra för
att kunna ha ögonkontakt och bandspelaren var på. Intervjuerna tog mellan 15 - 40
minuter, de flesta mellan 20 - 25 minuter. Det gick bra att använda bandspelare. Jag tror
ingen av barnen blev speciellt störd. Efter varje intervju skrev jag kommentarer och
spontana intryck av intervjusamtalet. Tyvärr märkte jag när jag kom hem och lyssnade
igenom intervjuerna att en av intervjuerna inte kom med på bandet, av någon anledning.
Efter ett par veckor fick jag träffa pojken igen och delvis göra om intervjun. Även
denna gång krånglade bandspelaren under samtalet så jag fick föra anteckningar. Jag
märkte då vilka vinster jag gjorde när bandspelaren fungerade. Då blev det verkligen ett
samtal, med ögonkontakt hela tiden, naturligt och lätt att följa upp frågor. När jag förde
anteckningar tappade jag kontakten och koncentrationen på det som sades. En del barn
svarade väldigt kortfattat och jag blev ibland tvungen att ställa ledande frågor som jag
sedan försökte följa upp. Överlag tycker jag att de flesta intervjuer avlöpte väl. Ett par
intervjuer skedde under förhållanden som inte var helt optimala, då det blev mycket
väsen utanför det rum vi höll till i. De inspelade samtalen tillsammans med
anteckningarna skrevs ut så fort som möjligt.

5.4.3 Redovisning, analys och tolkningsarbete
Enkäterna och intervjuerna redovisas var för sig.
Enkäten
Bearbetning och redovisning av enkäten har skett utifrån arbetets första frågeställning:
använder barn med lässvårigheter bibliotek, och i så fall vilka medier och tjänster
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använder de i biblioteket? samt efter ytterligare frågor i enkäten som kan bidra till att
belysa problemformuleringen. Enkäten ses som en enkel förstudie till
intervjuundersökningen och därför ligger tyngdpunkten på bearbetning och redovisning
av intervjuerna.

Intervjuerna
För att förstå barns information måste man som vuxen översätta och tolka barnets
uttryck, handlingar, attityder etcetera menar Kampmann (1998, s. 6). Jag började denna
process med att lyssna och läsa igenom intervjuutskrifterna flera gånger. Under läsandet
dök teman och idéer upp som jag skrev ner direkt. Jag läste om intervjuutskrifterna med
anteckningarna och förde nya anteckningar. Så höll jag på under lång tid tills jag
bestämde mig för vissa kategorier och urskiljde vissa teman. Jag tyckte mig se två
tydliga kategorier av biblioteksanvändare bland barnen, aktiva användare och icke-
användare. Därutöver fanns en heterogen grupp som jag kallade mellan-användare. Jag
läste igenom intervjuer och anteckningar igen från den indelning jag gjort av barnen. De
teman jag urskiljt försökte jag få grepp om genom att gå tillbaka till uppsatsens
frågeställningar, litteratur och teoretiska ram. Ur avsnitten tidigare forskning och
teoriavsnitten försökte jag hitta idéer, termer och begrepp som jag kunde använda för att
tilldela de teman jag funnit beskrivande benämningar över olika aspekter på bibliotekets
betydelse för barnen. Genom att på detta sätt tolka barnens utsagor framträdde mönster i
barnens förhållningssätt till de teman jag valt. Under processen utmärkte sig en
intressant grupp av mellan-användarna som jag kallade Internet-användare.
Redovisningen av resultaten och analysen samt diskussionen förs i de teman jag funnit.
I diskussionen vävs de empiriska resultaten, från intervjuerna och enkäten, samman med
den litteratur jag funnit relevant för att belysa problemformuleringen, från teorin och
tidigare forskning, ihop med egna tankar.

5.4.4 Litteraturanvändning - undersökningens litteraturstudier
Vid litteratursökningen försökte jag söka efter litteratur som tar upp hur de
läshandikappade barnen upplever sin situation och hur barnen ser på sig själv och sina
problem och hur mötet med biblioteket har påverkat barnen. Jag sökte bland annat i
LIBRIS, Artikelsök, Nordiskt BDI-index, ISA, LISA, ERIC och EBSCO. Jag sökte på
termer jag fann ur ett par referenser jag startade med samt de engelska begreppen jag
slog upp i Ingvar E. Gullbergs svensk-engelsk fackordbok. Från tidiga sökningar ur
LIBRIS och Nordiskt BDI-index använde jag nyckelord och deskriptorer jag fann ur
referenser och ur tesaurus från Nordiskt BDI-index databasen. Jag sökte vidare på detta
sätt genom att titta på deskriptorer och använde tidigare referenser. De termer jag
använde var bland annat barn, child, ungdomar, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter med
flera synonymer, handikapp och de motsvarande engelska begreppen som t ex reading
problems, - difficulties, -disabilities och även läsglädje, läsupplevelse samt bibliotek.
Jag trunkerade termerna och kombinerade dem för att få så bra resultat som möjligt.

Resultatet av litteratursökningarna var att jag inte fann några magisterarbeten som tar
det läshandikappade barnets perspektiv på bibliotek, däremot vad bibliotek kan göra för
barn med dyslexi. Det jag fann var att det har inte skrivits eller bedrivits många
undersökningar om hur barn med lässvårigheter upplever eller använder biblioteket. Jag
fann en studie som påminner om denna, som bland annat undersöker läshandikappade
barns fritidsläsning och hur de använder sig av biblioteket (Sever, 1987). Övrigt
material jag fann och som jag använder i uppsatsen har beröringspunkter med
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undersökningen och kan öka förståelsen för arbetets problemformulering. Arbetets
litteratur har redovisats i avsnitten bakgrund och tidigare forskning.

6 Resultat - redovisning och analys av empirin

I följande kapitel redovisas först resultaten av enkätundersökningen och därefter
redovisas intervjuundersökningen. Eftersom syftet med uppsatsen är att få djupare insikt
och förståelse för hur barn med lässvårigheter upplever och eventuellt använder
bibliotek, ligger fokus på intervjuundersökningen.

6.1 Enkätundersökningen

Det primära syftet med enkäten var främst att hitta barn som var villiga att låta sig
intervjuas. Enkäten var ett medel att komma i kontakt med barn med lässvårigheter och
bland dem kunna välja ut några barn att intervjua.

En enkel bearbetning av enkäten kan också ge en ytlig första uppfattning om barn med
lässvårigheter använder bibliotek och vad de gör på biblioteket. Enkäterna är utdelade
till 40 barn med lässvårigheter, mellan 10 – 15 år, vid tre grundskolor. Vid varje tillfälle
var jag närvarande och berättade vem jag var och anledningen till att jag ville ha deras
tid och uppmärksamhet med enkäten i några minuter. Jag hjälpte till att läsa eller
förklara oklarheter i enkätfrågorna. Eftersom jag själv deltog fick jag in svar av
samtliga. Trots att jag var med och kunde hjälpa till med oklarheter har en del barn nog
ändå haft svårt att uppfatta en del frågor, det märks vid genomgången av enkätsvaren,
hur de har kryssat för svaren.

Eftersom resultaten av den enkla bearbetningen av enkäten delvis kan ge svar på
arbetets första frågeställning presenteras resultatet utifrån den:

6.1.1 Använder barn med lässvårigheter biblioteket och i så fall hur?
– vilka medier och tjänster använder de i biblioteket?

De inledande frågorna i enkäten var (se bilaga 1): brukar du gå till biblioteket, går du
själv till biblioteket – till vilket bibliotek, går du med skolan – till vilket bibliotek?, för
att få en uppfattning om barnen tycker att de använder biblioteket själv eller endast med
skolan, eller om de tycker att de inte använder biblioteket alls. Uttrycket ”går du till
biblioteket” har jag använt för att jag tror barn säger så istället för ”använder du
bibliotek”. Vidare frågas efter vad barnet gör på biblioteket, där barnen har flera
alternativ att välja på. I enkäten frågas också om barnen trivs på biblioteket och om de
får hjälp att hitta vad de vill ha av bibliotekarien. Vidare frågas om föräldrarna går till
biblioteket för barnets räkning och vad de i sådana fall gör åt barnet på biblioteket. De
två sista frågorna gav så litet resultat att de inte behandlas vidare här.

Använder barnen bibliotek? (vilket bibliotek):
De svarsalternativ som fanns var: ja, nej, sällan och ibland. Av de 40 barnen svarade:
• 17 barn – ja
Av dessa svarar 6 barn att de enbart går till skolbiblioteket, 4 till annat (de saknar
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skolbibliotek men har nära till stadsbiblioteket) och 7 till både skol- och annat bibliotek
•  5 barn - nej
Av dessa svarar 2 barn att de inte går till något bibliotek, 3 barn svarar att de går med
skolan till antingen skolbiblioteket eller annat bibliotek
•  8 barn - sällan
Av dessa gick 1 enbart till skolbiblioteket, 1 till annat och 6 till både skol- och annat
bibliotek
• 10 barn - ibland
Av dessa gick 2 enbart till skolbiblioteket, 3 till annat och 5 till både skol- och annat
bibliotek

Man kan också sammanföra barnen i två grupper för att få en uppskattning över hur
många av barnen som anser att de använder eller ibland använder, respektive sällan eller
aldrig använder bibliotek. Resultatet är att av de 40 barnen med lässvårigheter använder:
• 27 barn bibliotek, åtminstone ibland
• 13 barn sällan eller inte alls bibliotek

Vilka medier och tjänster använder barnen – vad gör barnen på biblioteket?
Av de 40 barn som ingick i enkäten var det endast två som uppgav att de inte alls
använder bibliotek. Vad de övriga 38 barnen gör när de är på biblioteket visas i tabell 1.

Tabell 1. Vilka medier och tjänster använder barnen – vad gör de på biblioteket?

Ja-barn Nej-barn Sällan-barn Ibland-barn Summa
tittar i böcker 9 2 4 2 17
lånar böcker 17 2 6 8 33
lånar band 0 0 0 1 1
lånar talböcker 3 0 1 0 4
spelar datorspel 7 1 3 7 18
lånar film 1 0 1 2 4
lånar datorspel 0 0 0 0 0
lånar CD-skivor 1 0 4 1 6
tittar i tidningar 13 1 3 6 23
använder datorn 11 2 7 7 27

Av de 38 barnen, som på något sätt använder bibliotek är det:
• 33 barn som lånar böcker
• 27 barn använder datorn
• 23 tittar i tidningar
• 18 spelar datorspel
• 17 tittar i böcker
• 6 lånar CD-skivor
• 4 lånar talböcker
• 4 lånar film
• en lånar band
• ingen lånar datorspel
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Vad barnen i de olika ”användargrupperna” gör på biblioteket visar att bland de:
• 17 ja-barnen: lånar 17 böcker, 13 tittar i tidningar och 11 använder datorn, 9 tittar i

böcker, 7 spelar datorspel och 3 lånar talböcker
• 5 nej-barnen: de två som inte går till biblioteket använder heller ingenting, de 3

övriga tittar i böcker, lånar böcker, använder datorn och spelar datorspel, ingen lånar
talböcker

• 8 sällan-barnen: använder 7 datorn, 6 lånar böcker, 4 tittar i böcker och 4 lånar
CD-skivor, 3 spelar datorspel, 3 tittar i tidningar och en lånar talböcker

• 10 ibland-barnen: lånar 8 böcker, 7 använder datorn och 7 spelar datorspel, 6 tittar
i tidningar, 2 tittar i böcker och 2 lånar film, en lånar CD-skivor och ingen lånar
talböcker.

Då barnen sammanförs i två grupper, de barn som svarat att de använder eller ibland
använder biblioteket (ja-barn och ibland-barn) i en grupp och de som svarat att de sällan
eller inte använder biblioteket (sällan-barn och de tre nej-barnen) i en grupp, kan man se
vad respektive ”användargrupp” gör på bibliotek. Intressant att notera kan vara att:
Bland de 27 barn som svarat att de använder eller ibland använder biblioteket är det

-     25 som lånar böcker
- 19 tittar i tidningar och 18 använder datorn
- 14 spelar datorspel
- 11 tittar i böcker
- 3 lånar talböcker

Bland de 11 barn som svarat att de sällan eller inte använder biblioteket är det
- 9 som använder datorn
- 8 lånar böcker
- 6 tittar i böcker
- 4 spelar datorspel, 4 tittar i tidningar och 4 lånar CD-skivor
- 1 lånar talböcker

Ytterligare frågor som ställdes i enkäten var:
Trivs du på biblioteket?
De svarsalternativ som fanns var: ja, nej och ibland. Av de 40 barnen svarade 26 att de
trivs på biblioteket, 4 svarade att de inte trivs, och 9 svarade att de trivs ibland. En
svarade inte alls.

De resultat jag tycker kan vara värda att lyfta fram ur enkäten är att:
• 27 av de 40 barnen svarar att de använder bibliotek, åtminstone ibland
• av de 27 barn som använder eller ibland använder bibliotek lånar 25 barn böcker, 19

tittar i tidningar och 18 använder datorn, 14 spelar datorspel, 11 tittar i böcker och 3
lånar talböcker

• av de 11 som sällan använder bibliotek är det 9 som använder datorn, 8 lånar
böcker, 6 tittar i böcker, 4 spelar datorspel och tittar i tidningar och en lånar
talböcker

• sammanlagt 4 barn av de 40 lånar talböcker
• 26 barn svarar att de trivs på biblioteket och 4 svarar att de inte trivs

Vid bearbetningen märkte jag att en del enkätfrågor inte var så genomtänkta. T ex
frågan ”brukar du gå till biblioteket?”, borde kanske ha formulerats ”går du till
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biblioteket?” och följts upp med ”hur ofta?”. Nu har jag sammanfört dem till en fråga
istället och då kan det bli oklart för barnet som skall svara. Ett annat misstag jag har
gjort är att jag inte har klarlagt vad som menas med ”spelar datorspel” och ”använder
datorn”.

6.2 Intervjuundersökningen

Resultat och tolkning av intervjuerna bygger på samtal med 14 barn. För att försöka
förstå hur barn med lässvårigheter upplever och eventuellt använder bibliotek har jag
försökt hitta teman kring olika faktorer som kan hjälpa till att förstå barnens olika
uppfattningar och eventuella användningar av bibliotek. Avsikten är att dessa teman
tillsammans kan bidra till tolkning och förståelse för att ge en helhetsupplevelse av
biblioteket, ur barnens perspektiv. Till min hjälp har jag studerat olika
metodhandböcker, Pål Repstads Närhet och Distans, Annika Lantzs Intervjumetodik,
Runa Patel och Bo Davidssons Forskningsmetodikens grunder, Holmes och Solvangs
Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Kvales Den kvalitativa
forskningsintervjun med flera.

För att hitta ett sätt att strukturera intervjumaterialet, för att lättare kunna tolka barnens
utsagor, har jag efter flera genomläsningar av intervjuutskrifterna, delat in materialet i
tre kategorier av biblioteksanvändare. Denna indelning har valts efter hur barnen
använder biblioteket: aktivt, sällan - inte alls och där emellan. För att sedan hitta
klargörande benämningar till de teman jag urskiljt ur intervjumaterialet utgick jag först
från problemformulering och frågeställningar: för att reda ut i vilka syften barnen
använder biblioteket började jag med att undersöka olika användningar av bibliotek,
sedan på vilket sätt de använder: till nytta, nöje eller ingen, samt igen hur barnen
använder biblioteket: aktivt eller passivt, medvetet eller omedvetet eller inte alls.
Därefter utgick jag från en idé jag fick under genomläsningarna av intervjuerna: För att
använda bibliotek antog jag att barnen måste ha behov av något för att uppsöka
bibliotek och detta kallade jag informationsbehov, jag ville också undersöka
informationsbehovets sammanhang. Vidare var jag intresserad av att undersöka vilka
erfarenheter och vilka förställningar barnen hade av bibliotek. För att hitta klargörande
benämningar till dessa teman använde jag begrepp och idéer ur delar av den valda
teorin. Under intervjuerna märktes att alla barn hade en föreställning om bibliotek som
hängde ihop med böcker, därför ville jag ta reda på barnens syn och förhållande till
böcker. Eftersom det var barn med lässvårigheter jag intresserade mig för ville jag ta
reda på deras syn på sin läsning och sina lässvårigheter. Jag ville också förstå varför en
del barn inte använder biblioteket samt förstå hur barnen hanterar sina lässvårigheter i
mötet med biblioteket. För att analysera hur de hanterar sina lässvårigheter använde jag
mig av begrepp, idéer och förklaringar ur teorin om coping och copingstrategier. Under
analysen har jag alltså haft teoretiska begrepp och idéer till min hjälp för att kunna tolka
barnens utsagor. Jag har också använt barnens egna förklaringar och tolkningar.

Resultatet av intervjuerna redovisas i de kategorier och teman jag funnit av betydelse
för att förstå problemformuleringen: hur använder och upplever några barn med
lässvårigheter biblioteket och hur hanterar barnen sina svårigheter i mötet med
biblioteket?



44

6.2.1 Kategorier och teman
Vid genomläsningen av intervjuerna fann jag tre kategorier av biblioteksanvändare
bland barnen, som jag benämner:

• Aktiva användare
• Mellan-användare
• Icke-användare

De teman jag funnit betydelsefulla benämner jag:

• Informationsbehov
Det jag undersöker är barnets behov av information från biblioteket: om barnet har
behov, vad det är för information barnet har behov av från biblioteket, vilka motiv
barnet har för att använda / söka information från biblioteket och om behovet
tillfredsställs genom biblioteket.
Från Wilson syn tolkar jag information som medel för barnet att tillfredsställa egna
behov. Frågor som dök upp i samband med Wilsons avsnitt var: Ser barnen
bibliotekets resurser som information, som medel att tillfredsställa egna personliga
behov? Tillfredsställer barn med lässvårigheter egna behov med hjälp av
bibliotekets resurser?

• Informationsbehovets sammanhang
Från Wilson och Rydsjö fann jag det betydelsefullt att förstå informationsbehovets
sammanhang, om det uppstår från:
- barnets eget behov - eget motiv, eller
- skoluppgift

• Biblioteket del av barnets verklighet
Med hjälp av det här temat försöker jag förstå om biblioteket är en del av barnets
verklighet. Känner barnet till bibliotek, ingår det i barnets vardagsmiljö, är det något
barnet tänker på, finns biblioteket i barnets tankevärld, ingår biblioteket i barnets
värld? De författare jag har i åtanke är Kuhlthau, Evenshaug och Hallen, Doverborg
och Pramling samt Rydsjö. Det här temat speglar barnets
-     egen kunskap, vana och erfarenhet av bibliotek

      -     föreställningar om vad bibliotek är
• Barnets vana, kunskap och intresse av böcker

Under intervjuerna framkom att alla barn hade en föreställning om bibliotek som
hänger ihop med böcker. Jag var därför intresserad av att undersöka barnets
förhållande och erfarenhet till böcker.

• Barnets syn på sitt läsande och sina lässvårigheter
Eftersom undersökningen gäller barn med lässvårigheter ville jag försöka förstå
barnens syn på sitt läsande och sina lässvårigheter.

• Barnets sociala roll
Inspirationen till detta tema härstammar ur Wilsons syn på att behov av information
också beror av individens roll(er) i sin sociala situation.

• Användning av bibliotek
- nytta och/eller nöje, medveten/omedveten, passiv/aktiv
- ingen användning
Här summerar jag barnens användning av bibliotek samt försöker förstå om
användningen ger nytta eller nöje eller både nytta och nöje eller om det inte är
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någon användning.
• Copingstrategier

För att förstå hur barnen hanterar sina lässvårigheter i mötet med biblioteket tar jag
till min hjälp den litteratur om coping och copingstrategier som har presenterats
tidigare (se s. 28-30). Jag försöker tolka i vilken grad barnen utnyttjar följande
copingstrategier:
- egenkontroll
- problemfokuserad
- acceptera
- söker social tillit och stöd
- minimering

Övrigt – framtidssyn
Härstammar ur Lena Lundgrens undersökning där hon har funnit att vissa barn är mer
aktivt kunskapssökande, de ser en koppling till sitt framtida vuxenliv.

Varje kategori av användare presenteras för sig i analysen. Barnen har fått fingerade
namn. Med hjälp av citat illustreras det viktiga som har framträtt. Citaten används som
hjälpmedel i framställningen (Holme & Solvang, 1997, s. 144-145). Jag har valt citat
som belyser det typiska, är insiktsfulla eller originella. Repstad anser att man hellre
skall använda för många än för få citat (1999, s. 121). Holme och Solvang anger att man
kan behöva redigera citat, ändra ordföljden för att inte tappa den röda tråden (1997, s.
145). Så har skett vid några tillfällen. Citaten skrivs ut med kursiverad stil. En del barn
är mer talföra och nyanserade i samtalen än andra och detta avspeglar sig i citaten. Jag
har försökt att få med så många barn som möjligt, men ibland verkar en del barn
osynliga. De finns ändå med i tolkningen och förståelsen för att skapa en helhetsbild av
problemformuleringen. Först presenteras de aktiva användarna. Som kontrast
presenteras därefter icke-användarna och till sist presenteras de barn som benämns
mellan-användare. Det är en stor och heterogen grupp som under vissa delar av
analysen delas upp i två grupper, beroende på olika faktorer i teman.

6.3 Aktiva användare

De barn som ingår i denna grupp   är:
Hanna, åk 5, A-skolan, saknar skolbibliotek, använder stadsbiblioteket
Ludvig, åk 5, A-skolan, saknar skolbibliotek, använder stadsbiblioteket
Alexander, åk 9, C-skolan, använder både stadsbiblioteket och skolbiblioteket
Martin, åk 8, C-skolan, använder både stadsbiblioteket och skolbiblioteket

Hanna och Alexander är mycket pratsamma medan Martin har svårare att uttrycka sig
och är därför inte så ordrik och nyanserad i sitt språk. Ludvig ligger mittemellan. Dessa
förhållanden avspeglar sig i citaten. Martin kan verka osynlig men det är han inte alls.

