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Abstract: The purpose of this master thesis is to study public librarians’ 
approach to working for participation and inclusion in the literacy context 
specifically aimed for children and young people with disabilities. The 
theoretical framework draws on the critical disability theory developed by 
Devlin and Pothier and Goodley and Runswick-Cole. Furthermore 
Bronfenbrenner’s ecological system theory developed over time by 
Bronfenbrenner. In total five semi-structured qualitative interviews were 
conducted with public librarians from five different libraries around Sweden. 
The results reveal that the public librarians have different strategies and 
approaches when it comes to creating inclusion and participation for the target 
group in reading promotion activities. They collaborate with other occupational 
categories and through marketing to reach the target group and to customize 
reading promotion activities. In some cases, librarians use trial and error as an 
approach. In order to increase accessibility for the target group, it is proposed 
that public librarians need support in different forms and at different levels, 
adequate continuous staff development as well as organizational stability. 
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1 Inledning 

Under min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har jag flera 
gånger funderat kring hur folkbibliotekarier ska kunna möta funktionsnedsatta 
personers olika behov av anpassning. Eftersom jag arbetat som personlig 
assistent i många år så inser jag hur otroligt svårt det kan vara att som 
bibliotekarie veta hur dessa anpassningar på bästa sätt kan genomföras. 
Gruppen är mångfasetterad på grund av alla olika funktionsnedsättningar som 
finns och kombinationer av dessa, vilket leder till att bibliotekarier behöver 
göra anpassningar utifrån den individ de möter. Bibliotekslokalen måste vara 
anpassad för att skapa tillgänglighet och det måste finnas tillgång till anpassad 
service och tillgängliga medier samt att uppsökande arbete ofta krävs. 

När jag påbörjade mitt uppsatsarbete så slogs jag av att det var svårt att hitta 
anpassade läsfrämjande aktiviteter för barn eller vuxna med 
funktionsnedsättningar och detta skapade en nyfikenhet hos mig gällande dessa 
frågor. Jag ville därför undersöka om det fanns några uttalade förhållningssätt 
till läsfrämjande aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar. 
Mina sökningar efter att sprida läslust bland barn med funktionsnedsättningar 
ledde mig vidare till Äppelhyllan (Barnens bibliotek, u.å.). Det är hyllan på 
biblioteket där barn med funktionsnedsättningar kan hitta tillgängliga medier. 
Äppelhyllan är inte bara en hylla för tillgängliga medier. Den kan också vara 
navet för biblioteksaktiviteter anpassade för barn med funktionsnedsättningar. 
Ett exempel är Linköpings bibliotek och deras arbete som beskrivs i artikeln 
”Äppelhyllan i Linköping” i tidskriften Läsliv från Myndigheten för 
tillgängliga medier (MTM). Det står att läsa att Äppelhyllan är centralt 
placerad nära entrén med tydliga markeringar. Hyllan är hög och rund till sin 
form för att skapa ett rum i rummet som ger avskärmning och lugn. Varje 
söndag genomförs sagostunder med tecken som stöd. År 2015 blev Linköpings 
stadsbibliotek utsedd till bästa lättlästa bibliotek (Carlstein Carlsson, u.å.). 
Detta är ett exempel på när hyllan i det praktiska biblioteksarbetet med 
anpassade aktiviteter blir centrum för verksamheten. Linköpings stadsbibliotek 
kan med tanke på det aktiva arbetet med Äppelhyllan och att de fått pris ses 
som en föregångare för praktisk tillämpning. När det gäller forskningsläget i 
ämnet så finns ingen omfattande mäng internationell forskning och i en svensk 
kontext finns det ett ytterst begränsat antal studier, vilket framkommer senare i 
avsnittet: Tidigare forskning.  

 

1.1 Problemformulering  
Fokus i denna uppsats ligger på hur folkbibliotekarier ska kunna bana väg för 
barn och unga med funktionsnedsättningar så att de kan känna läslust och ges 
möjlighet till utveckling precis som jämnåriga utan funktionsnedsättningar. 
Barn och unga med funktionsnedsättningar har i bibliotekssammanhang 
specifika rättigheter enligt exempelvis bibliotekslagen (se nedan). Att 
omvandla ord till handling är en viktig del av biblioteksarbetet.  Ståndpunkten i 
studien är att det är bibliotekarierna som är nyckelpersonerna i arbetet med att 
ta bort hinder och där igenom skapa tillgänglighet. De ska leda arbetet med 
dessa barn och unga för att de ska inkluderas i biblioteksverksamheten och ges 
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möjlighet till individuell utveckling och delaktighet i de läsfrämjande 
aktiviteterna. På så sätt skapas en god grund för en livslång läslust och för att 
dessa barn och unga ska bli återkommande biblioteksbesökare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att med hjälp av en intervjustudie undersöka folkbibliotekariers 
erfarenheter av arbete med denna målgrupp.  