Det gemensamma för de aktiva användarna är att de är medvetna om sina lässvårigheter
och kan prata om dem. De använder aktivt och medvetet biblioteket av egen vilja för att
förbättra läsningen, få läsupplevelser eller för att söka kunskap.
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6.3.1 Informationsbehov
De här barnen går frivilligt och på eget initiativ till biblioteket. De uttrycker tydligt att
de har behov av att använda bibliotekets resurser. De vill alla få läsupplevelse antingen
genom att låna och läsa böcker själv eller genom att låna talböcker. De är alla medvetna
om sina lässvårigheter och lånar och läser böcker för att träna sig att bli bättre i läsning
eller lånar hjälpmedel för att kompensera sig för sina lässvårigheter. En del av dem
uttrycker att de vill få kunskap och lära sig och lånar faktaböcker eller använder
bibliotekets dator med Internet för att söka fakta. En av dem använder också aktivt
biblioteket för att sitta där och plugga och söka fakta till skoluppgifter. En av dem
uttrycker att det är kul att gå runt och titta på grejor och det kan hon göra på biblioteket.
De använder alltså aktivt och medvetet biblioteket för att tillfredsställa egna behov.

Martin berättar att ”jag har ju läs- och skrivsvårigheter så jag väljer talböcker” och
”ibland vill jag låna böcker” och då åker han och mamma till stadsbiblioteket och lånar
talböcker, eller så lånar mamma åt honom. När han skall låna böcker att läsa själv väljer
han alltid lättlästa. Han berättar också att i skolbiblioteket har han suttit lite vid datorn
där han har: ”surfat lite, inte sökt, och spelat spel som finns”   på Internet och han läser
också lite Kalle Anka –tidningar.

Ludvig berättar att han går till biblioteket ”var tredje vecka ungefär,  jag frågar om
kompisarna har någon bok hemma, om dom inte har det går vi till biblioteket.” Ofta
tänker han ut vilken bok han vill låna innan han går till biblioteket. Han har själv lånat
”en sådan där lyssnarbok”, berättar han. För att hitta den frågade han bibliotekarien
”var har ni sådana där bandböcker... jag vill ha något med lite fantasy och sånt.”

Hanna är en entusiastisk användare av bibliotek. Hon går ungefär varannan vecka till
biblioteket. Hon har provat datorspel och lånar filmer ibland då hon och mamma är där.
Hon berättar att hon ”brukar låna någon bok med fakta... och då kan jag låna bok och
band”. Hon berättar att ”t ex jag rider och då kan det vara kul att veta mer om hästar
och hundar och andra djur som man kanske inte visste förut det är ju kul att veta mer,
det har jag lånat flera gånger.” Hon berättar att hon ibland väljer skönlitteratur som
kan vara svåra för henne att läsa: ”ibland tar jag böcker som jag tycker är bra fastän de
kanske är lite för svåra då läser jag dem ändå för att bli bättre (på att läsa) för jag vill
så gärna läsa boken.” Hanna berättar att hon läser med specialläraren ”fast jag brukar
ju på morgonen läsa med Marika så det skall gå fortare och sedan läser jag hemma
också så att det skall bli bara bättre och bättre med läsningen”.

Alexander är mycket medveten om sina lässvårigheter, han har insett en brist hos sig
själv, blivit medveten om ett behov som behöver tillfredsställas. Han jobbar aktivt för
att övervinna sina lässvårigheter. Genom att ta del av information och genom inverkan
av speciallärare har han lärt sig utnyttja biblioteket, berättar han. Alexander berättar att
han började använda stadsbiblioteket ”när jag började sjuan fick jag tips av läraren att
jag skulle försöka få tag i bokband själv och det gick bra.” Alexander berättar att när
han ska välja talböcker händer det att han frågar någon ”man kan behöva lite hjälp
ibland, i början behövde jag jämt hjälp för då var det rätt svårt att hitta, sen går det
bara bättre o bättre och snart kan man det där.” Han berättar att han har tränat
läsningen mycket via böcker och bok och band från biblioteket, efter lärarens inrådan.
Alexander berättar att han ”går 1-2 ggr i månaden till stadsbiblioteket, det beror på hur
skolarbetet ser ut”. Han ”tycker det kan vara bättre än att plugga hemifrån”. På
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biblioteket (stadsbiblioteket) använder han ”böcker, talböcker och datorer – söker efter
fakta, surfar på Internet till skolarbetet och för eget nöje”, berättar Alexander. Han
lånar också CD-skivor och ibland ”stämmer man träff där” med kompisar, säger
Alexander.

Alla dessa barn uttrycker alltså att de har behov av information och de ser bibliotekets
resurser som information, som medel att tillfredsställa egna behov. Barnen känner en
del av dessa behov på grund av sina lässvårigheter och de har en egen drivkraft att
tillfredsställa sina behov med hjälp av bibliotekets resurser.

6.3.2 Informationsbehovets sammanhang
eget behov – eget motiv
De aktiva användarna uttrycker framförallt ett eget behov, de går till biblioteket på
fritiden på eget initiativ, för att de själva vill och har lust och känner ett behov.

Ludvig går till biblioteket för att låna böcker, ungefär var tredje vecka, när han inte har
någon bok hemma att läsa.
Hanna berättar om en gång det var roligt på biblioteket, då” hittade jag massor
jättejättebra böcker som jag gillade jättemycket då blev jag glad... Jag gick runt lite och
då var det ganska mycket böcker som hade blivit tillbakalämnade och då tog jag massor
böcker (glatt skratt) då gick jag själv med min pappa på biblioteket. Jag hittade
böckerna själv.”
Alexander är ju mycket medveten om sina lässvårigheter och har varit det i flera år. I
årskurs sju började han   använda biblioteket själv, först för att skaffa talböcker men
numera använder han allt möjligt på biblioteket. Han menar: ”det är roligt det man gör
på biblioteket, t ex lagra grejor på Internet, och nödvändigt”  för att träna läsningen och
för skolarbetet.

skoluppgift
Alla går med skolan till biblioteket för att låna skönlitteratur att läsa i skolan. Att gå
med skolan och välja skönlitteratur eller om de går av eget initiativ till biblioteket
upplevs inte som någon större skillnad för de här barnen. De går till biblioteket
välvilligt inställda i vilket fall som helst och väljer böcker av eget intresse. De berättar
dock med större inlevelse om när de själva går till biblioteket.

Tre av dem berättar också att de går till biblioteket för att söka fakta till en skoluppgift.
Ludvig söker bara efter faktaböcker för skoluppgifter, han nämner inte att han gör det
för eget behov. Ludvig berättar att han ”lånar faktaböcker ibland men det är bara till
skolan”.

För Hanna och Alexander uppfattar jag inte att det är någon större skillnad att söka fakta
till en skoluppgift eller av eget behov. Det kan bero på att de använder biblioteket så väl
att de inte upplever ”skoluppgifterna” som så annorlunda än det egna behovet och det
kan vara naturligt för dem att söka fakta både för eget intresse och till skoluppgifter.

Hanna berättar: ”jag brukar låna någon bok med fakta eller något sånt och då kan jag
låna bok och band”. Det lånar hon för hemmabruk ”för jag tror inte vi får låna bok med
band i skolan.” Hannas eget intresse styr vad hon lånar ”t ex jag rider och då kan det
vara kul att veta mer om hästar och hundar och andra djur som man kanske inte visste
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förut det är ju kul att veta mer”. Hanna berättar att när hon skall söka fakta till
skoluppgifter: ” brukar jag, ibland när jag och mina kompisar vill veta mer om saker
forska om hästar och sånt, brukar vi först leta tillsammans och sen letar vi lite själva
och sen frågar vi”.

Alexander berättar att han tycker: ”skolbiblioteket är bra!”   Han berättar att han i
skolbiblioteket: ”använder datorer Internet för att söka fakta” och ” läser böcker i
faktahyllan till eget arbete” också. Som han redan har berättat, när han är på
stadsbiblioteket söker han efter fakta, surfar på Internet till skolarbetet och för eget nöje.

6.3.3 Biblioteket del av barnets verklighet
För de aktiva användarna är biblioteket verkligen en del av deras verklighet. Biblioteket
är något alla frivilligt och aktivt använder av sig själva, regelbundet. De känner till
biblioteket, vet och känner till vad som finns i biblioteket och vad biblioteket kan
erbjuda dem och flera av dem ger intryck av att de känner sig hemma där.

barnets egen kunskap, vana och erfarenhet av bibliotek
De flesta av de aktiva användarna använder och utnyttjar mycket av det som finns i
biblioteket, framförallt i stadsbiblioteket. De lånar skönlitteratur, ibland lättlästa böcker,
talböcker, bok och band och faktaböcker och någon lånar filmer. Ett par av dem berättar
om museet i källaren, och ser biblioteket delvis som en upplevelseplats. Flera av dem
har provat datorerna och Internet och någon utnyttjar aktivt Internet och söker fakta som
han kan lagra för att använda senare. De har även en god uppfattning om vad andra kan
göra på biblioteket, framförallt förstås att låna och läsa böcker, låna band och talböcker
men också läsa tidningar, låna film och använda datorer.

Ludvig tror att andra ”lånar också böcker, man kan ju låna filmer och band, så finns det
ett litet museum på nedervåningen man kan gå och kolla in, man kan läsa böcker där
också”
Martin tror att andra  ”lånar väl böcker och skivor... ibland kanske hyr filmer...och
söker på datorer”.

De flesta har en välutvecklad kunskap, insikt och förståelse av bibliotekets betydelse
både för dem själva allmänt och specifikt för dem i egenskap av att de har
lässvårigheter. De har också en välutvecklad insikt i vad biblioteket kan erbjuda alla
människor.

Alexander menar att biblioteket ”hjälpte mig att lära mig läsa... det finns datorer,
böcker, band, du kan låna skivor”
Ludvig tycker det är bra med bibliotek därför att ”alla kan gå dit och låna en bok”.

Hanna tycker biblioteket är bra för: ”böckerna, bok och band att låna för annars måste
man ju köpa sån. Om det är en bok jag lånar som visar sig inte vara bra då är det bara
att lämna tillbaka den, men om jag hade köpt den och den inte var bra då hade jag köpt
den i onödan, så jag brukar låna först på biblioteket och sedan själv köpa hem den
efteråt”

De ser glada ut när de berättar om biblioteket och jag tolkar det som att de har en positiv
bild av biblioteket. De tycker att de har fått god hjälp av bibliotekspersonalen att hitta
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det de vill ha. Det vill säga de har positiva erfarenheter av att använda biblioteket samt
har en positiv inställning till biblioteket.

De flesta av dem förmedlar att de känner sig hemma på biblioteket och att de kan vara
som de är på bibliotek, annars skulle de inte vilja vara där så ofta som de är. Så här
uttrycker Hanna: ”alla säger att man skall vara tyst på biblioteket fast jag brukar prata
lite med mina kompisar om vilka böcker man tycker om och visa böcker man hittar och
går och kollar på en massa saker”.

föreställning om vad bibliotek är
Flera av dem har välutvecklade föreställningar om bibliotek och kan på ett rikt sätt
beskriva bibliotek. För dem alla är bibliotek liktydigt med böcker, men det kan också
vara så mycket mer:

Ludvig tycker att det som är bra med biblioteket är ”att alla kan gå dit och låna en bok”
vare sig de har lässvårigheter eller inte, för det finns ju ”lite svårare för dom som inte
har samma lässvårigheter”.
Hanna tycker att biblioteket ”det är liksom som en stor ... det är så mycket saker där ...
det är som en annan liksom nästan som en annan värld  det finns så mycket saker man
kan läsa o nya berättelser och fakta, liksom så mycket som man kan lära sig... av
bibliotek ... jag tycker att det är bra att det finns bibliotek!”.

Alexander anser att biblioteket ”hjälpte mig att lära mig läsa, söka fakta, det är som ett
stort sökningsgrej... allt är på en plats, det finns datorer, böcker, band, du kan låna
skivor, det är det som är bra med biblioteket att allt finns på en plats”. Alexander ser
också biblioteket som en förlängd skolverksamhet på frivillig basis. Han berättar:
”biblioteket för mig - man får större möjligheter genom att använda biblioteket. Man
utvidgar sig själv”, menar Alexander.

Både Martin och Alexander tycker det är bra att det är lugn och ro på biblioteket.
Martin tycker: ”det är ganska skönt att det är tyst...  man får ju lugn och ro” och han
hittar lättare böcker när det är lugn och ro. Alexander menar att det är: ” lugn och
harmoni, man blir lugn och sansad, man samlar ihop sig på ett bibliotek, får tankarna
och flöda och det är bra att ha något sånt ställe”.

6.3.4 Vana, kunskap och intresse av böcker
Det gemensamma är att alla tycks gilla böcker, de går alla till biblioteket för att låna
skönlitteratur, antingen talböcker eller vanliga böcker för att läsa själva. De känner till
böcker och olika böcker, de känner till flera genrer, känner till och använder talböcker
och lättlästa böcker. De vet vilka sorts böcker de gillar och vet ofta vad de vill ha. En
del har tänkt ut innan vilken bok de vill låna, en del kan gå runt bland kända hyllor och
leta, de frågar personalen eller läraren om tips, eller tittar vad kompisarna läser för att få
vad de vill ha.

Barnen tycker alltså det är roligt med böcker.
Hanna berättar: ”jag tycker böckerna är bra, jag tycker de böcker jag läser har så
mycket fantasi och det händer en massa saker.”  Hon gillar ”spännande böcker och lite
spöklikt också.”  För att hitta böcker går hon runt och kollar på olika böcker eller tar
hjälp av lärarna som kan tala om var ”bra böcker finns och sen vet jag lite vilka bra
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böcker som finns också.”  Hanna känner till på vilken avdelning/vilka hyllor bra böcker
finns, så här säger hon: ”den där ungdom... den där mellan barn  o ungdom”.
Alexander berättar att han:” gillar deckare och spännande böcker, ungdomsböcker mest,
Sune- och Bertböckerna gillar jag. När jag väljer talböcker är det inte så mycket efter
författare det är mer efter genre”. Han tycker det är kul och avslappnande med
talböcker och han ”slipper läsa själv”, säger Alexander.
Martin berättar att: ”jag tittar på lättlästa böcker, inte tjocka utan tunna böcker, med
spännande handling”. Om han inte hittar själv frågar han bibliotekarien som får föreslå
böcker åt honom. Då det gäller talböcker hjälper mamma honom och hon vet vad han
gillar.
Ludvig berättar att gillar ”fantasy”. Han har ofta tänkt ut innan vilken bok han vill ha.
Om han inte hittar den boken frågar han bibliotekarien som visar var den finns. Ludvig
går alltid tillsammans med kompisar och berättar att då: ”kan man se vad dom lånar och
få lite tips”.

De flesta verkar veta hur man går till väga för att hitta en bok de vill ha. De har också
kunskap om hur man hanterar böcker, hur man kan ta reda på om den är bra, vad den
handlar om, hur man tar reda på om man kan läsa den själv. Det vill säga de läser på
baksidestexten, läser i boken och känner till genrer för att få den bok med sig hem de
vill ha. Så här gör:

Ludvig: om han inte vet var han skall leta frågar han först kompisarna, vet inte dom
frågar han bibliotekarien. Han tycker det kan vara ”ganska  svårt att hitta på biblioteket
eftersom det är så stort fast det är ju bara en del som är med lättlästa”. Ludvig vet att
lättlästa står på många hyllor och han säger att man ”inte kan se om boken är lättläst,
jag frågar och jag kollar i böckerna” och då vet man det, berättar Ludvig.
Hanna berättar hur hon gör för att se om boken är bra: ” jag brukar titta lite i boken och
på baksidan och läsa lite.”

Någon av dem  har också fått den insikten att en bok kan vara bra även om det inte var
precis den man ville ha. Hanna berättar om en gång när de flesta böcker hon tycker om
var utlånade och det var en bok som hon väldigt gärna ville ha och som hon hade tänkt
ut innan och som också var utlånad ”då blev allt bara jobbigt”, men då ”brukar jag ta
någon bok i alla fall som jag tycker är lite bra och sen kanske jag läser den och kanske
det visar sig att den är bra”, berättar Hanna.

Ett par barn utnyttjar tiden på biblioteket för att titta efter bra böcker tills de kommer
nästa gång. Hanna berättar om en gång hon skulle hämta böcker åt en lärare på
biblioteket ”då skickade hon med mig en lapp för att jag skulle hämta lite böcker åt
henne och då kollade jag lite åt mig själv också”. Ludvig berättar att ibland när han går
med skolan för att låna och redan har en bok han läser och därför inte behöver låna ”då
går jag och kollar på böcker för att låna nästa gång”.

6.3.5 Barnets syn på sitt läsande och sina lässvårigheter
Alla är medvetna om att de har lässvårigheter och kan prata ogenerat och otvunget om
dem. De har accepterat att de har lässvårigheter.
Jag uppfattar att de alla har ”insett nyttan” av att använda biblioteket för att låna och
läsa böcker för att träna sin läsning eller låna hjälpmedel att kompensera sina
lässvårigheter med.
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Martin säger  ”jag har ju läs- och skrivsvårigheter så jag väljer talböcker”
Ludvig säger: ”eftersom jag har lite lässvårigheter så finns det ju lätta böcker för mig
och lite svårare för dom som inte har samma lässvårigheter”.
Alexander menar att ”biblioteket det hjälpte mig att lära mig läsa”. Han har tränat sin
läsning mycket via böcker och bok och band från biblioteket. ”Övning ger färdighet”
menar Alexander. Alexander nämner också att han tränar sin engelska genom att läsa
från Internet.

Ett par av dem uttrycker tydligt att de vill bli bättre i läsning och de läser även lite
svårare böcker dels för att de tycker böckerna är bra dels för att bli bättre i läsning.
Hanna uttrycker klart att hon tycker om att läsa.

Hanna berättar att hon ”läser hos specialläraren och sedan läser jag hemma också så
det blir bara bättre och bättre med läsningen.” Hon berättar att ”ibland tar jag böcker
som jag tycker är bra fastän de kanske är lite för svåra då läser jag dem ändå för att bli
bättre för jag vill så gärna läsa boken”.

De flesta av dem menar att lässvårigheterna inte hindrar dem när de är på biblioteket, de
försöker läsa och förstå själva annars frågar de kompisar, bibliotekspersonalen eller
läraren. De menar att de alltid hittar något som de blir nöjd med. Flera av barnen
uttrycker att ”på biblioteket finns böcker för mig också.”

Hanna menar att det inte är så svårt för henne på biblioteket trots att hon har
lässvårigheter: ”inte så mycket, jag tycker det är bra på biblioteket för det finns ju
böcker för mig också men det kan vara jobbigt när folk har tagit alla bra böcker”.
Ludvig har kommit till insikt om att när man har lässvårigheter” kan det ju vara lite
svårare att låna böcker och så men man kan ju inte bara ta en bok och se glad ut man
måste ju tänka att anpassa vilka man kan läsa och inte läsa”.
Alexander tycker inte att det är obehagligt på biblioteket och han menar att
”lässvårigheterna hindrar inte, jag  försöker även om jag inte kan, läser och försöker
förstå, om det inte går frågar jag.”

Min tolkning är att de flesta av de aktiva användarna ser sig som läsare eller blivande
läsare.

6.3.6 Barnets sociala roll
De flesta av de aktiva användarna uppfattar jag som självständiga individer. Alexander
går helt själv till biblioteket, Hanna och Martin har med sig en förälder till
stadsbiblioteket. Barnen pratar mycket i jag-form; jag vill..., jag tycker om..., jag läser ...
Ludvig går helst med kompisar till biblioteket. Det ger honom trygghet och genom
kompisarna får han tips att välja böcker. När Hanna är på biblioteket med skolan pratar
hon också mycket om vad hon och kompisarna gör på biblioteket.

6.3.7 Användning av bibliotek
De här barnen använder biblioteket, både skol- och stadsbiblioteket, aktivt till både
nytta och nöje för att:
låna böcker och talböcker, träna läsningen, söka fakta, som ”arbetsplats”,  för att få
läsupplevelse, få lära sig och få kunskap, få lugn och ro och samla tankarna och som
upplevelseplats samt också som en plats att vara med kompisar på.
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De använder många av bibliotekets resurser. De är medvetna om sina lässvårigheter och
använder, såsom jag tolkar det, medvetet bibliotekets resurser för att kunna läsa och få
läsupplevelse och kunskap, för att träna läsningen för att bli bättre läsare och för att
använda kompensatoriska hjälpmedel för att t ex få lyssna på talböcker och få
läsupplevelse och slippa läsa själva.

6.3.8 Copingstrategier
Jag upplever att alla de här barnen har i varierande grad och omfattning ”goda
copingförmågor”(se s. 29). Det vill säga i varierande grad och omfattning:
tar de ansvar för sina lässvårigheter – försöker aktivt påverka sina lässvårigheter genom
att träna läsningen genom att låna och läsa böcker. Om någon strategi misslyckas prövar
de olika sätt att hantera problemen genom att t ex låna och lyssna på talböcker eller
lånar lättlästa böcker. De söker aktivt stöd från viktiga vuxna som föräldrar eller
specialläraren och de förbereder sig på alternativa utvecklingar – konstruerar buffert
mot besvikelser. Jag uppfattar att barnens goda copingförmågor kan bero på att de alla
har accepterat att de har lässvårigheter och att alla i varierande grad medvetet utnyttjar
copingstrategier som ger dem ökat välbefinnande, trots deras svårigheter. Mitt intryck är
att de utnyttjar:
egenkontroll:
Innebär den upplevda förmågan en individ har att hantera en situation av egen kraft, och
att man själv kan förändra något i den negativa situationen. De aktiva användarna
uttrycker att de hanterar situationen av egen kraft. De går till biblioteket av eget intresse
och på eget initiativ. Speciellt Hanna och Alexander men även Ludvig och till viss del
även Martin uttrycker att de själva jobbar på för att förbättra läsningen.
Ludvig menar att lässvårigheterna kan medföra att det blir lite svårare att ”låna böcker
och så men man kan ju inte bara ta en bok och se glad ut man måste ju tänka att
anpassa vilka man kan läsa och inte läsa”.
problemfokuserad:
De har aktiva egna handlingar för att minska effekterna av lässvårigheterna.
Martin säger klart ”jag har ju läs- och skrivsvårigheter så jag väljer talböcker” och
”tittar på lättlästa böcker” när han skall välja för att läsa själv.
Alexander är väldigt medveten om sina problem och han jobbar verkligen för att
övervinna dem. Så här berättar Alexander: ”man måste ha bra självförtroende och sen
verkligen vilja lära sig, jag har tränat läsningen mycket via böcker och bok och band
från biblioteket.” ”Övning ger färdighet” menar Alexander.
acceptera:
De har accepterat att de har lässvårigheter och kan prata obesvärat om det.
söker social tillit och stöd:
Hanna, Alexander och Martin talar varmt om specialläraren som hjälper, stöttar och
uppmuntrar dem. Hanna och Martin talar också om föräldrarnas stöd och Ludvig
nämner att föräldrarna kan hjälpa honom att läsa ibland. Framförallt Ludvig (men också
Hanna) söker stöd hos kompisarna när han skall gå till biblioteket och när han skall
välja böcker. Alla frågar bibliotekspersonalen eller läraren om hjälp när de behöver.
minimering:
Innebär olika typer av kognitiva processer som medför ett minimerande eller
förnekande av  ”hotet” som orsakas av handikappet. De här barnen uttrycker att de inte
har negativa känslor av lässvårigheterna i samband med biblioteket. De jobbar alla på
för att bli bättre läsare och ser inte sina lässvårigheter som något stort problem i mötet
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med biblioteket. Jag tolkar att de ser sig själva som läsare eller blivande läsare och
därför är de inte troligt att de använder minimering i någon hög grad.

Övrigt – framtidssyn
Ett par av barnen berättar att de kan utnyttja tiden på biblioteket till att leta efter böcker
de vill låna i ”framtiden”. Hanna och Ludvig tittar på böcker i förväg. Alexander är
medveten om och tänker på sin framtid.
Alexander berättar att han ”vill gå samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, tycker det
är som att fortsätta som nu men på högre nivå”. Han berättar också att han ”siktar på
universitetet senare”.

6.4 Icke-användare

Som kontrast till de aktiva användare skall jag nu redovisa de barn som ingår i gruppen
icke-användare. En av dem uttrycker ”jag går inte dit”, och är en verklig icke-
användare. En till har förts till kategorin icke-användare. Han är ett par år äldre och
använder därför biblioteket något mer i skolsammanhang, han har också lite mer
erfarenhet av bibliotek. Anledningen till att han också har förts till icke-användare är att
han uttrycker liknande inställning och användning av bibliotek som den verklige icke-
användaren.

De barn som ingår i denna grupp är:
Alex , åk 7, B-skolan, är på skolbiblioteket då han renskriver arbeten på datorn
Marcus, åk 9, B-skolan, är på skolbiblioteket, har använt filialbibliotek ett par gånger då
han var yngre men inte nu mer.

Det gemensamma för dessa barn är att de förtränger eller inte pratar om sina
lässvårigheter. De använder inte biblioteket av eget intresse eller av egen vilja.

6.4.1 Informationsbehov
Icke-användarna uttrycker att de inte har behov av information från biblioteket. Båda
pojkarna säger att de ”har allt hemma” eller att de ”behöver inte biblioteket”.
Alex berättar att han aldrig lånar böcker och han säger ”jag går aldrig dit” och  ”jag har
ju det dom har hemma”.
Marcus berättar att han har lånat CD-skivor på filialbiblioteket förr men ”det var inte
ofta” och ”det var förut när jag var yngre”. Nu går han aldrig dit för ”nu har vi
bredband hemma så det är lättare att ladda hem”, säger Marcus. Marcus behöver alltså
inte biblioteket och han säger: ”jag är inte så intresserad heller om man säger så”.

De här barnen ser inte bibliotekets resurser som information, som medel att
tillfredsställa egna behov och de tillfredsställer inte egna behov med hjälp av
bibliotekets resurser. De uttrycker att de kan tillfredsställa behov av information hemma
med hjälp av Internet.

6.4.2  Informationsbehovets sammanhang
eget behov – eget motiv
De har inte behov av att använda bibliotekets resurser.
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skoluppgift
Alex berättar att han inte går med skolan till skolbiblioteket för att välja böcker att läsa
själv och fröken väljer inte heller åt honom. Han berättar att han är på skolbiblioteket
när han använder datorerna ”när vi har typ skrivning eller så där grupparbete om olika
saker”. Han använder datorn endast för att ”renskriva”  inte för att söka fakta med ”näe
det gör jag hemma för dom (datorerna) är snabbare”, säger Alex.
Marcus nämner inte heller att han söker fakta på biblioteket utan bara att han: ”gör
skolarbeten på datorerna, jag skriver mitt arbete”. Marcus lånar böcker på
skolbiblioteket när han måste läsa själv i skolan. Han berättar att: ”jag frågar, jag orkar
inte gå runt och leta” när han skall hitta en bok på biblioteket.

Ingen av de här pojkarna använder alltså biblioteket för att söka fakta till skoluppgifter
utan de använder endast skolbibliotekets datorer att renskriva sina arbeten på.

6.4.3 Biblioteket del av barnets verklighet
Biblioteket är inte självklart en del av icke-användarnas verklighet. De använder inte
frivilligt bibliotek. De känner dåligt till bibliotek och åtminstone den ene av dem saknar
medvetenhet om vad biblioteket har och kan erbjuda honom. De ger intryck av att de
inte känner sig hemma på bibliotek.

barnets egen kunskap, vana och erfarenhet av bibliotek
Icke-användarna är inte på biblioteket, mer än absolut nödvändigt med skolan. De har
liten erfarenhet och vana vid bibliotek. De ser inte att de kan få ut något av bibliotek,
varken för kunskap, nöje eller upplevelser. På frågan ”vad tycker du är bra med
bibliotek?” svarar
Alex: ”vet inte”.
Marcus: ”vet inte... för dom som inte har råd med böcker kanske”.

Alexs erfarenhet av bibliotek (skolbiblioteket) är att det är: ”lugnt och trist  och dom gör
aldrig något, personalen dom gör samma grejor hela tiden och så fort man pratar så
hysch”. Alex tycker alltså att han måste vara tyst hela tiden han är på skolbiblioteket. På
frågan om han tycker det är obehagligt att vara på biblioteket svarar han ja. När han
skall förklara varför, säger han att det är ”trist och jobbigt och äckligt”. Alex tycker
alltså att den kan vara trist, jobbigt och äckligt att vara på biblioteket och han måste vara
tyst hela tiden. Jag tolkar att Alex inte trivs på bibliotek och att han inte får vara som
han vill, att han inte känner sig hemma på biblioteket.

Marcus erfarenhet av skolbiblioteket är: ”jämt är det tråkigt”. Han kan inte precisera
varför. Ändå svarar han att han trivs på skolbiblioteket och det beror på att: ”det är
skönt att sitta i deras soffor (skratt)”, säger Marcus.

Icke-användarna använder och utnyttjar väldigt lite av det som finns i biblioteket.
Marcus har varit på det närbelägna filialbiblioteket några gånger när han var yngre. Han
lånade CD-skivor då, men nu går han aldrig dit ”för nu har vi ju bredband hemma så
det är lättare att ladda hem” säger Marcus. Marcus måste låna böcker för att läsa själv i
skolan. För att hitta en bok frågar han läraren eller bibliotekarien för ”jag orkar inte gå
runt och leta”, säger Marcus.
Alex menar att han aldrig lånar böcker, inte ens i skolan.
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Deras uppfattning om vad andra kan göra på biblioteket är framförallt att låna böcker.
Alex enda uppfattning om vad man kan göra på ett bibliotek är: ”låna böcker”.
Marcus svarar också: ”låna böcker”, men lyckas efter att ha blivit pressad komma på att
man kan: ”sitta vid datorn och låna CD-skivor”.
Icke-användarna uppfattar alltså inte att biblioteket har något att erbjuda dem, varken
allmänt eller specifikt för dem i egenskap av att de har lässvårigheter. De har också en
dålig kännedom om vad biblioteket kan erbjuda alla människor.
De har ingen positiv bild av biblioteket, endast negativa omdömen som att biblioteket är
”trist, jobbigt, äckligt” och” jämt tråkigt”. De saknar positiv inställning till
bibliotekspersonal. De har liten erfarenhet av att använda bibliotek och de erfarenheter
de har är antingen negativa eller inte positiva. De är ointresserade av bibliotek och de
bryr sig inte om biblioteket.

föreställning om vad bibliotek är
Icke-användarnas föreställning om vad bibliotek är, är mycket enkel och de beskriver
också sin syn på biblioteket mycket enkelt. För dem är bibliotek endast ”böcker och
låna böcker”
Alex säger: ”när någon säger bibliotek så tänker man böcker”.
När Marcus tänker på bibliotek så är det: ”låna böcker”.

6.4.4 Vana, kunskap och intresse av böcker
De här barnen tycker inte om böcker och är inte intresserade av böcker. De känner inte
heller till speciellt mycket om böcker. En av dem har provat talbok en gång i skolan
men det är inget han själv skulle vilja ha. Den andre pojkens pappa lånar kassettböcker
åt sig själv men det är inget pojken nämner att han skulle vilja ha.

Alex berättar att han lånar aldrig böcker och får heller inte någon bok av läraren att läsa.
Alex tycker att: ”böcker är ju så trist så det läser jag inte”. Anledningen till att det är
trist med böcker är enligt Alex att det är: ”tråkig handling” och han tror inte att det
finns några böcker som har rolig handling.

Marcus känner till något mer om böcker men säger att ”jag är inte så intresserad av
böcker”.  De böcker han nämner att han känner till är ”jag läser Bert och dom där
böckerna”. Han läser dem när han måste i skolan, att han läser dem beror på  ”jag vet
inte, dom är lite roligare, lättlästa med”, säger Marcus. När han skall hitta en bok att
läsa i skolan frågar han alltid läraren om hjälp att välja eftersom han inte orkar gå runt
och leta eller så: ”Bertböckerna vet jag var dom står men annars visar läraren mig så
att jag slipper leta”, berättar Marcus.

Icke-användarna verkar sakna både intresse för eller kunskap om hur man tar reda på
vad en bok handlar om eller om man kan läsa den. De har inte positiva erfarenheter av
vad böcker kan ge dem i form av t ex läsupplevelse. En av dem tycks helt sakna vana
vid böcker och den andre har inte stor vana vid böcker. Böcker är inget de efterfrågar
eller önskar för eget behov. De tycker inte om böcker.

6.4.5 Barnets syn på sitt läsande och sina lässvårigheter
Icke-användarna varken pratar om sitt läsande eller om sina lässvårigheter. De verkar
snarast förtränga läsandet och lässvårigheterna.
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Alex nämner sin läsning eller att läsa endast en gång under samtalet. Det sker när
samtalet handlar om vad han skulle önska av biblioteket, då säger han ”jag har ju det
dom har hemma och böcker är så trist så det läser jag inte”. Det var enda gången han
talade om läsningen.
Marcus talar inte heller mycket om läsningen eller sina lässvårigheter. Vid ett tillfälle
under samtalet kom det upp och det var när vi pratade om varför han inte använder
biblioteket. Det beror enligt Marcus på att ”jag inte är så intresserad av böcker” och
det i sin tur beror enligt Marcus på  ”att det är inte roligt att läsa”. Vi pratade om vad
han hade för problem med läsningen och då sa han ”jag vet inte, det går långsamt
kanske”.

6.4.6 Barnets sociala roll
Ingen av dem pratar starkt om sig själva, att jag gör det... eller jag vill det.... De pratar
inte heller om kompisar, att de vill vara med kompisar på biblioteket, eller se vad
kompisarna lånar, eller att de vill vara med kompisar och göra andra saker än att gå till
biblioteket. Jag uppfattar dem som lite ensamma. Inte heller pratar de om föräldrarna
eller andra för dem viktiga vuxna.

6.4.7 Användning av bibliotek
Icke-användarna använder knappast alls biblioteket. Båda pojkarna uppger att de
använder skolbibliotekets dator  ”för att renskriva skolarbeten”. Därmed har de nytta
av bibliotekets dator. För övrigt är användningen inte stor.
Alex uppger att han söker varken fakta till skolarbeten eller lånar böcker i biblioteket
för att läsa. Han har lite nytta av bibliotekets dator, för övrigt tolkar jag att han
undviker bibliotek och att han känner obehag av skolbiblioteket samt att han inte känner
sig hemma där.
Marcus måste ibland gå till biblioteket för att låna skönlitteratur att läsa i skolan. Då ber
han läraren om hjälp, för han orkar inte själv gå runt och leta. Ytterligare en anledning
till att Marcus ibland är på biblioteket är för att ”sitta i bibliotekets sköna soffor”.
Marcus har därmed både lite nytta och nöje  av skolbiblioteket.
För övrigt använder de ingenting
i biblioteket, varken till nytta eller nöje, varken medvetet eller omedvetet. En av dem
säger att ”jag har ju det dom har hemma” och därför finns ingen anledning att använda
bibliotek. De berättar också att de inte tycker det är roligt att läsa och att de inte är
intresserade av böcker eller tycker böcker är ”trist” och därför använder de inte
biblioteket.
Marcus säger att anledningen till att han inte använder biblioteket är ”för att jag inte är
så intresserad av böcker,  för att det är inte roligt att läsa”. Marcus tror att problem
med läsningen kan vara, ” jag vet inte, det går långsamt kanske”.

6.4.8 Copingstrategier
Mitt intryck är att icke-användarna inte har  ”god copingförmåga” eftersom de inte har
accepterat sina lässvårigheter, inte tar ansvar för sina lässvårigheter, inte försöker aktivt
påverka dem eller inte söker aktivt stöd från viktiga vuxna. Icke-användarna använder
inte heller copingstrategier som ger dem ökat välbefinnande. Den strategi de förmedlar
att de använder är framförallt
minimering:
De tar avstånd ifrån och verkar förtränga eller vill inte kännas vid sin läsning eller sina
lässvårigheter. De tar även avstånd ifrån och är inte intresserade av böcker, bibliotek
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och knappt ens bibliotekets dator med dess Internetmöjligheter. De skyddar sig med, att
de har vad biblioteket kan erbjuda hemma och att de därför inte behöver biblioteket. De
lånar aldrig böcker av egen vilja och om de är tvungna låter de läraren hjälpa dem välja
böcker.
egenkontroll:
Möjligen känner de att de har egenkontroll över situationen genom att minimera,
förtränga sina svårigheter. Möjligen skyddar de sig själva genom att förtränga de
känslor som förknippas med lässvårigheterna och fyller istället på med en mer
optimistisk och för dem acceptabel bild av sin verklighet och får därigenom (genom
minimeringen) ökat välbefinnande. De kan t ex ha hittat sin strategi att få information
och det kan t ex vara genom att använda Internet hemma. Mitt intryck är dock att
åtminstone en av dem kan uppleva avsaknad av egenkontroll, det vill säga kan uppleva
att han inte kan påverka sin negativa situation. En tolkning kan också vara att de kan ha
hittat sin strategi att få information och det kan t ex vara genom att använda Internet
hemma.
problemfokuserad:
De ger intryck av att de inte jobbar aktivt för att övervinna sina lässvårigheter eller
använda kompenserande hjälpmedel för svårigheterna. Snarare undviker de att läsa och
ha kontakt med böcker och bibliotek
acceptera:
De ger intryck av att de inte har accepterat sina lässvårigheter och att de inte tar ansvar
för dem.
söker social tillit och stöd:
De berättar inte att de förlitar sig på någon för dem viktig vuxen, varken lärare, förälder
eller bibliotekarie. De verkar inte heller söka stöd hos kompisar.

Övrigt - framtidssyn
Icke-användarna förmedlar inte att de tänker på sitt framtida liv.

6.5 Mellan-användare

Mellan-användarna är som namnet anger varken aktiva användare eller icke-användare.
Bland dem finns ett par som har drag av icke-användare men även ett par som har drag
av aktiva användare samt några däremellan. Det är en stor grupp av många olika barn. I
vissa teman kan barnen gruppera sig i ett brett spektrum medan det i andra teman kan
bli som två poler. I en del teman grupperar sig en del barn åt icke-användarhållet,
medan de i andra teman kan svänga över åt användarhållet, och tvärtom. Avsikten är att
teckna en bred bild av denna grupp, om möjligt presenteras en gemensam kärna för
varje tema som fylls ut med beskrivningar av avvikelser.

Vid behov kommer barnen att grupperas efter två grupper:
Grupp A
har relativt god kännedom om vad biblioteket kan erbjuda men har inte behov av
bibliotekets resurser (använder inte biblioteket) och använder bibliotekets dator lite.
De barn som ingår i denna grupp  är:
Louise, åk 4, A-skolan, använder bara stadsbiblioteket
Kristian, åk 9, B-skolan, använder skol- och stadsbiblioteket
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Grupp B
är intresserade av Internet, har behov av information från biblioteket och använder
bibliotekets dator med Internet flitigt.
De barn som ingår i denna grupp  är:
Jan, åk 5, A-skolan, använder bara stadsbiblioteket, saknar skolbibliotek
Gustav, åk 7, B-skolan, använder skol- och filialbibliotek
Patrik, åk 7, B-skolan, använder skolbiblioteket
Torbjörn, åk 9, B-skolan, använder skol- och stadsbiblioteket
Tobias, åk 8, C-skolan, använder skol- och stadsbibliotek
Anders, åk 9, C-skolan, använder skol- och stadsbibliotek

Det gemensamma för mellan-användarna är att de inte aktivt av egen intresse använder
biblioteket efter skoltid. De använder alla skolbiblioteket då de måste för skoluppgifter
och för att låna skönlitteratur att läsa i skolan. Ingen av dem, med något undantag, lånar
böcker för eget bruk, utan det sker enbart när de måste låna för att ha något att läsa i
skolan.

6.5.1 Informationsbehov
Inom detta mönster redovisas de två grupperna var för sig eftersom de uppvisar så
olikartade karaktärer.
Grupp A:
Barnen i grupp A går inte av eget intresse till biblioteket. De har relativt god
uppfattning och kännedom om bibliotekets resurser men de uttrycker inget behov av
information från biblioteket. De tillfredsställer sitt behov av information i skolan eller
hemma. De berättar att de har dator och böcker hemma. De uttrycker att de ”inte
behöver biblioteket” och att de ”har allt hemma”.

Louise berättar att specialläraren har köpt in så många böcker som hon tycker om och
att hon får många böcker hemma. Hon berättar: ”Jag lånar inte så mycket böcker för
det är så bra böcker när jag är hos Marika” (specialläraren) och ”dator har vi hemma
så det använder jag inte så mycket på biblioteket. Jag får mycket böcker hemma också”.

Kristian berättar: ”jag har väl inte så mycket behov av att använda biblioteket, jag har
ganska många böcker hemma som jag fortfarande inte har läst, jag behöver inte hyra
en bok direkt. Dator det har jag ju hemma, det är bara i skolan då jag kanske sitter vid
datorn och det behöver jag ju inte heller göra annars,  så jag behöver inte gå till
biblioteket”.

De uttrycker alltså att de inte har behov av information från biblioteket och de ser inte
bibliotekets resurser som information, som medel att tillfredsställa egna behov.

Grupp B:
Barnen ur denna grupp går frivilligt ofta av eget intresse till skolbiblioteket på raster
(inte Jan som saknar skolbibliotek, men han är kvar på stadsbiblioteket med kompisar
efter skolan är slut) och använder aktivt skolbibliotekets datorer till att vara på Internet,
ofta tillsammans med kompisar. De flesta av dem förmedlar att de använder Internet
både för att leka och lära. Via Internet bildar de sig en uppfattning av omvärlden och lär
sig och får kunskaper om omvärlden som är meningsfulla för dem. Aktivt, men troligen
omedvetet för de flesta, tränar de sig att både läsa och skriva genom att de
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- tittar på olika hemsidor; såsom sport, Aftonbladet, olika spelsajter
- chattar med kompisar och läser och besvarar mail
- spelar olika spel, ofta mot kompisar, som finns på Internet

Det vill säga barnen i grupp B har behov av information och finner den genom
bibliotekets försorg. Den information de behöver och använder är meningsfull för dem.
De använder alltså biblioteket för att tillfredsställa egna behov. De uttrycker tydligt att
de har behov av att använda bibliotekets Internetresurser.

Tobias berättar om en gång han åkte ner till stadsbiblioteket själv: ”ville åka ner till
biblioteket för jag hade läst i tidningen att dom hade datorer. Jag surfade på Internet
efter allt möjlig”.

Anders berättar att ”i skolan går jag nästan varje dag  till skolbiblioteket, är inne på
Internet,  jag är inne på SKUNK eller Aftonbladet, chattar lite och så”.

Gustav berättar att han var på biblioteket för fem minuter sedan: ”jag går dit på rasterna
för att spela på datorn, det är en viss sajt på Internet, det är olika fajter man attackerar
varandra på Internet”. Gustav tycker det är kul ”att chatta, prata med andra, det är kul
när man vinner en fajt över en kompis. Jag har inte Internet hemma så jag kan inte gå
in på det hemma”.

De uttrycker alltså att de har behov av information från biblioteket och de upplever
bibliotekets Internetresurser som information, som medel att tillfredsställa egna behov.

6.5.2 Informationsbehovets sammanhang
Grupp A:
eget behov – eget motiv
Barnen ur grupp A förmedlar att de inte har behov av information från biblioteket.
skoluppgift
Barnen ur grupp A går till biblioteket med skolan för att låna skönlitteratur som de skall
läsa i skolan. De går också till biblioteket med en skoluppgift de skall ta reda på.