Mina frågeställningar är: 

Vilka strategier och förhållningssätt kommer till uttryck i folkbibliotekariernas 
läsfrämjande aktiviteter specifikt riktat till målgruppen? 

Vilka utmaningar möter folkbibliotekarierna i sitt arbete att främja 
målgruppens inkludering och delaktighet i den sociala och kulturella lokala 
kontexten? 

 

1.3 Avgränsningar 
Jag har valt att i denna uppsats lägga fokus på folkbibliotekarierna och deras 
arbete med läsfrämjande aktiviteter för barn och unga med 
funktionsnedsättningar vilket kan knytas an till det rådande forskningsläget 
som kort presenteras i inledningen. Det hade varit möjligt att också innefatta 
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar och deras tankar om mötet med 
folkbiblioteket tillsammans med sina barn. 

Avgränsningen till barn och unga valdes trots att jag redan innan hade vetskap 
om att åldern inte är den bästa indelningsgrunden när det gäller målgruppen. 
Detta eftersom det i många fall, men långt ifrån alla, mer kan relateras till 
individens utvecklingsnivå. Jag har ändå valt att göra denna indelning för att 
biblioteksarbetet ofta är indelat mellan bibliotekarier utifrån just ålder, vuxna 
respektive barn och unga. Dessutom finns möjligheten att göra avgränsning till 
individer med en speciell typ av funktionsnedsättning inom målgruppen. Men 
jag valde att inte göra denna avgränsning eftersom tillgången till informanter 
med de erfarenheter jag önskade upplevdes vara begränsade till sitt antal.  

 

1.4 Definitioner av centrala begrepp 
I detta avsnitt definieras och diskuteras centrala begrepp i uppsatsen så som 
funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation, inkluderande 
litteratur samt tillgängliga medier och kommunikationssystem. 
 
Enligt Socialstyrelsens termbank så är definitionen av funktionsnedsättning: ” 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” (2007b). 
Vilket kan jämföras med funktionshinder: ” begränsning som en 
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funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” 
(Socialstyrelsen, 2007a). I termbanken utvecklas detta vidare i anmärkningen 
står att läsa: ”[e]xempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 
dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- 
och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar 
framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen” (Socialstyrelsen, 
2007a). Eftersom begreppet funktionsvariation inte är vedertaget hos bland 
annat Socialstyrelsen och begreppet handikappad är ett föråldrat begrepp så 
används dessa begrepp endast när de förekommit i text eller tal som jag har 
tagit del av. I bibliotekssammanhang blir begreppet funktionsvariation allt 
vanligare men jag har valt att inte använda mig av denna termen dels för, som 
jag skrivit tidigare, att den inte är vedertagen men också för att begreppet som 
sådant är mer problematiskt. Funktionsnedsättning och funktionshinder 
däremot står i relation till varandra. I och med anpassningar så blir det en 
minskad mängd hinder i omgivningen vilket gör att funktionsnedsättningen 
upplevs mindre och vise versa. Dessa begrepp kan problematiseras ytterligare.  
Nilholm skriver:  
 

Under 1970-talet lanserades dock det relativa handikappbegreppet och jag tror 
inte att man nog kan överskatta betydelsen av detta nya begrepp. Nu betraktades 
inte längre handikapp som en individegenskap utan som något som uppstod i 
mötet mellan individ och omvärld. Individen kunde ha en funktionsnedsättning, 
t.ex. inte kunna gå, men huruvida detta blev ett handikapp eller ej berodde också 
på miljön (om den t.ex. är organiserad så att det går att röra sig med rullstol i 
den). Det relativa handikappbegreppet möjliggjorde en ökad satsning på att 
förändra miljöer för att passa personer med funktionsnedsättningar (Nilholm, 
u.å.). 

    
Nilholm menar att funktionsvariation kan ses som ett sätt att komma ifrån de 
begrepp som pekar på brister där problemet åtminstone till delar läggs hos 
individen: handikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning. Även de tidigare 
begreppen har dock använts för att peka ut omgivningen som orsak till 
problemet: funktionshindrade (disabled) och funktionsnedsatta. Vad som 
skiljer mellan dessa uttryck och funktionsvariation är dock att de förra ändå i 
slutändan tydligare pekar ut en grupp som drabbas av problemet. 
Funktionsvariation saknar denna innebörd och belyser därför inte att några 
speciella problem finns vilket kan leda till att det blir svårare att få särskilda 
resurser i olika sammanhang. Det finns en risk för osynliggörande (u.å.). 
 
Begreppet språkutveckling används i denna studie och det förklaras kortfattat 
att tal- och språkutveckling   är den utvecklingsprocess där barn lär sig sitt 
första talade språk, sitt modersmål. Detta skall inte förväxlas 
med språkinlärning, som handlar om senare inlärning av andra språk. 
Språkutvecklingen fortgår även efter att individen lärt sig språket och innefattar 
därför också utveckling av språket och det naturliga åldrandet av det samma 
(Tal- och språkutveckling, u.å.). 
 
Kulturrådet definierar läsfrämjande. I Kulturrådets handlingsprogram för 
läsfrämjande ges följande definition av läsfrämjande att: ”göra läsare av 
läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som inte läser, öka tillgången 
till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla 
åldrar, ge en möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur samt ta 
bort hinder för läsning, bredda repertoar och stärka läsarens självtillit och 
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läsaridentitet” (Statens kulturråd, 2014). Läsfrämjandedefinitionen stödjer 
målgruppens läsande främst genom att den påtalar vikten av att röja hinder för 
läsning och att öka tillgången till en stor mängd litteratur på olika språk och i 
olika format för läsare i alla olika åldrar.  
 
International Board on Books for Young People (IBBY) är en internationell 
ideell förening som stödjer spridning av god barn- och ungdomslitteratur i 
världen. Vartannat år nomineras bra böcker/media för unga med 
funktionshinder i olika kategorier till utmärkelsen Outstanding Books for 
Young People with Disabilities. De olika nomineringskategorierna, liksom min 
valda definition i denna uppsats av inkluderande litteratur, är: 
”specialutgivning för barn med särskilda behov: böcker på teckenspråk, 
BLISS, Pictogram, taktila böcker (se definition i avsnitt 1.4) med mera, 
bilderböcker från ordinarie utgivning där bilderna är enkla att avläsa, tydliga 
konturer och rena färger samt bilderböcker och/eller berättelser där unga 
funktionshindrade porträtteras” (International Board on Books for Young 
People Sverige, u.å.). I relation till denna studie som fokuserar på läsfrämjande 
aktiviteter kan den inkluderande litteraturen vara potentiellt betydelsefull 
exempelvis därför att inkluderande litteratur även innefattar litteratur där unga 
funktionshindrade porträtteras vilket hjälper till att synliggöra målgruppen men 
också skapa förebilder inom litteraturen. Detta är något som inte framkommer 
när det gäller tillgängliga medier. MTM som tillhandahåller tillgängliga medier 
har för avsikt att alla ska ha möjlighet att läsa (se vidare avsnitt 2) medan 
IBBY som skrivits ovan stödjer spridning av god barn- och ungdomslitteratur 
och därigenom har en annan infallsvinkel genom sitt sätt att se på inkluderande 
litteratur där också den litterära upplevelsen finns med. Eftersom inkludering är 
ett väldigt viktigt begrepp i denna studie så passar inkluderande litteratur 
mycket väl in.  
 
Personer med olika funktionsnedsättningar läser ibland på andra sätt än tryckt 
text – med hjälp av så kallade tillgängliga medier och/eller med hjälp av de 
symbolsystem som nämns inom den inkluderande litteraturen. Nedan beskrivs 
de som nämns i denna uppsats. 
 
Taktila bilderböcker förklaras på MTM:s webbplats: ”En taktil bilderbok har 
oftast en tryckt originalbok som förlaga. Ett urval av originalbokens bilder 
finns med i den taktila bilderboken. Bilderna är utformade i kontrastrika färger 
och olika material. Materialen väljs ut för att skapa associationer till det 
avbildade” (Myndigheten för tillgängliga medier, u.å.-a).  

Pictogram är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett visuellt 
språk som är skapat för personer med utvecklingsstörning. Bilden står för ett 
ord eller begrepp. Personer som inte kan eller har begränsad förmåga att prata, 
läsa och skriva får genom Pictogram ett språk som bygger på bilder. Bilderna 
kan användas på olika sätt: som tankestöd och minnesstöd samt för 
kommunikation. Pictogram finns på 18 olika språk, där ibland svenska 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

Bliss är ett symbolspråk som används av personer som behöver alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK).  Bliss bygger på ett antal grafiska 
element som sätts samman och på så sätt bildar symboler. Språket kan 
vidareutvecklas. ”Nya ord och begrepp kan skapas genom att symbolerna 
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kombineras med varandra. Språket har en egen grammatik som till sin 
uppbyggnad liknar andra språk”. De grammatiska funktionerna är viktiga 
eftersom de ger personen möjlighet att kunna utrycka sig nyanserat i hela 
meningar. Bliss är ett språk med en stor vokabulär (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2016). 