Kristian berättar när han senast hade en skoluppgift: ”det var i geografi vi skulle arbeta
om ett land, sökte fakta i böcker, på biblioteket. Vi tittade i något uppslagsverk, jag tror
vi tog karta från Internet, jag söker via AltaVista eller liknande, då skriver jag bara in
namnet. Att använda datorn  är ganska lätt tycker jag, bara enkla saker som man
söker”. Kristian uttrycker att det inte är några större problem för honom att söka fakta
till skoluppgifter.
Louise berättar: ”vi hade ITIS-tema och då gick vi på biblioteket och lånade massor
med böcker  och jag gjorde om TV. Jag frågade i receptionen för det är lite svårt att
hitta sådana böcker”.

De här två barnen, som ”forskar” till skoluppgifter, är ganska välbekanta med
bibliotekets bestånd och de ger intryck av att de inte upplever några större svårigheter
att använda biblioteket till skoluppgifter.

Grupp B:
eget behov – eget motiv
Barnen ur grupp B, Internet-användarna, uttrycker framförallt ett eget behov av
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information. De önskar information och de går till biblioteket på raster av eget initiativ,
för att de själva vill och har lust och känner ett behov. Ingen av barnen ger uttryck för
att detta behov hänger samman med lässvårigheterna, såsom de aktiva användarna gav
uttryck för.

skoluppgift
Barnen ur grupp B går till skolbiblioteket för att söka fakta till skoluppgifter. Eftersom
de flesta är flitiga Internet-användare är de vana att söka via Internet. De använder olika
sökmaskiner och tycker det är naturligt och inte svårt att söka fakta från Internet. Någon
uppger att han också använder böcker för att söka fakta ur. Det är naturligt att söka fakta
för dem även till skolfrågor. Härvidlag liknar de ett par av de aktiva användarna, Hanna
och Alexander. Jag tolkar att det inte är någon större skillnad för Internet-användarna att
använda biblioteket för en skolfråga eller av eget behov. Det kan bero på att de är så
vana att söka på Internet att de inte upplever att söka till ”skolfrågorna” som så
annorlunda än när de själva använder Internet. Anledningen kan vara att det är naturligt
att söka fakta för dem även till skoluppgifter.

Anders berättar: ”jag håller på och forskar i svenskan om John Steinbeck, jag gick in på
Internet först, AltaVista och skrev in John Steinbeck och då kom mycket information,
jag använde ingen bok då”.

Gustav berättar att han tycker det är lätt att använda Internet: ”jaa! datorer är lätt att
använda det kan jag redan inga problem”.  Han berättar att när han forskar t ex på
musiklektionen om en artist, använder han Internet: ”vi söker information och går in på
olika sidor, jag använde  GOOGLE, YAHOO eller AltaVista, GOOGLE är den bästa”.
När han söker berättar han: ”jag använder olika tecken för att det skall bli rätt, det har
jag lärt mig själv, prövat mig fram”.

6.5.3 Biblioteket del av barnets verklighet
De flesta mellan-användare tänker på stadsbiblioteket när vi började samtala om deras
syn på bibliotek. För mellan-användarna är biblioteket inte en självklar del av deras
verklighet, det ingår inte i deras värld, eftersom de inte använder stadsbiblioteket. En
del har dock ganska god kännedom om bibliotek och känner till en del av bibliotekets
resurser och möjligheter, men bibliotek är inget mellan-användarna för egen del tänker
på att utnyttja, efter skoltid. Flera barn ur B-gruppen går ju frivilligt ofta av eget intresse
till skolbiblioteket på raster och är flitiga Internet-användare. De använder aktivt
skolbibliotekets datorer med Internet  både för skoluppgifter och som fritidssyssla på
raster. För flera av dem är Internet verkligen en del av deras verklighet. Skolbiblioteket
erbjuder Internet men min uppfattning är att bibliotek inte är lika med Internet. Många
barn ur mellan-användarna säger att de ”har inte tid att gå till biblioteket” och på
fritiden” vill man göra annat, vara med kompisar och så”, uttrycker många.

Louise berättar att hon går till biblioteket: ”en gång i månaden med skolan det räcker
för mig jag har inte så mycket tid att gå dit själv, biblioteket är inte så viktigt för mig”.

Anders säger att han ”gillar inte skolan så mycket det är därför jag inte går dit ner
(stadsbiblioteket), jag är ingen sån där pluggis”. Anders menar att han är ju i skolan
hela tiden så det är inte så lockande att gå till biblioteket. ”Jag är skoltrött och då
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känner man inte för att åka ner och ta en bok och åka hem och läsa, man vill göra
något annat efter skolan i alla fall nu när man går i skolan”, menar Anders.

Torbjörn tycker att bibliotek är stadsbiblioteket, så här berättar han: ”ibland slinker jag
in där, om jag har varit hos en kompis och sedan måste kolla mailet då kan man svänga
förbi där och kolla datorn”, annars tycker han att ”jag hinner inte med eller det är inte
mitt intresse precis, jag tränar så mycket och umgås med tjejen och så, jag är inte så
intresserad av böcker och allmänt sånt, när jag har fritid vill jag vara med polare och
sånt”.

egen kunskap, vana och erfarenhet av bibliotek
De flesta av mellan-användarna använder och utnyttjar inte aktivt eller ofta, så mycket
av bibliotekets olika resurser. De lånar i stort sett aldrig en bok, varken skönlitteratur
eller fakta, för egen del av eget intresse.

Louise lånar böcker med skolan men tycker inte att ”det finns lika bra hästböcker där”,
som hos specialläraren, ”dom är så här jättetjocka, jättestora eller tjocka och när man
hittar en sån orkar man inte läsa dom eller så är dom långtråkiga- för att dom är så
tjocka - om man tycker att det är jobbigt att läsa blir dom långtråkiga”.

En del av mellan-användarna har fått pröva talbok i skolan, men det var inget de blev
intresserade av eller kan tänka sig att använda för egen del. En av mellan-användarna
har lånat talböcker själv, men tycker och tror inte att stadsbiblioteket har så många som
han gillar.
Kristian berättar: ”jag brukar väl inte åka in till biblioteket själv men min pappa brukar
hyra ganska mycket och då kan han hyra lite åt mig ibland, men det finns ju inte så
jättemycket talböcker där som jag är intresserad av direkt, det är väl mer talböcker på
böcker som jag inte är så intresserad av”.

Många menar att det känns som vanligt att vara på biblioteket, skolbiblioteket menar de
flesta då eftersom få har varit på stadsbiblioteket. En del av barnen förmedlar dock att
de inte trivs på biblioteket, de känner sig inte hemma där.

Jan tycker ”det är tråkigt på biblioteket om man inte hittar någon bok, då går man bara
runt”.
Kristian förmedlar starkt att han inte känner sig hemma på biblioteket. Här berättar han
att han aldrig ber om hjälp att välja talbok: ”neej det brukar jag inte göra, det tycker jag
inte är nödvändigt, faktiskt, det är väl lite jobbigt tycker jag, det finns väl inte så mycket
folk man kan fråga direkt på biblioteket, jag vet inte om det skulle ge så mycket att
fråga, dom kanske inte vet så mycket själva om talböckerna, tror jag”. Kristian vill inte
be om hjälp på skolbiblioteket heller, så här berättar han hur han hittar uppslagsböcker:
”jag visste var dom står, jag behövde inte fråga någon för att hitta dem”.

Mellan-användarna har ingen väl utvecklad kunskap och förståelse av bibliotekets
betydelse varken för dem själva allmänt eller specifikt på grund av deras lässvårigheter.

Anders tycker att ”det är väl rätt så bra att det finns lättlästa böcker men inget jag går
och tänker på”.
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En del av dem gick till stadsbiblioteket som yngre tillsammans med en förälder, men det
har de inte fortsatt med. Det gav dem inte några bestående positiva erfarenheter.

Flera av mellan-användarna har en ganska god uppfattning om vad andra  människor
kan göra på biblioteket. De nämner förstås låna och lämna böcker, läsa böcker och läsa
tidningar, låna filmer och CD-skivor och använda datorn. Hälften av dem säger att man
kan plugga och läsa läxor också.
Jan berättar vad han tror folk gör på biblioteket: ”gör läxor kanske, jag har sett dom
som läser läxor, kanske kan man få läxhjälp, ta en bok och kolla i, forskar, lånar
böcker”.
Anders tror att folk ”läser, pluggar till något, det är lugn och ro där nere, man kan låna
böcker, filmer och  CD-skivor, det har jag lånat en gång av en slump”, berättar Anders.

Medan andra har en enklare uppfattning eller de ”bryr sig inte”, de liknar mer icke-
användarna.
Tobias tror att ”folk läser dagstidningar, lånar böcker  vet inte”.
Torbjörn tror att biblioteket ”har väl det mesta, kan låna CD-skivor, böcker och sånt”.
Patrik säger ”att man lånar väl böcker, tror jag, kan säkert sitta vid datorn”.

Mellan-användarna har mest vana och erfarenhet av skolbibliotek eftersom det är
skolbiblioteket de själva mest använder.

Torbjörn ser inte skolbiblioteket som ett bibliotek utan ”som en blandning av datasal
och bibliotek”.
Patrick  tycker skolbiblioteket är ”bra som arbetsplats, det är gott om utrymme att sitta
och jobba i grupper och att söka fakta”.

Mellan-användarna har mindre positiva omdömen och erfarenheter av biblioteket än de
aktiva användarna. De kan också vara ointresserade eller bryr sig inte om bibliotek
såsom icke-användarna. En del ber om hjälp av personal att hitta det de behöver medan
andra sällan ber om hjälp. Mitt intryck är mellan-användarna varken har särskilt positiva
eller negativa erfarenheter av biblioteket, de bryr sig inte.

föreställning om vad bibliotek är
Mellan-användarna har inte så välutvecklade föreställningar om biblioteket som de
aktiva användarna men inte heller så enkel föreställning som icke-användarna har.
Det varierar från relativ välutvecklad syn på biblioteket, som Tobias ger:

Tobias tycker det är bra att ”det finns datorer, böcker av olika slag och dagstidningar
på biblioteket”. Med böcker av olika slag menar han ”det finns ju lättlästa för dem med
svårigheter, det finns stora tjocka böcker med jätte liten text och små böcker med stor
text och det finns för alla sorter, det finns historia, kriminal detektiv, mm.

till enklare syn som Jan ger:
Jan tycker biblioteket ”är ett ställe där man lånar böcker”. Jan tycker att det som är bra
med biblioteket är ”alla saker dom har där, allt man kan göra där”:

Alla mellan-användares syn på bibliotek är att bibliotek är böcker, låna och läsa böcker.
Det som utmärker mellan-användarnas föreställningar är att flera av dem ser biblioteket
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som en förlängd skolverksamhet, de tycker biblioteket hör ihop med skola och plugga,
och det är de inte intresserade av. Flera barn ur B-gruppen, de aktiva Internet-
användarna, förmedlar detta synsätt.

Anders uttrycker tydligt att bibliotek hör ihop med skola och plugga, han menar att han
inte använder (stads)biblioteket därför att  ”jag är skoltrött och då känner man inte för
att åka ner och ta en bok och åka hem och läsa man vill göra något annat efter skolan i
alla fall nu när man går i skolan”. Anders tycker i alla fall biblioteket är bra ”för folk
som gillar skolan som tycker om att plugga som vill utbilda sig till något, de kan gå dit
ner, läsa på och låna böcker”. Han tillägger att biblioteket ”har nytta för alla, man lär
sig massor med grejor, kan låna bok, sitter och läser och lär sig något nytt”.

Gustav  tycker att bibliotek är böcker och datorer: ”det bästa är att det finns datorer och
att man får använda dom gratis och inte behöver betala och att man får låna böcker
gratis så det inte gör så mycket...”. Gustav berättar vidare hur han ser på datorer och
Internet: ”datorerna hjälper en ju att söka på Internet, för dom som inte tycker om
böckerna kan istället använda datorerna för att läsa, t ex  jag är dålig på engelska men
spelen är på enbart engelska och då tränar jag mig ju på engelska, jag lär mig grejer
hela tiden och dessutom är min pappa ganska bra så han kan hjälpa mig med engelskan
hela tiden, hemifrån”.

6.5.4 Vana, kunskap och intresse av böcker
Det gemensamma för mellan-användarna är att de inte gillar böcker eller inte är
intresserade av böcker. De lånar nästan aldrig frivilligt böcker. De lånar skönlitteratur
med skolan när de måste ha något att läsa i skolan.

En del tycker inte eller tror inte biblioteket har böcker som passar dem själva. En del av
dem känner till böcker ganska väl, olika sorters böcker, olika genrer och att det finns
lättlästa, men tycker ändå inte det är roligt med böcker. Hälften av dem känner inte till
eller har framförallt inte använt talböcker eller bok och band. Bland de som har använt
talbok har de flesta fått pröva det i skolan genom en lärares försorg, men det var inget
de blev intresserade av eller efterfrågar mer.

Louise tycker inte bibliotekets böcker är lika bra som hos specialläraren: ”det finns inte
lika bra hästböcker där dom är så här jättetjocka, jättestora eller tjocka och när man
hittar en sån orkar man inte läsa dom eller så är dom långtråkiga- för att dom är så
tjocka - om man tycker att det är jobbigt att läsa blir dom långtråkiga”.

Tobias berättar att ”jag är inte så mycket för böcker, jag tycker det är långtråkigt”. Av
specialläraren fick han låna en talbok men det tyckte han var ”segt,  jaha... då sitter jag
där och bara lyssnar och kan inte göra något annat under tiden”.

Torbjörn  känner till att det finns talböcker och  berättar att” någon gång i skolan har
jag testat det men jag tyckte inte det var speciellt kul att lyssna, det är roligare att läsa
då”.

Sättet de väljer en bok på varierar ganska mycket. Det som skiljer från de aktiva
användarna är att mellan-användarna inte är lika målmedvetna. De vet ofta inte vilken
bok de vill ha och har inte tänkt ut i förväg vilken bok de vill ha. De har sämre
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uppfattning om vilka sorts böcker de gillar och de har sämre kännedom om var bra
böcker står. De tar ofta en bok av en slump eller kollar vad kompisen tar och tar en
liknande. Antingen frågar de läraren eller bibliotekspersonalen direkt om hjälp eller
undviker att fråga eller tar en bok de känner till, typ Sune och Bert. Många verkar inte
bry sig om att välja en lättläst bok.

Jan berättar att han läser ”spännande deckare”. Sist Jan var på biblioteket ”gick jag till
hyllan och tog två böcker, det var Suneböcker, jag vet vilken hylla dom står på”.  Han
konstaterar att han gillar ”roliga och spännande” böcker.

Anders berättar hur han gör för att välja en bok: ”jag har inte tänkt ut innan, jag bara
tar en och ser om den är bra. Om en kompis säger att han har läst den och att den är
bra så tar jag den, det kan också vara bibliotekarien som säger att den är rolig”. Han
säger att han ”gillar roliga historier”. Han brukar inte ta i hyllan med lättlästa, ”det
beror på ibland tar jag där ibland inte, det beror på”, säger Anders.

Tobias berättar hur han hittar böcker: ”det kan väl va historia eller fantasihistoria”.
Han vet inte var dom står utan ”jag frågar läraren och hon visar var dom står och så
får jag ta den jag vill...läser baksidan på dom”. Han säger att han ”brukar inte välja
lättlästa, just nu håller jag på med Sagan om ringen, del tre”.

Gustav berättar att han ”hittade Harry Potter, den är rolig. Jag har läst Harry Potter
ettan och tvåan innan  och sett den på bio också”: Han berättar att han tar ”någonting
som jag redan känner till innan, Harry Potter kände jag till”.

Många av mellan-användarna har inte god kännedom eller vana om hur man går till
väga för att hitta en bok man vill ha, hur man hanterar böcker, hur man kan ta reda på
om den är bra, vad den handlar om, hur man tar reda på om man kan läsa den själv.
Många läser i alla fall på baksidestexten innan han bestämmer sig. Så här gör:

Anders: ”jag går runt och kollar, läser på baksidan för att se om den är bra”.
Patrik berättar: ”svenskläraren hittar åt mig, jag säger typ vilken sort jag gillar och sen
letar hon upp någon bok hon tycker är bra och sen får jag godkänna den eller inte. Jag
har aldrig letat själv”.
Gustav  berättar hur han gör: ”brukar titta ifall det är roliga figurer på den och tittar
ifall det är mycket text i”.

Barnen tycker inte det är roligt med böcker och de uttrycker att det inte händer något
när de läser dem, man gör inte något när man läser eller lyssnar på böcker, säger många.

Gustav säger att han ”inte tycker om böcker och han tycker inte om att läsa böcker, det
händer inget roligt”.

6.5.5 Barnets syn på sitt läsande och sina lässvårigheter
Flera barn ur gruppen mellan-användare pratar inte om sin läsning eller sina
lässvårigheter, en del vill inte kännas vid dem och de flesta har inte accepterat dem.

Barnen ur grupp A har svårare att prata om lässvårigheterna eller sin läsning och har
inte accepterat dem. Liksom icke-användarna verkar de förtränga eller vill inte kännas
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vid  att de har lässvårigheter.
Krister nämner knappt sin läsning eller lässvårigheterna. Han tycker inte att han har
några problem att läsa, ”jag har inte problem med läsningen det går bra, det är
stavningen jag har lite problem med, läsningen går bra”, säger Krister. ”Jag har väl
inte känt så mycket för att läsa förut i klassrummet, läser lite mer nu, men det var väl
inte för att jag hade svårt att läsa”, menar Krister.

Bland barnen ur grupp B, de aktiva Internet-användarna, kan en del prata om sina
lässvårigheter och sin läsning och de barnen verkar bättre ha accepterat sina svårigheter.

Patrik berättar att ”när man läser böcker är det inte så kul, jag tycker inte om att läsa,
tycker det är ganska jobbigt att läsa och det finns så många andra saker som är mycket
roligare än att läsa och därför går jag inte till biblioteket”.

Detta att ”det finns så många andra saker som är mycket roligare än att läsa och därför
går jag inte till biblioteket” uttrycks av flera av de andra mellan-användarna.

Gustav  påminner om de aktiva användarna när det gäller att kunna prata om sin läsning.
Han kan obesvärat och beskrivande prata om läsningen: ”när jag läser böcker då
tröttnar jag efter 5 minuter, det är tråkigt, det är som när jag läser läxorna jag tycker
det är tråkigt efter 5 minuter, det händer inget roligt”. Gustav tycker det är svårt att
läsa: ”en del gånger bara flyttar sig orden det känns helt konstigt, orden bara hoppar”,
berättar han. Men att läsa från datorn är annorlunda beskriver Gustav: ”ja på datorn går
det bättre att läsa tycker jag, jag tycker om datorer och så känns det normalt att läsa
från datorn”.

Under intervjun blev Gustav medveten om och kom på att han använder datorn att läsa
ifrån och med hjälp av Internet tränar han både läsning och engelska: ”datorerna
hjälper en ju att söka på Internet, för dom som inte tycker om böckerna kan istället
använda datorena för att läsa, t ex  jag är dålig på engelska men spelen är på enbart
engelska och då tränar jag mig ju på engelska, jag lär mig grejer hela tiden”, säger
Gustav.

En del av de aktiva Internet-användarna förtränger sina lässvårigheter och skyller på att
de är skoltrötta. Medan andra inte så gärna vill kännas vid lässvårigheterna och helst
inte pratar om dem.
Torbjörn tycker inte han” hade så stora läsproblem, läsningen blev bättre och bättre,
den berodde på skoltrötthet litegrand”, anser han.
Tobias berättar att han ”läser Sagan om Ringen” och att han ”har mest
skrivsvårigheter”.

De allra flesta av mellan-användarna tycker inte att lässvårigheterna hindrar dem när de
är på biblioteket. De flesta tycker ju inte att de har lässvårigheter och då kan ju inte det
hindra dem, eller så förtränger de sina svårigheter.
Anders tycker inte det är några svårigheter för honom på biblioteket, ”nej om jag vill
hitta något så hittar jag det, t ex om jag vill hitta en bok så hittar jag den, det är inte för
att jag har lässvårigheter jag inte går till biblioteket det är för att jag är skoltrött”,
säger Anders.
Tobias tycker ”inte att lässvårigheterna påverkar när jag är på biblioteket”.
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Ett par av mellananvändarna kan känna att lässvårigheterna kan vara till hinder för dem
i mötet med biblioteket. En av dem är Gustav.
Gustav  som ibland påminner om de aktiva användarna tror att hans lässvårigheter kan
försvåra för honom på biblioteket: ”jaa jag tycker inte om böckerna jag tycker inte om
att se dom, näe att se dom tycker man om men att läsa dom tycker jag inte om, det är
inget roligt”, säger Gustav.
Patrik säger inte rakt ut att lässvårigheterna hindrar honom på biblioteket, men indirekt
förmedlar han det genom att han säger att ”jag tycker inte om att läsa” och därför
”tycker jag inte om böcker” och därför ”lånar  jag inte böcker” och därmed använder
han inte biblioteket av sig själv.

6.5.6 Barnets sociala roll
En del av barnen påminner om icke-användarna, de upplevdes ensamma och pratar
varken om kompisar eller viktiga vuxna.

För många av barnen ur grupp B, de aktiva Internet-användarna, upplevs den sociala
rollen vara viktig för dem. Nästan allt de gör på skolbiblioteket under raster gör de ihop
med kompisar eller i relation till kompisar. En del förmedlar tydligt att de är beroende
av kompisar, de är med kompisar på biblioteket under skoltid eller vill göra annat med
kompisar efter skoltid. De uttrycker att de vill vara en i kamratgruppen. En tolkning kan
vara: om kamratgruppen anser att skola och plugga inte är viktigt kan en del av barnen
ur grupp B också tycka att det inte är viktigt, de kan identifiera sig med åsikterna i
gruppen.
Anders berättar: ”om mina kompisar går till biblioteket går jag också dit, jag går inte
själv”. Han berättar att han går nästan varje dag till skolbiblioteket med kompisar ”där
vi sitter vid datorn och kollar grejer på Internet”. Anders säger också ”jag gillar inte
skolan”, ”jag är skoltrött” och ” jag är ingen sån där pluggis”.
Torbjörn berättar att han ”tränar mycket, är med tjejen och vill umgås med kompisar
efter skolan”. Han berättar att han går med kompisar till skolbiblioteket ”nästan
varannan dag”. Där sitter de och pratar och kollar hemsidor och mail på Internet.

6.5.7 Användning av bibliotek
Mellan-användarna använder mest skolbiblioteket. Alla använder skolbiblioteket för att
de måste låna skönlitteratur att läsa i skolan och då de har en skoluppgift att söka fakta
till.

Många mellan-användare använder aktivt Internet på skolbiblioteket till nytta och nöje
för att: söka fakta, få kunskap och som arbetsplats samt bilda sig en uppfattning av
världen genom att kolla olika hemsidor. Också för att: spela spel, chatta, läsa och skriva
e-mail och som uppehållsrum med kompisar på raster där de samlas kring datorn och
Internet och tittar på olika hemsidor och pratar och diskuterar kring detta. I och med att
de sysslar så mycket med Internet tränar de, för de flesta omedvetet, läsningen och
skrivning samt även engelska. Ingen av barnen förmedlar att de använder Internet för att
de är medvetna om sina lässvårigheter. De uttrycker inte att de medvetet använder
Internet för att kunna läsa eller träna sin läsning.
Gustav kom dock på under intervjun att: ”datorerna hjälper en ju att söka på Internet,
för dom som inte tycker om böckerna kan istället använda datorena för att läsa, t ex
jag är dålig på engelska men spelen är på enbart engelska och då tränar jag mig ju på
engelska, jag lär mig grejer hela tiden”.
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Av eget intresse, efter skoltid använder mellan-användarna oftast ingenting
av bibliotekets möjligheter. Barnen förklarar själva att anledningar till det är att de
hinner inte och vill göra annat efter skoltid, de vill vara med kompisar. En del har både
böcker och datorer med Internet hemma. De är skoltrötta och är ingen ”pluggis” eller de
har svårt att läsa, gillar inte att läsa och gillar därför inte böcker och använder därför
inte biblioteket på fritiden. Jag uppfattar att ytterligare en förklaring kan vara att en del
använder biblioteket med dess Internet-datorer så mycket under skoltid att de kan vara
mättade och inte har behov av det efter skoltid, de vill helt enkelt göra annat.

6.5.8 Copingstrategier
Många mellan-användare har inte accepterat sina lässvårigheter och många har svårt att
prata om dem eller vill inte kännas vid lässvårigheterna. Många mellan-användare har
därför inte så god copingförmåga som de aktiva användarna. Många tar inte ansvar för
sina svårigheter, de söker inte stöd hos viktiga vuxna och de jobbar inte medvetet för att
övervinna sina svårigheter, som flera av de aktiva användarna gör. Många använder inte
heller lika många copingstrategier som ger ökat välbefinnande, som de aktiva
användarna.

Jag uppfattar att en del barn påminner om icke-användarna (främst Louise, Kristian, till
viss del Jan) och de kan ha sämre copingförmåga och färre copingstrategier som ger
dem ökat välbefinnande. Dessa barn förmedlar att de främst använder minimering som
copingstrategi. De tar avstånd ifrån och verkar förtränga eller vill inte kännas vid sin
läsning, eller sina lässvårigheter. De säger att de inte har lässvårigheter. De tar även
avstånd ifrån och är inte intresserade av bibliotek, bibliotekets böcker och knappt ens
bibliotekets dator med dess Internetmöjligheter. De skyddar sig med att de har vad
biblioteket kan erbjuda hemma och att de därför inte behöver biblioteket.

Jag uppfattar att de mellan-användare som kan prata om sina lässvårigheter och flera av
de aktiva Internet-användarna med många kompisar (främst Gustav och Anders, också
Patrik och Torbjörn även till viss del Tobias) utnyttjar fler copingstrategier som kan ge
dem ökat välbefinnande, trots att de inte aktivt och medvetet jobbar för att påverka eller
ta ansvar för sina lässvårigheter. Det vill säga de har inte så god copingförmåga som de
aktiva användarna. Dock använder de Internet aktivt, kanske som en väg att pröva andra
sätt att hantera läsproblemen när deras lässtrategier misslyckats.
egenkontroll:
Barnen ger intryck av att de hanterar situationen ganska väl av egen kraft. De är vana
Internet-användare och hanterar Internet väl. Dessutom tränar de sin läsning, fastän utan
att göra det medvetet, genom att använda Internet aktivt.
problemfokuserad:
De är inte medvetet problemfokuserade eftersom de inte aktivt och medvetet jobbar för
att minska effekterna av lässvårigheterna, men indirekt kan de göra det genom att aktivt
använda Internet.
acceptera:
De flesta aktiva Internet-användare har inte accepterat sina lässvårigheter men en del
har gjort det.
söker social tillit och stöd:
En del pratar om specialläraren som har erbjudit dem t ex talböcker, men jag uppfattar
att de flesta barnen inte brydde sig om det. Ett barn ur grupp A, Louise, pratade en hel
del om specialläraren och förlitade sig mycket på henne. Louise tyckte att specialläraren
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hade bättre böcker än biblioteket och det var för specialläraren hon läste. Det var det
enda barn ur mellan-användarna som berättade att hon förlitade sig på specialläraren.
Gustav , ur grupp B, nämnde sin pappa, att pappan var duktig på engelska och kunde
hjälpa honom med det. För övrigt pratade mellan-användarna väldigt lite om för dem
viktiga vuxna att få tillit och stöd ifrån. Däremot söker många barn bland Internet-
användarna social tillit och stöd hos kamrater. Det är flera som förmedlar att
kompisarna betyder mycket och att man är en i gänget. Jag uppfattar att flera av de
aktiva Internet-användarna hade gott självförtroende och mådde relativt väl och det kan
hänga samman med de goda kompisrelationerna.
minimering:
De flesta utnyttjar i varierande grad minimering, det vill säga de förnekar, förtränger
eller tar avstånd ifrån sina lässvårigheter. Samtidigt fyller de på med en mer optimistisk
och acceptabel bild av verkligheten. Flera av dem skyddar sig med att säga att de är
skoltrötta istället för att säga att de har lässvårigheter, eller att det är svårigheter med
skrivningen som är lite problematisk för dem och inte läsningen. På detta sätt ökar de
sitt välbefinnande genom att för sig själva ha en mer optimistisk och för dem acceptabel
bild av verkligheten.

Övrigt - framtidssyn
Mellan-användarna förmedlar inte att de tänker på sitt framtida liv, de lever här och nu.

7 Tolkning och diskussion

Syftet med denna studie är, som tidigare nämnts, att försöka få en djupare insikt och
förståelse för hur några barn med lässvårigheter upplever och eventuellt använder
bibliotek. Bibliotek är i denna studie de bibliotek de intervjuade barnen möter, nämligen
skolbibliotek och stadsbibliotek.

För att förstå barns tankar och uppfattningar måste man som vuxen se barn som experter
på sina liv, som informanter. Man måste också översätta och tolka barnets uttryck,
handlingar och attityder menar Kampmann (1998, s. 6). Denna process ledde till att
olika faktorer framträdde ur barnens utsagor, som visade sig betydelsefulla för att förstå
hur barnen upplevde biblioteket och hur de hanterar sina svårigheter. Dessa faktorer
bildade ett analysschema av olika teman och är presenterade tidigare i uppsatsen i
kapitel 6. Diskussionen och tolkningen av uppsatsens resultat kommer att föras i dessa
teman. De empiriska resultaten vävs samman med de teorier och den litteratur studien
har använt.

Kapitlet avslutas med att diskutera undersökningens uppläggning och genomförande,
problem som uppstått, vad som kunnat göras annorlunda samt föreslå vidare forskning.
Till sist några tankar till skolor och bibliotek att tänka på.

7.1 Informationsbehov

För den biblioteks- och informationsvetenskapliga förståelsen använder denna studie
framförallt Wilsons syn men även delar av Kuhlthaus syn på information,
informationsbehov och användaren av information. Wilson ser information som ett
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medel för individen att tillfredsställa personliga behov (1981). Kuhlthau ser information
som medel att lära och finna mening (1994). Jag tänker mig att en individs motiv att
söka information styrs av tankar, känslor och handlingar samt det sammanhang
informationsbehovet uppstår ur och den roll individen har i sin sociala situation (från
Wilsons och Kuhlthaus syn). De personliga behoven kan vara att lära och leka, få
upplevelse och kunskap (vilket ger mening i tillvaron). Wilson menar att information
söks och används i sociala situationer, när individen uppmärksammar att hon har behov
(1981, s. 4, 9). Kuhlthau menar att behov av information uppstår när individen blir
medveten om en vag känsla av att hon har en begränsad kunskap eller förståelse av
omvärlden. Kuhlthau menar att denna medvetenhet vanligen ger upphov till känslor av
osäkerhet och ängslan, och får individen att uppsöka information som skall passas in
med det individen redan vet och känner till. Därmed utökas individens kunskap till nya
insikter, som bidrar till förståelse och mening för henne själv (ibid., s. 170, 172). Det
krävs en aktiv handling att bli informerad, att söka och få önskad information, och att
passa in informationen med det man redan vet för att skapa nya insikter (Vakkari, 1996,
s. 224-225). Min uppfattning är att om barn ska kunna tillfredsställa egna behov genom
bibliotekets medel måsta den information barnet använder vara meningsfull för barnet.

Uppfattar barnen bibliotekets resurser som information, som medel att tillfredsställa
egna behov? Tillfredsställer barn med lässvårigheter egna behov med bibliotekets
resurser? Kan barnen tillfredsställa egna behov genom bibliotekets resurser? Detta var
frågor som väcktes ur teorin och som det första temat kan ge svar på som en del i att
förstå hur barnen upplever bibliotek.

Undersökningen visar att barn med lässvårigheter har behov av information från
biblioteket och de kan tillfredsställa egna behov genom bibliotekets resurser.
De barn som benämns aktiva användare har behov av information från biblioteket:
• för att de vill kunna läsa, lära sig läsa eller träna sin läsning för att bli bättre läsare
• för att få kompenserande hjälpmedel att överbrygga sina lässvårigheter och få

läsupplevelse till fantasi eller kunskap
• för att de har behov av att lära och finna mening, få uppleva och få kunskap
Resultaten visar att barnen finner mening av det de lär och upplever, genom bibliotekets
resurser. De aktiva användarna kan passa in bibliotekets utbud med det de redan vet och
känner till och få nya insikter därav. Barnen uppfattar bibliotekets resurser som
information, som medel att tillfredsställa egna behov och barnen använder aktivt och
medvetet bibliotekets medel för att tillfredsställa sina behov.

De barn som benämns Internet-användare har också behov av information från
biblioteket:
• för att lära och leka
• få upplevelse och kunskap
• för att umgås med kompisar
Barnen finner mening av att använda bibliotekets Internetresurser. Barnen kan passa in
det med det de redan vet och känner till. Barnen ser bibliotekets Internetresurser som en
informationskälla, den informationen använder barnen som medel att tillfredsställa egna
behov. För de flesta omedvetet tränar de sin läsning och lär sig om omvärlden, genom
att aktivt använda Internet.
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Sever fann i sin undersökning att det bland barn med lässvårigheter verkar finnas ett
behov av information och en motivation att tillfredsställa behovet, trots barnets
lässvårigheter (1987, s. 253). Gorman skriver att barn med lässvårigheter vill få kunskap
men har svårt att få det på traditionell väg (1999, s. 25). Dessa resultat syns också i
denna undersökning. Att använda Internet eller t ex talböcker, som en del av de aktiva
användarna gör, visar att flera barn ur denna undersökning har behov av information
och vill få kunskaper och barnen har funnit sina vägar att få det, bland annat genom
bibliotekets resurser.

Undersökningen visar också att en del barn inte önskar eller inte har behov av
information från biblioteket. De ”bryr sig” inte om biblioteket och tycks sakna behov av
information från biblioteket. De kanske inte igenkänner ett behov, eller vill inte kännas
vid ett behov och därför använder de inte information från biblioteket, enligt Wilson
kan det uppstå hinder för informationssökning (1981, s. 8). En annan anledning kan
vara att de inte vill ta itu med de känslor av osäkerhet som följer av att de är medvetna
om denna brist i kunskap och förståelse, enligt Kuhlthaus syn (1994). Ytterligare en
anledning kan vara att de verkligen saknar behov av information från biblioteket
eftersom den informationen inte blir meningsfull för dem. Sever drar en slutsats ur sin
studie att bibliotek kan medföra problem för barn med lässvårigheter (1987, s. 250).
Dessa problem kan enligt Sever bero dels på bibliotekets organisation dels på barnets
psykologiska svårigheter. Att välja en bok att läsa kan bli så komplicerat att det
avskräcker barnet från att använda biblioteket överhuvud taget, anser Sever (ibid.). De
orsaker Sever nämner skulle kunna vara anledningar till att en del barn i min
undersökning inte använder biblioteket som informationskälla, de kan ha blivit
avskräckta att använda bibliotek överhuvudtaget.

Min tolkning är att de barn som sällan eller inte använder biblioteket, har sin verklighet
och sina behov och skapar sin mening. Biblioteket är inte efterfrågat av dem, de kan
hitta andra vägar att tillfredsställa sina behov. De barnen säger själva att de inte behöver
biblioteket och att de har mycket av det biblioteket kan erbjuda hemma. De kan
tillfredsställa sina behov hemma eller hos specialläraren.

7.2 Informationsbehovets sammanhang

När barns frågor kommer ur det egna informationsbehovet vet barnet ofta mycket om
frågans sammanhang, refererar Rydsjö Melissa Gross (2000. s 24, 2000, s.10-17)). För
både en del aktiva användare och Internet-användare uppfattar jag att det inte är så stor
skillnad på eget behov och skoluppgifter. En förklaring kan vara att en del aktiva
användare är vana att söka och använda information från biblioteket själva, både för
eget behov och skoluppgifter och Internet-användarna använder Internet för egna behov
och skoluppgifter och därför är det ingen större skillnad för dem heller. De är vana vid
och känner till hur man använder Internet. De barn som benämns icke-användare
använder inte bibliotekets resurser för att få information, varken för eget behov eller till
skoluppgifter. En förklaring kan vara att skoluppgifter inte har del i de barnens
sammanhang, att icke-användarna inte har tillräckliga kunskaper om skoluppgiftens
ursprung för att kunna ta sig an den (ibid.).

Doverborg och Pramling menar att för att barn skall kunna skapa sig en mening och
därmed vilja veta och förstå något måste innehållet i det barnet skall lära sig och syssla
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med vara meningsfullt för dem (2000). Jag tolkar att för en del barn med lässvårigheter,
de aktiva användarna, är bibliotekets utbud meningsfullt för dem och de kan lära sig och
skapa sig mening genom det. För några, icke-användarna, är bibliotekets utbud inte
meningsfullt för dem. För ytterligare en del barn med lässvårigheter, Internet-
användarna, är bibliotekets utbud av Internetmöjligheter meningsfullt för dem. Detta
hänger också ihop med om biblioteket är del av barnets verklighet.

7.3 Biblioteket del av barnets verklighet

Barn har behov av att lära och finna mening som passar in i deras verklighet. För att
barn skall kunna skapa en mening och därmed vilja veta och förstå något i sin omvärld
måste innehållet, i det barnet skall lära sig /syssla med, vara meningsfullt för barnet,
menar Doverborg och Pramling (2000). För att fånga barns uppmärksamhet och
tänkande måste innehållet knyta an till barnens verklighet, menar Evenshaug och Hallen
(1992, s. 150). Kuhlthau (1994) menar att individen söker mening ur informationen så
att informationen blir meningsfull för just henne. Att söka egen mening ur
informationen innefattar individens kognitiva och känslomässiga erfarenheter och
upplevelser samt också hennes handlingar, anser Kuhlthau (ibid., s. 168). Ur detta tolkar
jag att om barn känner till bibliotek, om biblioteket är en del av barnets verklighet, kan
barnet utöka sina kunskaper och skapa nya insikter, det vill säga finna mening, genom
bibliotekets möjligheter. En av de idéer jag fick under undersökningens gång var: för att
barn skall kunna använda och därmed uppleva biblioteket måste de ha en föreställning,
idé om biblioteket, de måste känna till biblioteket och biblioteket måste vara en del av
deras verklighet. Ur intervjumaterialet har jag försökt finna ut och förstå om biblioteket
är en del av barnens verklighet, om de känner till biblioteket.

För de aktiva användarna är biblioteket en del av deras verklighet. De har positiva
upplevelser och erfarenheter av biblioteket och de har fått god hjälp, som de är nöjda
med. De har insikt och förståelse om bibliotekets möjligheter och resurser för alla
människor. De känner sig hemma på biblioteket. Rydsjö menar att barn bygger upp
föreställningar efter de erfarenheter de gör (2000, s. 29). För varje gång biblioteket
upplevs positivt stärks bilden och föreställningen om vad biblioteket är, menar Rydsjö.
Detta tycker jag stämmer väl in på de aktiva användarna.

För icke-användarna är biblioteket inte en del av deras verklighet. De saknar eller har
liten erfarenhet och vana vid bibliotek. De ser inte att de kan få ut något av att använda
bibliotek, de saknar positiva erfarenheter av bibliotek. De känner sig inte hemma där.
De har mest negativa omdömen och erfarenheter av biblioteket.

För mellan-användarna är biblioteket inte heller en del av deras verklighet. Biblioteket
är inget de för egen del tänker på att utnyttja men för många är Internet en del av deras
verklighet, och biblioteket tillhandahåller Internetmöjligheter som de utnyttjar under
raster i skolan. Om man jämför med Rydsjös tankar om barns föreställningar, uppfattar
jag att Internet-användarna upplever användandet av Internet positivt. Jag tolkar att
barnen upplever att de lyckas i det de sysslar med. Att använda Internet ger snabbt
positiv feedback om du lyckas eller ej, jämfört med t ex åratals knogande med läsning.
Därmed byggs barnens föreställning om Internet upp, som något gott.
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Alla intervjuade barn hade en föreställning om bibliotek som hänger ihop med böcker.
För alla är bibliotek lika med böcker. De aktiva användarna har en rikare mer nyanserad
bild av biblioteket och ger flera exempel på deras föreställningar om bibliotek som en
upplevelseplats, en kunskapskälla där allt finns samlat på en plats, som en resurs att
påverka läsningen, som mötesplats med kompisar, som en förlängd skolverksamhet
vilket upplevs som positivt, allt sker på frivillig bas, det finns tid för eftertanke och
stillhet i biblioteket. De här barnen känner till bibliotek, bibliotek är en del av deras
verklighet och de kan utöka sina kunskaper och skapa nya insikter, det vill säga finna
mening, genom bibliotekets möjligheter.

Icke-användarnas hade enklare föreställning om bibliotek och den var att bibliotek är
böcker. Icke-användarna tycker inte om böcker och det kan vara en anledning till att de
inte har en positiv föreställning om bibliotek.

För flera av barnen hänger bibliotek ihop med skola och plugga. Hos de aktiva
användarna som förmedlade denna syn, tolkade jag att det upplevdes som något
positivt, på frivillig bas. Hos flera Internet-användare, som ser biblioteket som en
förlängd skolverksamhet som de inte är intresserade av, tolkade jag det som något
negativt. Föreställningen om bibliotek blir därmed inte positiv för Internet-användarna.

7.4 Vana, kunskap och intresse av böcker

Eftersom alla intervjuade barn hade en  föreställning om bibliotek som hänger ihop med
böcker försökte jag förstå deras förhållande till böcker, om de känner till böcker, om de
vet vad böcker kan handla om med mera. Med andra ord se om böcker är en del av
barnens verklighet, försöka förstå om böcker är meningsfulla för dem.

De aktiva användarna har alla vana, kunskap och intresse av böcker. Alla gillar böcker,
vet ganska väl vad dom gillar och vet vad dom vill ha. De tycker det är roligt med
böcker och de förmedlar att de upplever att det händer något när de läser eller lyssnar.
De har positiva upplevelser av att både läsa och lyssna på böcker. De vet också hur man
närmar sig en bok, hur man hanterar böcker för att ta reda på om de är bra. Fry menar
att kunna möta böcker så, att man vet hur man närmar sig en bok genom att bläddra och
läsa baksidestexten, är något som omger och föregår själva läsandet (1985, s. 94).
Törnfeldt fann att barn måste kunna närma sig böcker för att välja den bok de vill ha
(1993). Jag tolkar att det stämmer väl in på de aktiva användarna. De aktiva användarna
väljer inte i första hand lättlästa böcker utan efter vad de vill ha för handling. Böcker är
meningsfulla för dem.

Icke-användarna tycker inte om böcker och är inte intresserade av böcker. De känner
inte väl till olika böcker. Den ena av pojkarna läser inte böcker för att han uppfattar att
böcker har tråkig handling och han tror inte böcker kan ha rolig handling. Den andre
pojken läser när han är tvungen. Då läser han Bert-böcker annars låter han alltid läraren
välja åt honom. Törnfeldt fann att lässvaga barn uppskattar böcker om Sune och Bert
(1993). Jag uppfattar att icke-användarna inte kan hantera och möta böcker väl, som Fry
menar att man bör kunna innan man kan läsa (1984, s. 94). Høien och Lundberg menar
att långsamma och okoncentrerade läsare sällan har kommit så långt i en bok att de har
blivit engagerade (1999, s. 289). Hongset menar att många barn har kämpat med att
”knäcka koden” men har inte läst en enda bok själv och förhållandet till böcker blir
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negativt (1992, s. 43). Att läsa böcker är en så besvärlig aktivitet för lässvaga barn så
det gör de inte frivilligt menar, Hongset (ibid.). Jag tolkar att de här beskrivna
svårigheterna lässvaga barn har med böcker, stämmer väl in hos icke-användarna i
denna undersökning. Icke-användarna har troligen läst få böcker själva. Jag uppfattar att
de ofta inte har blivit engagerade och böcker har inte givit dem tillräckligt goda
upplevelser för att de ska bli engagerade och därför tycker de inte om böcker. De
undviker böcker och sådant de förknippar med böcker, som bibliotek.

Mellan-användarna gillar inte heller böcker, men tar inte totalt avstånd ifrån dem som
icke-användarna. När de måste välja en bok igenkänner jag flera av de strategier
Törnfeldt fann att lässvaga barn använder: ofta väljer de en bok de är bekant med, en del
nämner att omslagets utsida är viktig, barnen väljer roliga och spännande böcker, med
övervikt på roliga (spännande böcker kräver större läsförmåga) en del nämner att de
gillar böcker om Sune och Bert, en del barn kan inte läsa ”tröga” böcker, där det tar lång
tid innan det händer något. Däremot fann jag inte, som Törnfeldt, att de allra flesta
nämner att stilstorleken inte får vara för liten och boken inte för tjock, utan de flesta
mellan-användare bryr sig inte om att välja en lättläst bok och endast en tar upp att hon
inte gillar böcker som är för tjocka. Mellan-användarna kan möta böcker bättre än icke-
användarna, men har sämre kännedom hur man hanterar böcker än de aktiva
användarna. Några barn berättar om böcker de har läst eller läser, som de känner till och
verkligen vill läsa, fastän de är svårlästa, som Harry Potter eller Sagan om Ringen. En
del mellan-användare tror inte biblioteket har böcker som passar dem själva. Jag tolkar
att mellan-användarna inte har upptäckt i tillräckligt hög grad vilken glädje och
stimulans böcker kan innehålla och ge dem, de saknar läslust. Törnfeldt menar att
lässvaga barn har minst lika starka upplevelser av litteraturen som en god läsare men
har svårare att hitta de böcker som kan ge dem den upplevelsen. De behöver mer hjälp
att hitta rätt böcker, menar Törnfeldt (1993, s. 27). En pojke berättar att han verkligen
gillar Harry Potter, men det är troligt att flera av dem behöver mer hjälp att hitta rätt
böcker, för att kunna få positiva upplevelser av böcker. Flera av barnen menar att de
föredrar att göra något annat på sin fritid än att läsa böcker. De flesta har inte positiva
känslor för böcker.

7.5 Barnets syn på sitt läsande och sina lässvårigheter

För att få en djupare förståelse för hur barn med lässvårigheter upplever biblioteket
behövs en bild av hur de ser på sitt läsande och sina lässvårigheter och hur det påverkar
dem i mötet med biblioteket .

De aktiva användarna har accepterat sina lässvårigheter och kan prata om dem. Flera av
dem jobbar aktivt och medvetet för att bli bättre läsare. De finner mening i att läsa och
lyssna på böcker, de vill lära och bli bättre läsare och läser därför medvetet för att träna
sin läsning. De tycker om att läsa, de får läsupplevelse av att läsa, de får ut något av att
läsa. De har alla provat kompensatoriska hjälpmedel som talböcker för att få
läsupplevelser och de använder medvetet talböcker för att kompensera sina
lässvårigheter och för att de vill och har lust att lyssna. Några av dem använder
talböcker regelbundet. Høien och Lundberg menar att det gäller att visa lässvaga barn
att behärskad läsfärdighet kan ge glädje och tillfredsställelse och att ge dem läslust
(1999, s. 90, 318). Jag uppfattar att de aktiva användarna har insett detta och de har alla
läslust. Vidare gäller det att få barnet att tro på sig själv, menar Høien och Lundberg
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(ibid., s. 276). Mitt intryck är verkligen att de flesta av de aktiva användarna tror på sig
själv som läsare. Jag upplever att de har insett Lundbergs påstående att ”man kan bara
lära sig läsa genom att läsa” (1992, s. 89). De här barnen känner förmodligen att de
lyckas, de är inne i det Høien och Lundberg kallar ”den goda cirkeln”(1999, s. 289). De
förmedlar att de ser sig som läsare, eller i alla fall som blivande läsare. Fry menar att
barn måste se sig som läsare för att kunna lära sig läsa (1985, s. 94). Det verkar stämma
väl överens med de aktiva användarna. De flesta tycker inte att lässvårigheterna är något
större hinder för dem på biblioteket. De försöker hitta, läsa och förstå ändå, annars
frågar de någon om hjälp.

Icke-användarna pratar inte om sina lässvårigheter eller har svårt att prata om dem. De
pratar inte heller gärna om läsningen, snarare förtränger de sina svårigheter och sin
läsning. De tycker inte det är roligt med läsning. Høien och Lundberg menar att för barn
med lässvårigheter innebär läsningen så stor mental ansträngning och ger så lite i utbyte
att det är lättare att låta bli (1999, s. 17). Lässvaga barn undviker att läsa för de läser så
dåligt och de har ofta starkt olustbetonade associationer till läsningen, menar Høien och
Lundberg. Jag uppfattar att detta stämmer väl in på flera av barnen i undersökningen
och framförallt på icke-användarna. Dessa barn har inte upptäckt vilken stimulans
böcker kan ge. Sever menar att de lässvaga har problem med självkänslan och ägnar
mycket kraft åt att dölja sina lässvårigheter, ju äldre barnet blir desto mer finns att dölja
och desto svårare är det (1987, s. 249). Sever menar att det hänger ihop med bibliotekets
organisation. Många bibliotekssystem är organiserade med hänsyn till att ålder och
förmåga att läsa, hänger ihop, menar Sever (ibid., s. 250). Att välja en bok för att läsa
kan bli så komplicerat att det avskräcker barnet från att använda biblioteket överhuvud
taget, anser Sever. Mitt intryck är att detta kan stämma in på icke-användarna i denna
studie. Barn med lässvårigheter kan uppleva att de ständigt misslyckas i skolan, vilket
försämrar barnens motivation och ger dem en negativ självbild och negativa känslor,
menar Seth, Heimdal och Janson (1997, s. 54 – 55). Lässvaga barn kan komma in i ”den
onda cirkeln” där de undviker att läsa vilket ytterligare hindrar dem att lära sig läsa,
menar Høien och Lundberg (1999. s. 17-18). Jag tolkar att detta kan stämma väl in på
icke-användarnas beteende, de kan vara inne i ”den onda cirkeln” och jag uppfattar att
de försöker dölja sina lässvårigheter och att de undviker att läsa.
Icke-användarnas lässvårigheter hindrar dem självklart i mötet med biblioteket, men det
är inget de själva nämner. De undviker kontakt med läsning, böcker och bibliotek
istället.

Mellan-användarna har en blandad inställning till sin läsning och sina lässvårigheter,
flera pratar inte så gärna om det. Några kan prata om lässvårigheterna och verkar ha
accepterat dem medan andra förtränger dem och några menar att de inte har så stora
svårigheter eller skyller på andra faktorer som att de är skoltrötta. Høien och Lundberg
menar att för lässvaga barn kräver ordavkodningen stor resursinsats och läsningen blir
tung och ansträngande för dem (1999, s. 264). Då gäller det att målet för ansträngningen
är attraktiv menar Høien och Lundberg. Resultaten i undersökningen visar att det
attraktiva målet för mellan-användarna kan antingen vara en bok de känner till och
verkligen vill läsa, som Harry Potter eller Sagan om Ringen, eller som många av
Internet-användarna förmedlar är målet att använda Internet. Sever menar att den
ansträngning det innebär för barnet att läsa måste kompenseras av en verklig förtjänst
(1987, s. 254). En verklig förtjänst av läsningen kan enligt Sever vara att barnet:
• får eftertraktad, värdefull information
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• når status bland andra barn
• blir accepterad som medlem i den grupp barnet tillhör

Det här tror jag i allra högsta grad stämmer in på många barn och jag tolkar att för
mellan-användarna blir det extra tydligt i och med att de nämner böcker som Harry
Potter eller Sagan om Ringen och att använda Internet. Jag uppfattar också att
förtjänsten kan hänga ihop med barnets sociala roll.

Enligt mellan-användarna är inte lässvårigheterna till något större hinder för dem på
bibliotek, de är bara inte intresserade av biblioteket menar de, men behöver de något för
en skoluppgift menar de att de hittar vad de behöver. I användningen av Internet verkar
inte lässvårigheterna hindra dem det minsta. En pojke menar tvärtom att ”det känns mer
normalt att läsa från datorn”.

7.6 Barnets sociala roll

Om man som Wilson antar att motivationen till informationssökning har sin grund i att
tillfredsställa egna behov måste man, enligt Wilson, ta hänsyn till att dessa behov också
beror av den roll barnet har i sitt sociala liv (1981, s. 9). För barn mellan 10 och 15 år,
tänker jag att skolvärlden och barnets roll i skolan är viktig, liksom kamratrollen. I
skolan finns enligt Wilsons terminologi olika referensgrupper till användaren som
användaren har olika relationer till. Det kan vara klasskamrater som användaren t ex
kan vara en sämre, ungefär lika bra som eller bättre läsare än. Det kan vara lärare, som
kanske uppfattar användaren som en läsare eller icke-läsare eller det kan vara
bibliotekspersonal som uppfattar användaren på olika sätt. Barnet har en eller flera
sociala roller till dessa referensgrupper.

Att växa upp innebär att växa in i ett samhälle och en kultur som har bestämda normer,
värderingar, traditioner och beteendemönster, menar Evenshaug och Hallen (1992, s.
31). Barnet möter dessa normer, roller och mönster genom människor i dess närmaste
omgivning. Evenshaug och Hallen menar att socialisation innebär att individen tillägnar
sig en bestämd grupps eller kulturs värderingar och roller, ofta genom imitation och
identifikation med personer, grupper och institutioner (ibid.). Enligt Carlsson (1987)
innebär socialisation träning i att ta roller och förstå andras roller. Barnet lär sig att den
som har en roll måste följa de dominerande förväntningar och normer som finns inom
gruppen, barnet måste anpassa sig (1987, s. 95).

De aktiva användarna är medvetna om sina lässvårigheter och har accepterat dem och
jobbar aktivt för att övervinna eller överbrygga dem. Jag uppfattar att de flesta av dem
ser sig som läsare eller blivande läsare. Alla vill ta del av den skrivna litteraturen i form
av skönlitterära böcker eller talböcker, facklitteratur eller genom Internet. En tolkning
kan vara att de aktiva användarna identifierar sig med läsare i sin omgivning och att de
försöker följa de dominerande förväntningarna och normer som läsare har, kanske
umgås de med goda läsare och vill därför vara eller försöka bli goda läsare och ser sig
själva som läsare. Evenshaug och Hallen menar ju att socialisation innebär att individen
tillägnar sig en bestämd grupps eller kulturs värderingar och roller, ofta genom imitation
och identifikation med kamrater, lärare och andra (1992, s. 31). De aktiva användarna
ger intryck av att de kan leva upp till omgivningens krav att kunna läsa och de jobbar på
för att försöka lära sig och mer överensstämma med dessa krav.
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En annan förklaring kan vara att barnen känner att de vill vara någon som duger och
därför jobbar på för att bli en god läsare. Goldinger menar att ha en känsla av att vara
någon som duger bör ha infunnit sig hos barnet från 10-13- årsåldern. Från föräldrarna
skall den känslan vara given, men det är bland kamraterna känslan att vara någon som
duger skall befästas i denna ålder (ibid., s. 36).

Icke-användarna har inte accepterat sina lässvårigheter. De verkar snarast förtränga
läsandet och lässvårigheterna och de vill inte kännas vid sin läsning eller sina
lässvårigheter. De tar även avstånd ifrån och är inte intresserade av  böcker, bibliotek
och knappt ens bibliotekets dator med dess Internetmöjligheter. Mitt intryck är att de
försöker dölja lässvårigheterna. Barn med dyslexi kan tidigt få en negativ bild av sig
själva, redan efter första klass kan barnet ha insett att det har betydligt svårare att lära
sig läsa och skriva jämfört med klasskamraterna (Seth, Heimdal & Janson, 1997, s. 54 –
55). När barnets självbild är dålig är det lätt att undvika det som är nytt av rädsla för att
misslyckas, menar Seth, Heimdal och Janson (ibid., s.56). Sever menar att barnets
problem av lässvårigheterna ökar med tiden och skillnaden till jämnåriga blir större
(1987, s. 249). Hon menar också att de lässvaga barnen kan ha problem med
självkänslan och de kan ägna mycket kraft åt att dölja sina lässvårigheter. Ju äldre
barnet blir desto mer finns att dölja och desto svårare är det menar Sever (ibid.). Mitt
intryck är att icke-användarna kan ha en negativ självbild och undviker det som är nytt
av rädsla för att misslyckas och att de försöker dölja sina lässvårigheter och undviker att
läsa och ha kontakt med skrivet material och bibliotek. En tolkning kan vara att de
kanske inte ser sig som läsare och att de försöker ändra den sociala omgivningen så att
den mer överensstämmer med de egna förutsättningarna (Carlsson, 1987, s.95).

Av mellan-användarna är det också många som inte har accepterat sina lässvårigheter.
Bland de aktiva Internet-användarna är det en del som skyller på att de är skoltrötta eller
att lässvårigheterna inte är så stora. För dem verkar det vara extra viktigt med kompisar,
den sociala rollen upplevs vara viktig för dem. En del förmedlar tydligt att det är viktigt
med kompisar, de är med kompisar på biblioteket under skoltid eller vill göra annat med
kompisar efter skoltid. De uttrycker att de vill vara en i kamratgruppen. En del Internet-
användares inställning till att gå i skola och plugga och läsa framställs inte som viktig
för dem. En tolkning kan vara att om kamratgruppen anser att skola och plugga inte är
viktigt kan Internet-användaren också tycka att det inte är viktigt, de kan identifiera sig
med åsikterna i gruppen. Däremot är Internet viktig både för Internet-användaren och
kompisarna. Detta kan vara Internet-användarnas socialisation med kamratgruppens
värderingar och roller, som jag tolkar att Evenshaug och Hallen (1992) beskriver
socialisation.

När Internet-användarna är på biblioteket och använder Internet gör de det tillsammans
med kompisarna. Det samlar kompisarna kring något som innebär att läsa och skriva till
varandra och också att samtala kring, t ex olika hemsidor de söker efter tillsammans.
För barn i 12-14-årsåldern sker en frigörelseprocess från föräldrarna och den kan ske
med hjälp av kamraterna, menar Goldinger (1986, s. 76). Utmärkande för barn i 14-16-
årsåldern är sökandet efter en identitet och ett vanligt sätt att bearbeta sin
identitetsutveckling är kontakten med kamrater, menar Goldinger (ibid., s. 100). Barnen
kan samlas kring något gemensamt intresse och hitta sitt revir som skiljer ut
kamratgruppen från vuxenvärlden och andra ungdomsgrupper, menar Goldinger. Mitt
intryck är att Internet kan vara ett sådant gemensamt intresse barnen kan samlas kring
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och att kamratkontakterna kan vara viktiga för barnen både i frigörelsen från föräldrarna
och i identitetsutvecklingen. Jag tror också, liksom Ullström fann (1998), att de här
barnen kan ha invanda kulturmönster när det gäller läsning, både hemifrån och bland
kamrater, och att bryta mot dem (och börja läsa böcker) skulle ge barnen en ängslan för
vad det kunde föra med sig.

7.7 Användning av bibliotek

Enkätundersökningen visade att av 40 tillfrågade barn med lässvårigheter är det ungefär
2/3 som använder och ibland använder biblioteket och ungefär 1/3 som inte eller sällan
använder bibliotek. Det är endast 2 barn som inte alls använder biblioteket. Av
resterande 38 barn använder de flesta biblioteket för att låna böcker, många använder
datorn, över hälften tittar i tidningar, knappt hälften spelar datorspel, lite färre än hälften
tittar i böcker, inte många lånar CD-skivor och få lånar talböcker.
Bland de 27 barn som svarat att de använder eller ibland använder bibliotek

-    lånar de flesta böcker
- många använder datorn och tittar i tidningar
- hälften spelar datorspel
- en del tittar i böcker

Bland de 11 barn som svarat att de sällan eller inte använder bibliotek
- använder många datorn
- flera lånar böcker
- drygt hälften tittar i böcker
- en del spelar datorspel, tittar i tidningar och lånar CD-skivor

Få barn ur båda grupperna lånar talböcker.

Vidare gav enkäten svar på om barnen trivs på biblioteket. Av 40 barn svarade nästan
två tredjedelar att de trivs på biblioteket, endast 1/10 svarade att de inte trivs och en
knapp fjärdedel svarade att de trivs ibland. En svarade inte alls.

För att få en nyanserad och fördjupad bild av biblioteksanvändningen används
intervjuresultaten. I analysen av intervjuerna har jag, som tidigare nämnts, delat in
barnen efter hur jag uppfattar att de använder biblioteket: aktivt, ingen användning och
däremellan. Om jag jämför hur barnen själva har bedömt sin användning av bibliotek,
genom enkätsvaren, överensstämmer det:
• väl med de aktiva användarna – de barnen har fyllt i att de brukar använda bibliotek
• väl med icke-användarna – den ena svarar att han inte använder och den andre att

han sällan använder bibliotek
• relativt väl hos mellan-användarna – de flesta har svarat som jag senare har uppfattat

det i analysen. Svaren varierar från att de brukar använda till att de sällan går till
bibliotek. De två som svarade att de brukar gå till biblioteket stämmer det i ena
fallet väl eftersom han går till skolbiblioteket mest varje dag och i det andra fallet
stämmer det inte med min uppfattning, men jag tror den pojken menar att han alltid
går till biblioteket när de går dit med skolan.

De aktiva användarna använder biblioteket, både skol- och stadsbiblioteket, aktivt och
medvetet för att låna böcker att läsa, träna läsningen, söka fakta och som ”arbetsplats” .
För att få läsupplevelse, få kunskap, som upplevelseplats, få lugn och ro och samla
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tankarna. De använder många av bibliotekets resurser och de gillar böcker. De har insett
nyttan av att använda biblioteket för att kunna läsa, få lästräning, få upplevelse och
kunskap, och de använder biblioteket till både nytta och nöje av eget intresse. De är alla
positiva till bibliotek.

Bland mellan-användarna fanns många som i början av intervjun menade att de inte
använder bibliotek. Dock under samtalet framkom att flera av dem använder
skolbiblioteket. Flera av dem går dit mest varje dag, oftast tillsammans med kompisar.
De använder framförallt bibliotekets dator med Internet. Det mesta de gör med
Internetdatorn hör ihop med kompisar. Mitt intryck är att Internet samlar barnen och
fungerar antagligen som en ”diskussionsmotor” bland dem, att använda Internet är en
social aktivitet hos barnen.

Ur enkätsvaren framkom att många tittar i tidningar. Visst framkom det under
intervjuerna att det fanns några som läste tidningar men intresset och engagemanget för
Internet tog överhanden under samtalen. Vad som framkom ur intervjuerna var att
många barn (inte de aktiva användarna) inte gillar att läsa, inte gillar böcker och att de
vill göra annat än att läsa böcker på sin fritid. En del förknippar bibliotek med skola och
de förklarar sina lässvårigheter med att de är skoltrötta och de ser sig inte som någon
”pluggis”. Många säger att de vill vara med kompisar på fritiden och då vill de inte vara
med kamraterna på biblioteket. Andra kan säga att de har svårt att läsa och att de inte
gillar att läsa och därför inte gillar böcker och därför använder de inte biblioteket på
fritiden.

Att använda Internet upplevs av många som något man gör, jämfört med att läsa. Då
barnen använder Internet tränar de omedvetet både sin läsning, stavning och engelska
genom att skriva och läsa mail, chatta eller spela mot kompisar via Internet. De kan
också skapa sig sin bild och få kunskap om omvärlden. De allra flesta, utom en icke-
användare, använder skolbiblioteket, när de måste låna skönlitteratur att läsa i skolan
eller när de skall söka fakta till en skoluppgift. En del barn upplever biblioteket som en
bra arbetsplats med gott om plats för grupparbeten, med datorer och möjlighet att söka
fakta.

De som inte eller sällan använder bibliotek gillar inte att läsa, tycker inte det är roligt att
läsa och är inte intresserad av böcker och därför använder de inte biblioteket. En av dem
uttrycker klart att han inte gillar biblioteket och att han inte känner sig hemma där. De
har ingen eller liten vana och erfarenhet av bibliotek och åtminstone en av dem saknar
medvetenhet om vad biblioteket kan erbjuda. Mitt intryck är att de som sällan eller inte
använder bibliotek undviker att läsa och ha kontakt med böcker och bibliotek.

Ur Hill’s och Pain’s undersökning (1988), tidigare nämnd (s. 22), framkom att många
barn använde folkbibliotek (1988, s. 26-40). Där lånar de flesta böcker, många använde
biblioteket till skolarbete eller för att läsa tidningar/tidskrifter. En del använde
biblioteket för att träffa kompisar och en del för att låna musik (ibid., s. 29, 30).Trots att
Hill’s och Pain’s studie inte rör barn med lässvårigheter och de undersöker betydligt fler
barn än jag, igenkänner jag flera av de resultat jag fick ur enkäten, med Hill’s och
Pain’s resultat.
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I Hill’s och Pain’s studie uppgav de barn som inte använde folkbiblioteket att
biblioteket var tråkigt, att de inte brydde sig eller att de inte hade tid. Många svarade att
de inte läste böcker. Hill och Pain drog slutsatsen att dessa barn saknar medvetenhet om
vad biblioteket har att erbjuda (ibid., s. 36). Hill och Pain kom fram till att de som inte
använde biblioteket uppfattade biblioteket som ett ställe där man kunde låna böcker,
läsa och studera samt hitta information, det vill säga var relaterat till böcker. Från dessa
resultat igenkänner jag flera resultat jag fick från intervjuundersökningen, fastän jag
undersöker barn med lässvårigheter. De barn som jag kallar mellan-användare och även
icke-användarna menar också att biblioteket är tråkigt, att de inte har tid eller att de inte
bryr sig om bibliotek. Mitt intryck av icke-användarna i min undersökning är att de,
liksom Hill och Pain kom fram till om de som inte använde folkbibliotek, kan sakna
medvetenhet om vad biblioteket kan erbjuda. Internet-användarna och icke-användarna,
i min studie gillar inte heller böcker och tycker inte om att läsa, alla förknippar bibliotek
med böcker och flera av Internet-användarna förknippar bibliotek med skola och
plugga. Även här påminner mina resultat om de slutsatser Hill och Pain drog om att de
som inte använde folkbiblioteket uppfattade biblioteket som ett ställe där man kunde
låna böcker, läsa och studera samt hitta information, det vill säga var relaterat till
böcker.

Många av de som inte använde folkbiblioteket i Hill’s och Pain’s studie uppgav dock att
de använde skolbiblioteket. Hill och Pain skriver att många av de som inte använder
folkbiblioteket är omotiverade till det och en anledning kan vara att många av dem
använder skolbiblioteket där de får sina behov tillfredsställda (ibid., s. 39). Även dessa
resultat kan jag känna igen bland mina resultat. Bland Internet-användarna i min
undersökning menade först flera att de inte använde bibliotek men det visade sig att de
använder skolbiblioteket och Internet mest varje dag. Jag tolkar därför att de kan vara
omotiverade att använda biblioteket även efter skoltid. Mitt intryck är att de kan
tillfredsställa egna behov av information genom skolbiblioteket och därför är de
omotiverade och har inte behov att använda biblioteket på fritiden, efter skolan. De
resultat jag fick om många barns användande av Internet på skolbibliotek saknas i Hill’s
och Pain’s studie, eftersom Internet 1985/86 inte ännu var allmänt förekommande på
bibliotek.

Aliki Nilsson (1998) fann att barnen i hennes undersökning, tidigare nämnd (s. 23)
uppfattar bibliotek som ett ställe där man lånar, lämnar och läser böcker (1998, s. 26).
Många barn ur hennes undersökning är nöjda med biblioteket. Hon fann vidare att de
barn som är på biblioteket ofta, flera gånger i veckan, använder biblioteket som ett
fritids, som de upplever som en trevlig uppehållsplats (ibid., s. 34). Även dessa resultat
kan jag återfinna bland mina resultat trots att Nilsson inte undersöker barn med
lässvårigheter. Alla intervjuade barn i min undersökning tycker att bibliotek hör i hop
med böcker, låna och läsa böcker, och många barn ur min undersökning är nöjda med
biblioteket. Om jag tänker på Intenet-användarna i min studie som är på skolbiblioteket
flera gånger i veckan, uppfattar jag att de kan uppleva skolbiblioteket som en trevlig
uppehållsplats. Användning av datorer och Internet nämns inte i Nilssons undersökning,
den aspekten undersökte hon inte.

Uno Nilsson skriver att biblioteksmiljön i sig är viktig att förmedla (1994). Känslan av
frihet från krav, känslan av stillhet och eftertanke är viktiga aspekter på en bra
biblioteksmiljö, liksom känsla av mötesplats och en plats för koncentration, menar
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Nilsson (ibid.). Jag uppfattar att några av de barn jag intervjuat upplever biblioteket som
Nilsson beskriver, kanske främst bland de aktiva användarna men även bland en del
andra. Både bland aktiva användare och Internet-användare finns de som uppfattar
biblioteket som en mötesplats. En del barn upplever att biblioteket är lugnt, men det
kanske inte upplevs som positivt av alla. En del tycker ju att det är trist på biblioteket.
Med den erfarenhet jag själv har av att min pojke Martin använder och har stor nytta
och glädje av talböcker, är jag förvånad över att användningen av talböcker och lättlästa
böcker inte är större bland barnen i min undersökning. Resultat av min undersökning
visar att det inte är många av barnen som väljer material som är speciellt anpassade för
dem. Användning av talböcker är låg och det är inte många som aktivt medvetet lånar
lättlästa böcker, utan de flesta väljer istället litteratur efter intresse. Sever fann att
lässvaga barn som är motiverade att läsa, väljer böcker efter intresse (1987, s.53)

Ur olika rapporter och artiklar har jag läst om talböckers och bok och bands goda
betydelse för barn med lässvårigheter. Många barn ur dessa rapporter och artiklar vittnar
om den glädje talböckerna ger dem. Detta avspeglar sig inte väl ur min studie. Bland de
aktiva användarna hade alla provat talböcker och/eller bok och band och de efterfrågade
dem själva och de har både nytta och nöje av dem. En del av dem verkade använda
talböcker regelbundet, men inte särskilt ofta. Bland övriga hade en del fått pröva talbok
eller bok och band i skolan men det var inget de fastnade för eller skulle vilja ha igen.
Jag tror flera av mellan-användarna har för lite vana och för lite positiv erfarenhet av att
ha fått lyssna till böcker och få ut något av det, de har inte upptäckt vilken glädje och
stimulans böcker kan inrymma, för att använda Lundbergs ord (1992, s. 90). Detsamma
gäller i ännu högre grad icke-användarna.

Audrey Gorman skriver att många barn med lässvårigheter föredrar multimedia framför
en ren text. Hon menar att ett av de bästa sätten att arbeta med barn med lässvårigheter
är genom multisensorisk stimulering (Gorman, 1999, s. 24). Det går ut på att samtidigt
stimulera så många sinnen som möjligt inför en uppgift (ibid.). Høien och Lundberg
skriver att forskning har visat att multisensorisk stimulering är ett av de pedagogiska
arbetssätt barn med lässvårigheter har nytta av (1999, s. 267). Jag anser att jobba med
och använda datorer med Internet borde vara en typ av multisensorisk stimulering. Min
uppfattning är att Internet-användarna i denna studie säkert har nytta av att använda
Internet så flitigt i och med att de skriver och läser då. En pojke säger att han tycker om
datorer och att det känns mer normalt att läsa från datorn, vilket skulle kunna tyda på att
han föredrar att läsa från datorn framför en ren text.

Birgitta Ahlén menar att datatekniken och Internetsökningar troligen kan bidra till att
öka läsintresset hos lässvaga barn (1998, s. 55). Jag tror verkligen att användning av
datorer och Internet kan stimulera läsningen och även skrivandet hos en del lässvaga
barn. Att använda Internet ger snabbt positiv feedback om du lyckas eller ej i läsning
och skrivning. Barnet känner att han lyckas. Självförtroendet stärks och barnet får en
positiv självbild. Alla dessa faktorer är viktiga för läsinlärningen (Høien & Lundberg,
1999, s. 286). Det är ju självklart att barnet hellre sysslar med det han känner att han
behärskar och lyckas i än att kämpa med den besvärliga läsningen ur böcker som inte
ger något positivt i utbyte. Jag uppfattar att använda Internet ger flera barn ur min
undersökning både glädje och stimulans och stort utbyte samt stärker deras
självförtroende. Jag tolkar att använda Internet kanske kan vara en väg att pröva andra
sätt att hantera läsproblemen när barnens lässtrategier misslyckats.
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Lena Lundgren fann i sin undersökning att biblioteken spelar en stor roll för barns
kunskapande, framförallt för det självstyrda lärandet, det fria kunskapandet (2000, s. 54-
56). Det kan jag instämma i. De aktiva användarna talar ju lyriskt om när de är på
biblioteket på fritiden, att de går dit regelbundet och av sig själva och de berättar om allt
de gör då. Internet-användarna går ju visserligen inte till biblioteket på fritiden efter
skoltid, men de är på skolbiblioteket ofta på fri tid under skoltid och använder Internet,
som de har mycket glädje av. Lena Lundgren fann också att vissa barn är mer aktivt
kunskapssökande, de ser en koppling till sitt framtida vuxenliv (ibid.). I min
undersökning är det bara ett barn som tydligt uttrycker att han tänker på sin framtid
(Alexander) och två till som jag kan tolka att de tänker framåt. Dessa är alla aktiva
användare.

Koren använder Barnkonventionen som utgångspunkt då hon skriver om bibliotekets
roll och verksamhet för barns rätt till information. Konventionen ger barn rätt till
utbildning och däri ingår också barnets självvalda lärande, menar Koren (1998, s. 2).
Bland de specifika skyldigheter biblioteket måste uppfylla för att följa
Barnkonventionen, är att ge barn möjlighet att utnyttja information från olika källor och
att sprida information och material till nytta för barnet. Koren menar att biblioteken har
ett speciellt ansvar att göra information tillgänglig för barn, eftersom de har översikt
över mångfalden av olika informationskällor (ibid., s. 7). Av undersökningen har
framkommit att flera barn med lässvårigheter använder bibliotek till självvalt lärande,
både de aktiva användarna och Internet-användarna. De önskar information, de har
behov av information från biblioteket för att leka och lära och de finner information på
biblioteket som är meningsfull för dem. Barnen kan tillfredsställa egna behov genom
bibliotekets resurser, annars skulle de inte använda bibliotek så ofta som de gör. De
bibliotek som barnen beskriver, både stadsbibliotek och skolbibliotek, ger barnen
möjlighet att utnyttja information från olika källor, som är till nytta för dem.

Sammanfattningsvis visar resultaten att för de flesta hänger bibliotek ihop med böcker.
De som tycker om böcker får ut något av böcker och de använder verkligen biblioteket.
Av övriga som inte gillar böcker menade många först att de inte använder biblioteket
men efter fördjupat samtal visade det sig att flera av dem använder skolbiblioteket mest
varje dag. De tycker om datorer och Internet och de får ut mycket av att använda
Internet, ofta tillsammans med kompisar.

Flera av barnen ser bibliotekets resurser som information, den information biblioteken
tillhandahåller kan barnen använda som medel att tillfredsställa egna behov att leka och
lära, annars skulle de inte använda biblioteket så ofta som de gör. De bibliotek som
barnen beskriver, både stadsbibliotek och skolbibliotek, ger barnen möjlighet att
utnyttja information från olika källor, som är till nytta och nöje för dem. Jag håller med
Lena Lundgren om att biblioteken spelar roll för barns kunskapande, framförallt för det
självvalda lärandet, det fria kunskapandet.

De barn som sällan eller inte använder bibliotek har inte behov av information från
biblioteket, de finner inte mening genom bibliotekets resurser. De ser inte bibliotekets
resurser som information att tillfredsställa egna behov med. De har svårt att prata om
sina lässvårigheter eller sin läsning och ger intryck av att inte ha accepterat dem. De
tycker inte om att läsa och är inte intresserad av böcker och därför använder de inte
bibliotek. En av dem uttrycker att han inte gillar biblioteket och att han inte känner sig
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hemma där. De ger intryck av att försöka dölja sina lässvårigheter, de undviker att läsa
och ha kontakt med böcker och bibliotekets resurser.

7.8 Copingstrategier

Med hjälp av teorin om coping är tanken att kunna tolka och förstå en del aspekter kring
barnens förhållningssätt till bibliotek. För att försöka förstå och kunna tolka hur barn
med dyslexi hanterar sina svårigheter i mötet med biblioteket används begreppen och
den tidigare presenterade teorin kring coping och copingstrategier.

Undersökningen har funnit att barn med lässvårigheter som aktivt, av egen kraft
verkligen använder bibliotekets möjligheter har goda copingförmågor och utnyttjar
copingstrategier som leder till ökat välbefinnande för dem själva. De aktiva användarna
uttrycker att de hanterar situationen av egen kraft, de ger intryck av att de själva kan
påverka sina lässvårigheter, att de har egenkontroll. De går till biblioteket av eget
intresse och på eget initiativ och de förmedlar att de själva jobbar på för att förbättra
läsningen eller kompensera lässvårigheterna. Alla har aktiva egna handlingar för att
minska effekterna av lässvårigheterna, de är problemfokuserade . De har alla
accepterat att de har lässvårigheter och kan prata obesvärat om det och de söker aktivt
social tillit och stöd hos för dem viktiga vuxna, som specialläraren eller föräldrar, och
en del av dem nämner också kompisar som viktiga stöd i mötet med biblioteket. Om de
använder minimering, är mitt intryck att minimeringen av lässvårigheterna hos dem
inte kan vara särskilt stark, annars skulle de inte kunna ha så i övrigt goda
copingstrategier. De här barnen uttrycker att de inte har negativa känslor av
lässvårigheterna i samband med biblioteket. De jobbar på för att bli bättre läsare och ser
inte sina lässvårigheter som något stort problem i mötet med biblioteket. Jag uppfattar
att de flesta ser sig själva som läsare eller blivande läsare.

Persson menar att ju större känsla av personlig kontroll (egenkontroll) en individ har
desto bättre välbefinnande känner hon, eftersom hon är mindre benägen att ge upp och
tenderar att utnyttja fler copingstrategier som ger ökat välbefinnande (2000, s. 55). Det
här tycker jag kan stämma in på flera aktiva användare. En del av dem uttrycker starkt
att de hanterar situationen av egen kraft och de använder flera copingstrategier som ger
ökat välbefinnande. Persson skriver också att använda social tillit och stöd kan innebära
en hjälp för individen att se och utnyttja andra copingstrategier (ibid., s. 58). Flera av de
aktiva användarna uttrycker att de förlitar sig på specialläraren eller föräldrar och får råd
och stöd av dem. Med hjälp av råd och stöd kan de t ex acceptera sina lässvårigheter
och bli mer problemorienterade genom att aktivt söka upp biblioteket och t ex låna
talböcker. Flera av de aktiva användarna ger uttryck för att så kan vara fallet.

Lundberg och Miller refererar till en studie av vuxna dyslektiker som har nått framgång
i livet. Gemensamt för dem var en strävan att få kontroll över sina liv, de var
målorienterade, hade en önskan att lyckas och hade förmåga att se på sina
inlärningsproblem på ett nytt sätt (2000, s. 223). Lundberg och Miller antar att ett gott
socialt stöd tillsammans med en robust läggning hos personerna bidrog till dessa mer
aktiva anpassningsstrategier. Jag tänker direkt på de aktiva användarna i denna studie,
trots att de är barn. Mitt intryck är att de kan besitta flera av dessa egenskaper.
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De barn som inte använder biblioteket och som uttrycker att de inte ”behöver”
biblioteket (icke-användarna och till viss del barn ur A-gruppen), har inte ”god
copingförmåga” och använder få copingstrategier som ger dem ökat välbefinnande. De
ger intryck av att de inte har accepterat sina lässvårigheter och att de inte tar ansvar för
dem. De använder minimering, de förtränger sina svårigheter, vill inte kännas vid dem
och de undviker att läsa. De är inte problemfokuserade . De skyddar sig med att de har
vad biblioteket kan erbjuda hemma och att de därför inte behöver biblioteket. De
använder i stort sett ingenting i biblioteket och är sällan eller aldrig där. Mitt intryck är
att de upplever sig ha svag egenkontroll. Möjligen känner de att de har egenkontroll
över situationen genom att minimera, förtränga sina svårigheter och skydda sig själva
genom att förtränga de känslor som förknippas med lässvårigheterna och istället fyller
på med en mer optimistisk och för dem acceptabel bild av sin verklighet. De kan t ex ha
hittat sin strategi att få information och det kan t ex vara genom att använda Internet
hemma. Mitt intryck är dock att åtminstone en av dem kan uppleva avsaknad av
egenkontroll, det vill säga han kan uppleva att han inte kan påverka sin negativa
situation med egna initiativ. Jag uppfattar att icke-användarna undviker böcker, att läsa
och ha kontakt med biblioteket och ser det bland annat som utslag av svag egenkontroll.
En tolkning kan vara om de kan ha svårt att påverka sin negativa situation kan de istället
undvika kontakt med böcker, läsning och bibliotek.

Persson skriver att passiv coping innebär att individen använder undvikande strategier
(2000, s. 55). Detta tycks passa in på icke-användarna och någon mellan-användare som
undviker att läsa. Icke-användarna ger vidare intryck av att de inte söker social tillit
och stöd varken hos viktiga vuxna eller hos kompisar, även detta kan tolkas vara ett
utslag av undvikande copingstrategi. Lundberg och Miller skriver att passivitet och
uppgivenhet och inlärd hjälplöshet är typiskt hos personer med inlärningshandikapp
(2000, s. 223). Mitt intryck är att riktigt så illa är det inte hos icke-användarna i denna
studie. De kan ha hittat sin strategi att få information och det kan t ex vara genom att
använda Internet hemma.

Många mellan-användare har inte accepterat sina lässvårigheter och många har svårt
att prata om dem och vill inte kännas vid lässvårigheterna. Många mellan-användare har
därför inte så god copingförmåga som de aktiva användarna. Många tar inte ansvar för
sina svårigheter, de söker inte stöd hos viktiga vuxna och de jobbar inte medvetet för att
övervinna sina svårigheter, som flera av de aktiva användarna gör. Många använder
därför inte heller lika många copingstrategier som ger dem ökat välbefinnande, som de
aktiva användarna. Jag uppfattar ändå att de barn som kan prata om sina lässvårigheter
och flera av de aktiva Internet-användarna med många kompisar, utnyttjar fler
copingstrategier som ger dem ökat välbefinnande, trots att de inte aktivt medvetet
jobbar för att påverka eller ta ansvar för sina lässvårigheter. De barnen ger intryck av att
ha egenkontroll, att de hanterar sin situationen av egen kraft genom att t ex idrotta
mycket eller vara med kompisar och de är vana Internet-användare och hanterar Internet
väl. De är inte medvetet problemfokuserade eftersom de inte aktivt medvetet jobbar
för att minska effekterna av lässvårigheterna, men indirekt blir de problemfokuserade,
genom att använda Internet. Omedvetet tränar de sin läsning och skrivning genom att
använda Internet så aktivt och det kan påverka dem som om de, indirekt, jobbar för att
påverka eller ta ansvar för sina lässvårigheter, vilket kan ge dem ökat välbefinnande.
Flera av dem erkänner inte lässvårigheterna, de minimerar och förtränger dem i olika
hög grad. Några av dem skyller istället på att de är skoltrötta eller att lässvårigheterna
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inte är så stora utan att de har mest problem med skrivningen. På detta sätt kan de öka
sitt välbefinnande genom att för sig själva ha en mer optimistisk och för dem acceptabel
bild av verkligheten. Persson skriver att minimering och förnekande kan vara bra på
kort sikt men kanske inte på längre sikt, eftersom det kan hindra acceptans av
svårigheterna och utnyttjande av mer problemorienterade strategier (2000, s. 59).

Många mellan-användare söker aktivt social tillit och stöd hos kompisar. Mitt intryck
är att den sociala rollen är viktig för många, att vara en i gänget. Jag uppfattar att flera
av de aktiva Internet-användarna har gott självförtroende och att de mår relativt väl och
jag tolkar att det kan hänga samman med goda kompisrelationer och flitigt Internet-
användande.

Mitt intryck är att de barn som aktivt använder bibliotekets resurser och Internet har fler
goda copingförmågor och utnyttjar fler copingstrategier som ger dem ökat
välbefinnande, jämfört med de som inte eller sällan använder biblioteket. För de aktiva
användarna är drivkraften att de vill lära sig läsa och/eller att de vill aktivt överbrygga
sina svårigheter. För de aktiva Internet-användarna är drivkraften att umgås med
kompisar kring något de gemensamt kan relatera till, genom att diskutera, chatta, spela,
läsa och skriva kring något innehåll i Internet.

Gemensamt för de aktiva användarna och Internet-användarna är att de har både behov
av, vilja och möjlighet att använda den information biblioteket tillhandahåller, för att
tillfredsställa egna behov. De har utvecklat sina vägar att få information och därigenom
kan de tolka världen bättre. En tolkning kan vara att utnyttjandet av copingstrategier
som leder till ökat välbefinnande kan, i detta sammanhang, hänga samman med att de
lässvaga barnen förnimmer att de har begränsad förståelse och tolkningsmöjlighet av
omvärlden. I och med att barnen förnimmer denna begränsning har de behov av
information och de kan tillfredsställa behovet genom att bland annat aktivt använda
bibliotekets möjligheter. En fundamental möjlighet att kunna tolka världen idag, är
genom att behärska läsning. Därför ger aktiv träning i läsning bättre möjlighet att tolka
omvärlden, vilket leder till ökat välbefinnande, för de lässvaga barnen. Antingen
angriper barnen medvetet lässvårigheterna och jobbar aktivt för att övervinna dem som
de aktiva användarna, eller jobbar de omedvetet med sina svårigheter genom att aktivt
använda Internet. Båda strategierna ger ökat välbefinnande.

De barn som inte använder biblioteket kan ha utvecklat sina vägar att finna information
för att tillfredsställa egna behov så att de därigenom kan tolka världen bättre. Det
framkom dock inte ur denna studie, eftersom de barnen inte använder bibliotekets
resurser som information.

7.9 Tankar kring undersökningen

Det jag först och främst vill dela med mig av, är den insikt jag har fått av att göra denna
undersökning och det är att barn med lässvårigheter främst är BARN! De tycker och
tänker och upplever som barn, inte som handikappade. Den här erfarenheten har jag
också stött på i litteraturen vid ett par tillfällen, hos Lagerheim och Gillberg (2000,
s. 371) och hos Birgitta Ahlén (1998, s. 42). De menar att barn i första hand är barn och
i andra hand handikappade. En positiv uppfattning jag fått är att flera av barnen känns
inte speciellt handikappade. Jag trodde att fler barn skulle ge intryck av att de var mer
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handikappade, i relation till biblioteket och samhället, än vad de ger intryck av i denna
studie. De barn som undviker att läsa, böcker och bibliotek undvek troligen också att
prata med mig. Därför var det intressant att jag ändå fick prata med en verklig icke-
användare, även om det troligen finns de som är ännu mer icke-användare. Flera av de
aktiva användarna samt flera bland Internet-användarna hanterar sina svårigheter väl.
Även bland barn som sällan använder bibliotek och inte tillfredsställde sina behov
genom bibliotekets resurser tolkar jag att en del hanterar sina svårigheter relativt väl, de
behöver bara inte använda biblioteket för att finna information. Det är bland icke-
användarna de barn finns som ger intryck av att kunna vara handikappade.

Ett av resultaten från undersökningen är att barn med lässvårigheter väljer inte i särskilt
stor utsträckning material som är speciellt anpassade för dem. Jag hade väntat mig att
fler skulle använda talböcker och lättlästa böcker.

Det har varit intressant och mycket givande att få ta del av alla barns berättelser. Först
tänkte jag att det bara var några få som jag kunde ha nytta av men det är alla
berättelserna tillsammans som har gett mig ett helhetsperspektiv på det jag har studerat.
 Jag tycker undersökningens uppläggning och genomförande har fungerat mycket bra.
Under det mer praktiska stadiet när jag planerade intervjuerna letade jag också efter
relevant litteratur. Överhuvudtaget har jag läst litteratur, teorier och handböcker
parallellt med att undersökningen har fortskridit. Det ena gav ofta det andra, så läsandet
drev undersökningen framåt och arbetet med undersökningen påverkade vad jag läste
och så vidare. Möjligen skulle jag ha läst in mig på teorierna lite tidigare, innan jag
gjorde intervjuerna, för att kanske ha haft mer teoretiska begrepp och tankar i
bakhuvudet när jag utformade intervjumanualen.

Vid genomläsningen av intervjuutskrifterna undrade jag vid några tillfällen varför jag
inte följde upp det barnet just berättade/svarade på. Eftersom det här var första gången
jag intervjuade barn på det här sättet och med det här syftet, avspeglar det troligen en
viss ovana. En annan förklaring kan vara att det då inte kändes som att det var läge att
följa upp. Jag ser också vid genomläsningen att jag har följt upp annat genom att ställa
om frågan på ett lite annorlunda sätt vid ett senare tillfälle under intervjun.

Innan jag fick tips om litteratur till teoriavsnittet tänkte jag att det går väl inte att hitta
någon teoretisk ram till att förstå hur barn med lässvårigheter upplever bibliotek. Men
efter att ha hittat den litteratur jag har använt mig av är jag förvånad över vilken bra
användning jag har haft av den. Jag fann att teorierna passade väl till syfte och
problemformulering med den här studien. En fråga jag kanske borde ha undersökt är i
vilken grad barnen känner sig delaktiga i bibliotekets verksamhet.

7.9.1 Fortsatt forskning
Jag känner att det är mycket som skulle vara intressant att få veta mer om:
Det känns lockande att ta reda på hur de äldre barnens behov av information och
användande av bibliotek ser ut när de lämnar grundskolan. En annan intressant aspekt
att utöka undersökningen med skulle vara att ta reda på mer kring barnens kontext, hur
deras läs-, bok- och bibliotekskontakter såg ut som yngre. Från början hade jag tänkt att
ta med hur de undersökta barnens föräldrars läsvanor och biblioteksbesöksvanor såg ut.
Men efter att ha samtalat med en del barn bestämde jag att uppsatsen skulle ha enbart ett
barnperspektiv. Men det skulle vara intressant att fördjupa undersökningen med ett
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föräldraperspektiv också. Jag tror dock att det skulle bli en alltför stor uppgift för en
magisteruppsats, det kräver mer tid och lämpar sig kanske för en doktorsavhandling.
Det skulle också vara intressant att fördjupa sig mer i begreppen information och
informationsbehov.

7.9.2 Tankar till skolor och bibliotek
Det är inte bibliotekens uppgift att lära barn läsa! Det är i skolan svårigheterna med
dyslexi uppstår och blir synliga. Det är skolans uppgift att lära alla barn läsa.
Biblioteken kan stötta, hjälpa till och stimulera. Biblioteken har tagit på sig en krävande
uppgift: att vara till för alla på allas lika villkor och ha material som passar alla.
Jag kan hålla med en del av barnen om att biblioteket är rätt så bra som det är. Det finns
ju böcker, tillgång till Internet och annat material, för alla. Ett vänligt och trevligt
bemötande från bibliotekspersonalen och miljön, så att alla känner sig välkomna, är
något man inom biblioteket ständigt måste tänka på och arbeta för. Mer konkreta tankar
till rekommendationer när det gäller barn med lässvårigheter är:
• samarbeta mer med skolan kring alla barn för läsglädje, lässtimulans och läslust med

mera och särskilt med barn med lässvårigheter. Jobba för den ”goda cirkeln”! När
barn får glädje av läsningen vill hon läsa mer och då tränar hon upp sin förmåga att
läsa och hon lyckas i läsningen. Den ”goda cirkeln” Høien och Lundberg skriver om
främjar läsfärdigheten och för barnet framåt i läsningen

• upplys lärare på alla stadier om att talböcker finns så att de kan introducera
talböcker till alla barn och särskilt till barn med lässvårigheter. Låt talböcker bli
vanliga! Försök göra talboksomslagen mer intresseväckande och roliga, introducera
tidigt talböcker till alla barn så att alla får möjlighet att lyssna till böcker och kan
finna glädje och upplevelse och få läslust, utan att behöva läsa en bok själva

• samarbeta mer med Barnavårdscentraler och förskolor för att nå föräldrar till små
barn: informera om läsglädje, lässtimulans och läsupplever så att föräldrar kan få en
vana av böcker och kan förmedla det till sina barn. På så sätt kan barnen vara
positiva till böcker och läsning från början och skolan kan i samarbete med
biblioteket fortsätta den ”goda cirkeln” barnen förhoppningsvis befinner sig i.
Genom att upplysa föräldrar om böckers och läsningens betydelse kan biblioteken
motverka att barnen hamnar i ”onda cirklar”

• värdesätt skolbiblioteket - ha många fräscha Internetdatorer och generösa öppettider
samt en hylla med talböcker med intresseväckande och roliga omslag

• ha många och bra datorer med Internet på stadsbiblioteket – låt dem glimma!
• ordna plats kring datorerna där grupper av några barn får plats
Tänk på att datorer med Internet stimulerar barns läsning, de känner att de lyckas och de
får snabbt feedback på om de lyckas. De tränar sin läsning och inlärning och får
kunskaper via Internet. De bildar sig en egen uppfattning om världen via Internet.
Genom att kunna använda datorer med Internet stärks deras självförtroende och de får
en positiv självbild. Därmed har de större möjligheter att lyckas med läsinlärningen.
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8 Slutsatser

Syftet med arbetet har varit att få en djupare förståelse för hur några barn med
lässvårigheter, mellan 10-15 år, upplever och använder bibliotek. Den övergripande
problemformulering var: Hur upplever och använder barn med dyslexi bibliotek och hur
hanterar de svårigheterna i mötet med biblioteket? I detta avsnitt sammanfattas
intressanta slutsatser:
• Alla barnen har en föreställning om bibliotek som hänger ihop med böcker.
• De barn som är aktiva användare, tycker om böcker – både att läsa själva och lyssna

till. De ser biblioteket som en: upplevelseplats, kunskapskälla där allt finns samlat
på en plats, resurs och möjlighet att påverka läsningen och få kompenserande
hjälpmedel, arbetsplats, mötesplats med kompisar, få lugn och ro och samla
tankarna. Barnen har vana och erfarenhet av bibliotek och känner till vad biblioteket
kan erbjuda.

• Många av barnen tycker inte om böcker men de tycker om datorer och Internet. De
menade först att de inte använde bibliotek, men de går till skolbiblioteket mest varje
dag på raster, ofta tillsammans med kompisar och använder Internet. Internet-
användarna kan se biblioteket som ett trevligt uppehållsrum.

• Några få av barnen som inte tycker om böcker undviker både böcker, bibliotek och
att läsa. Icke-användarna känner sig inte hemma på bibliotek och saknar vana och
tillräckligt goda erfarenheter av bibliotek för att använda det.

• Flera av barnen upplever att bibliotek också hänger ihop med skola. En del kan se
biblioteket som en bra arbetsplats med gott om plats att sitta och jobba tillsammans,
söka efter fakta och använda datorn för att renskriva eller söka fakta på Internet. För
en del Internet-användare som menar att de är skoltrötta upplevs kopplingen skola -
bibliotek negativt. De vill göra annat än att gå till biblioteket efter skolan, de vill
vara med kompisar. Medan aktiva användare kan uppleva kopplingen skola -
bibliotek positiv.

• Många av barnen, aktiva användare och Internet-användarna, har både behov av,
vilja och möjlighet att använda bibliotekets resurser som information. De kan
tillfredsställa sina behov genom bibliotekets medel. Den informationen är
meningsfull för dem.

• De aktiva användarna, har accepterat sina lässvårigheter och är medvetna om dem.
De använder biblioteket till både nytta och nöje, av eget intresse och medvetet för
att kunna läsa och träna sin läsning att bli bättre läsare och låna talböcker, för att få
läsupplevelse till nöje, fantasi och kunskap. De kan se sig som läsare eller blivande
läsare.

• Internet-användarna använder framförallt skolbibliotekets dator med Internet. Det
mesta de gör med Internetdatorn hör ihop med kompisar, antingen tillsammans med
kompisar då de söker, läser och samtalar kring något innehåll på Internet, eller i
relation till kompisar som att spela spel, skriva och läsa mail eller chatta. Internet
samlar barnen och kan fungera som en ”diskussionsmotor” bland dem. Barnen kan
använda biblioteket och Internet som medel i sin socialisationsprocess och i sin
identitetsutveckling. Omedvetet tränar de både sin läsning och skrivning.

• De som inte använder bibliotek har inte behov av information från biblioteket, de
finner inte mening genom bibliotekets möjligheter. De har inte accepterat sina
lässvårigheter och har svårt att prata om dem eller sin läsning. De tycker inte om att
läsa och är inte intresserade av böcker och därför använder de inte biblioteket. De
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försöker dölja sina lässvårigheter och de undviker att läsa och ha kontakt med
böcker och bibliotekets resurser.

• Det är inte många av barnen som väljer material som är speciellt anpassade för dem.
Användning av talböcker är låg och det är inte många som aktivt bemödar sig om att
låna lättlästa böcker, de flesta väljer litteratur efter intresse.

• Ett attraktivt mål och en verklig förtjänst av läsningen kan för flera av barnen vara
antingen att låna och läsa en bok de känner till och verkligen vill läsa, som Harry
Potter eller Sagan om Ringen, eller att använda Internet.

• De barn som aktivt använder bibliotekets resurser och Internet har fler goda
copingförmågor och utnyttjar fler copingstrategier som ger dem ökat välbefinnande,
jämfört med de som inte eller sällan använder biblioteket. För de aktiva användarna
är drivkraften att de vill lära sig läsa och/eller att de vill överbrygga sina svårigheter.
För de aktiva Internet-användarna är drivkraften att umgås med kompisar, kring
något innehåll i Internet.

• Antingen angriper barnen medvetet lässvårigheterna och jobbar aktivt för att
övervinna dem som de aktiva användarna, eller jobbar de omedvetet med sina
svårigheter genom att aktivt använda Internet. Båda strategierna ger ökat
välbefinnande. Barnen känner att de lyckas i det de gör och de tränar sin läsning.

• Flera av barnen använder bibliotek för självvalt lärande, till fritt kunskapande.
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9 Sammanfattning

Syfet med detta magisterarbete har varit att undersöka vilka erfarenheter av och
uppfattningar om bibliotek några barn med lässvårigheter har. Genom att försöka sätta
sig in i några lässvaga barns situation och se med barnets ögon på bibliotek, var
avsikten att få en djupare insikt och förståelse för hur barn med lässvårigheter upplever
och eventuellt använder bibliotek. Bibliotek är i denna studie de bibliotek barnen möter,
skolbibliotek och stadsbibliotek. Barnen är mellan 10 och 15 år. Arbetets
problemformulering var:
Hur upplever och använder barn med lässvårigheter bibliotek och hur hanterar
barnen sina svårigheterna i mötet med biblioteket?
För att kunna belysa problemformuleringen ställdes följande frågeställningar:
• Använder barn med lässvårigheter bibliotek och i så fall hur?

– i vilka syften använder de biblioteket?
– vilka medier och tjänster använder de i biblioteket?
– varför använder en del inte bibliotek?

• Hur hanterar barnen sina svårigheter i mötet med biblioteket: vilka coping-
strategier använder de i mötet med biblioteket?

Utgångspunkten till uppsatsen var en artikel av läsforskaren Ingvar Lundberg (1997) där
han uppmanar till kvalitativt inriktad forskning, för att förstå hur den läshandikappade
upplever sin situation och hur hon ser på sig själv och sina problem. Med utgångspunkt
från den läshandikappades eget perspektiv tycker Lundberg att man bland annat borde
ta reda på hur individen hanterat problemen och hur mötet med samhället har påverkat
handikappet.

I bakgrunden beskrivs fenomenet dyslexi och vad det kan innebära för barnet,
styrdokument som reglerar de läshandikappades möjligheter att delta i samhället med
fokus på bibliotek samt barns rätt till information utifrån barnkonventionen och hur
biblioteken kan bidra till detta. I litteraturavsnittet tas tidigare forskning och
undersökningar, artiklar och rapporter upp i ämnet. Först ges en kort presentation av
bibliotekens hjälpmedel för dyslektiker och läshandikappades möjligheter att utnyttja
biblioteken, sedan följer ett avsnitt om hur barn kan vara som informationsanvändare
och hur biblioteken kan ta hänsyn till. Därefter fokuseras på studier och litteratur om
barn med lässvårigheter och bibliotek. Sist presenteras ett par användarstudier om barns
uppfattningar och användning av bibliotek.

Den teori som använts i arbetet är uppdelad på fyra områden. För att föra in uppsatsen
mot ett teoretiskt sammanhang används biblioteks- och informationsvetenskapens syn
på information, användaren av information samt den information användaren behöver.
Det är framförallt Wilsons syn (1981) men också bidrag från Kuhlthau (1993) som
används.Vidare ges aspekter på barns tänkande och lärande. För att belysa hur barnen
hanterar sina svårigheter i mötet med biblioteket tecknas ett avsnitt om coping och
copingstrategier. Tillsist ges ett kort avsnitt om barns psykologiska utveckling och
socialisation.

Undersökningen inleddes med en kvantitativ enkät till 40 barn med lässvårigheter,
besvarad av samtliga. Syftet var att få en första uppfattning om barn med dyslexi
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använder bibliotek och vad de använder, samt hitta barn som ville intervjuas. Eftersom
syftet med uppsatsen var att få en djupare förståelse för hur barn med lässvårigheter
upplever bibliotek valdes kvalitativa intervjuer som huvudmetod. 14 barn mellan 10 och
15 år valdes ut. I huvudsak är det resultaten av dessa intervjuer som analyserats, tolkats
och diskuterats i uppsatsen tillsammans med den valda teorin och litteraturen.

Under analysen av intervjumaterialet delades barnen in i tre kategorier med hänsyn till
hur de använde biblioteket: aktiva användare, mellan-användare  – med den
intressanta undergruppen aktiva Internet-användare samt icke-användare . Med hjälp av
uppsatsens teoretiska ram, tidigare forskning och litteratur, frågeställningarna samt egen
erfarenhet analyserades och tolkades barnens utsagor. Faktorer och aspekter som visade
sig betydelsefulla för att förstå hur barnen upplever biblioteket och hur de hanterar sina
svårigheter var: barnets informationsbehov - om barnen har behov av information från
biblioteket, om biblioteket är en del av barnets verklighet dels genom barnets egen
kunskap, vana och erfarenhet av bibliotek dels genom föreställningar om vad
bibliotek är. Det visade sig att alla intervjuade barn hade en föreställning om bibliotek
som hängde ihop med böcker därför var vana, kunskap och intresse av böcker också
en betydelsefull faktor. Vidare barnets syn på sitt läsande och sina lässvårigheter och
barnets sociala roll. Som en sammanfattning på hur barn med dyslexi använder
biblioteket valdes temat användning av bibliotek. Hur barnen hanterar sina svårigheter
tolkas med hjälp av olika copingstrategier såsom egenkontroll, problemfokuserad,
acceptera, söka social tillit och stöd och minimering.

Resultaten av undersökningen visade att många barn med lässvårigheter använder
bibliotek. De barnen använder bibliotekets resurser som en informationskälla, den
information biblioteken tillhandahåller använder barnen som medel att tillfredsställa
egna behov. Resultaten av intervjuerna visade att barnen hade olika uppfattningar om
bibliotek:
• hör ihop med böcker – låna och läsa böcker, antingen tycker barnen om att läsa och

tycker om böcker eller så tycker de inte om att läsa och gillar inte böcker
• som upplevelseplats
• som kunskapskälla där allt finns samlat på en plats
• som resurs och möjlighet att påverka sin läsning eller få kompenserande hjälpmedel

som talböcker
• ger lugn och ro, tid för stillhet och eftertanke, positivt för en del negativt för andra –

en del tycker det är tråkigt på biblioteket, det händer inget
• vara relaterat till skolan, positivt och på frivillig basis för en del, medan andra

upplever det som negativt och vill göra annat efter skoltid – de ser sig inte som en
”pluggis”

• enbart en skolgrej, bra för att ta reda på fakta till skoluppgifter
• som arbetsplats
• dator – Internetanvändning
• uppehållsrum
• mötesplats med kompisar

Resultaten visade att en del barn använder biblioteket:
• aktivt, för att tillfredsställa sina behov att bli bättre i läsning, få läsupplevelse och få

kunskap. Dessa barn är medvetna om och har accepterat sina lässvårigheter och de
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vill bli bättre läsare. De använder medvetet biblioteket härför och/eller för att
överbrygga sina svårigheter. De använder copingstrategier som ger dem ökat
välbefinnande, de har accepterat sina svårigheter, de har egenkontroll, är
problemfokuserade, de söker social tillit och stöd av både vuxna och kompisar.

• aktivt under skoltid, för att tillfredsställa egna behov att leka och lära genom att
aktivt använda Internet, oftast tillsammans med kompisar. Omedvetet tränar de sin
läsning och skrivning. Den sociala rollen är viktig för dessa barn, att vara en i
gänget. Flera av dem har inte accepterat sina lässvårigheter utan förtränger dem
eller skyller på andra faktorer. De använder inte lika många och goda
copingstrategier som de aktiva användarna men tycks ändå må relativt väl, vilket
kan bero på goda effekter av aktivt Internetanvändande och kamratkontakterna.

Ett resultat var att barnen väljer inte i särskilt stor utsträckning material som är speciellt
anpassade för dem, de väljer istället efter intresse.

Resultaten visade också att några barn sällan eller inte använde bibliotek. De barnen
hade inte behov av information från biblioteket. De ser inte bibliotekets resurser som
information att tillfredsställa egna behov med. De undviker att läsa och ha kontakt med
böcker och bibliotekets resurser, den informationen blir inte meningsfull för dem. De
skyddar sig med att säga att de har vad biblioteket har hemma, de behöver inte
biblioteket. En del kan tillfredsställa sina behov av information hemma eller hos
specialläraren. De minimerar, förtränger sina svårigheter, är inte problemfokuserade,
har svag egenkontroll, de kan ha svårt att minska effekterna, av att inte kunna läsa, med
egna initiativ. De har inte accepterat sina lässvårigheter och tar inte ansvar för dem. De
söker inte social tillit och stöd varken hos vuxna eller hos kompisar. Copingstrategierna
ger dem inte ökat välbefinnande.
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11 Bilagor

Bilaga 1: Enkätfrågor

1. Brukar du gå till biblioteket? ja          nej      sällan       ibland

2. Går du själv till biblioteket ja nej ibland

- till vilket bibliotek?                      skolbiblioteket                annat bibl.

3. Går mamma eller pappa till ja nej ibland
biblioteket åt dig?

4. Går du med skolan? ja nej ibland

- till vilket bibliotek?                      skolbiblioteket              annat bibl.

5. Vad gör du på biblioteket:

 tittar i böcker......................................

 lånar böcker........................................

      lånar band...........................................

      lånar talböcker....................................

      spelar datorspel...................................

      lånar film............................................

      lånar datorspel....................................

      lånar CD-skivor..................................

      tittar i tidningar...................................

      använder datorn..................................

                 eller
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      Gör du något annat?
.......................................................................................

.........................................................................................................................

6. Får du hjälp av bibliotekarien
att hitta det du vill ha? ja nej ibland

7. Trivs du på biblioteket? ja nej ibland

Kan du tänka dig att samtala med mig om vad du tycker om biblioteket?
Samtalet tar max en timme. Jag kommer att spela in samtalet på band. Vi
kan träffas i skolan eller hemma hos dig, där det passar dig bäst.

                         Ja                                     Nej

Namn: ................................................   Tel nr: .............................................

TACK!    för att du svarade

Vänliga hälsningar
Anna Fahlbeck

Har du frågor får du gärna ringa till mig på tel. nr 13 12 13
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Bilaga 2: Intervjumanual

En samling frågor, många snarlika. Frågorna ställs inte ordagrant som de står här utan är
mer en checklista att alla frågetyper kommer med. Används utefter intervjusituationen.
Det är alltså inte meningen att alla frågor används vid varje intervju.

- Hur ofta går du till biblioteket  skolan / fritiden

- Berätta för mig om en gång du var på biblioteket

- Berätta för mig om en gång det var roligt på biblioteket tråkigt, obehagligt
Följdfrågor: Vad skedde, vad gjorde du då, hur menar du då,

                          hur gick det sedan, berätta mer, hur tänkte du då, varför

- Berätta hur känns det att vara på biblioteket

- Hur känner du för biblioteket, vad betyder biblioteket för dig

- Vad tror du folk gör på biblioteket

- Hur använder du biblioteket, vad gör du på biblioteket/vad finns det att göra

- Berätta för mig hur du gör för att hitta / få det du vill ha på biblioteket
Copingstrategier   Hjälpmedel  Knyta an situationen: pratade du med någon, trevl

- Vad gör du när du inte hittar någonting / det du vill ha
          Vilka hinder möter dig i biblioteket

- Vad för sorts medier (böcker, berättelser, litteratur, musik, dator-) gillar du

- Vilka av bibliotekets hjälpmedel  använder du

- Vad tycker du är bra med biblioteket/Vad tycker du är dåligt

- Vad tycker du att biblioteket gör för dig, kan erbjuda dig

- Vilken nytta har biblioteket för dig

- Hur skulle du vilja göra ditt bibliotek bättre –
- Eller hur tycker du ett bra bibliotek skulle vara för dig

- Berätta för mig om hur det går till när mamma eller pappa lånar åt dig

- Varför går du inte till biblioteket