Widgitsymboler används runt om i vår värld. Vissa använder Widgitsymboler 
hela livet medan andra använder dem i ung ålder och sedan lämnar 
symbolstödet för att läsa och skriva på̊ traditionellt sätt. Men många behöver 
symbolstöd för att öka tillgängligheten till text även i vuxen ålder. 
Widgitsymbolerna användas på olika sätt. Det vanligaste i Sverige är vid läs- 
och skrivträning för personer med tal- och språkstörning (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2019) 

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är en 
metod att stödja kommunikation. TAKK bygger på teckenspråkets tecken men 
är för den skull inte det samma som teckenspråk. Tecknen kan användas som 
ett komplement till tal och blir därigenom ett stöd i pågående språkutveckling 
och anpassas till individuell nivå. TAKK underlättar språkförståelse men kan 
också användas utan att kombineras med talat språk. TAKK används av 
hörande personer som har en avvikande eller försenad språkutveckling 
exempelvis personer med utvecklingsstörning (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, u.å.). 
 
Hänvisar tillbaka till de olika begreppen allt eftersom de finns med i den 
följande texten. 
 

1.5 Disposition 
Ovan har bland annat problemformulering och studiens syfte introducerats 
samt definitioner av centrala begrepp. Nedan följer bakgrund i avsnitt 2 som 
innefattar styrdokument och beskrivning av Myndigheten för tillgängliga 
mediers uppdrag. Sedan tidigare forskning i avsnitt 3. Följt av avsnitt 4 med 
studiens teoretiska ramverk som ligger till grund för studien och val av metod 
utvecklas i avsnitt 5. Påföljande avsnitten 6 är en redogörelse för studiens 
resultat följt av diskussion och slutsatser samt förslag till fortsatt forskning i 
avsnitt 7. Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning. 
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2 Bakgrund   

I denna del presenteras delar av olika styrdokument som är relevanta för 
uppsatsen samt en kort presentation av Myndigheten för tillgängliga medier. 
Det finns ett antal styrdokument i Sverige som lyfter fram prioriterade grupper 
så som personer med funktionsnedsättningar och dess rättigheter. Här nedan 
presenteras valda delar ur bibliotekens internationella manifest, 
barnkonventionen och bibliotekslagen som berör folkbibliotekets verksamhet 
kopplat till målgruppen. 

Bibliotekens internationella manifest är inte ett styrdokument men är det ändå 
ett dokument som har betydelse i biblioteksvärlden som en vägvisare för hur 
biblioteken ska kunna fullgöra sina uppdrag. I bibliotekens internationella 
manifest i IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest står det att:  

Folkbibliotekens tjänster är till för alla. […] Speciellt anpassade tjänster och material ska 
finnas tillgängliga för personer som av någon anledning inte kan nyttja det ordinarie utbudet, 
exempelvis människor som tillhör en språklig minoritet, har funktionsnedsättningar eller vistas 
på sjukhus eller inom kriminalvården. (Stockholms biblioteksförening, Svenska Unescorådet, 
2014, s.11) 

Dessutom är barnkonventionen svensk lag från 1 januari 2020 
(Regeringskansliet, 2018). I barnkonventionen står det bland annat i artikel 23 
(FN:s konvention om barnets rättigheter, u.å.): 

1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan 
och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.  

3. […] [M]öjligheter till rekreation på̊ ett sätt som bidrar till barnets största 
möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive dess 
kulturella och andliga utveckling.  

Slutligen i bibliotekslagen tas prioriterade målgrupper upp så som de nationella 
minoriteterna, de som inte har svenska som modersmål och personer med 
funktionsnedsättningar. Gällande målgruppen står det (SFS 2013:801) i 4 § att 
”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning och detta bland annat 
genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information”. Vidare står det i 6 § 
att ”varje kommun ska ha folkbibliotek. Dessa ska vara tillgängliga för alla och 
dessutom anpassade till användarnas behov”. Därtill framhålls ansvaret för 
barn och ungas läsning i 8 §. ”Folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning och detta bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån 
deras behov och förutsättningar”. 

Bibliotekslagen tillsammans med de två övriga styrdokumenten påvisar 
tydligt att målgruppen, barn och unga med funktionsnedsättningar, bör 
vara högt prioriterade i folkbibliotekens verksamhet. 

 



8 
 

För att målgruppen ska kunna ta del av litteratur och läsa så tar folkbiblioteken 
stöd av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). MTM tillhör 
kulturdepartementet och definierar sitt uppdrag enligt följande: ”Vårt uppdrag 
är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för 
att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och 
ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning” 
(Myndigheten för tillgängliga medier, u.å.-b). 
 
MTM har ett ganska vitt uppdrag där många åtaganden och arbetsuppgifter 
ingår. Myndigheten producerar och distribuerar talböcker, taltidningar och 
punktskriftsböcker samt lättläst litteratur. Det digitala biblioteket legimus.se 
som MTM ansvarar för är en viktig del i deras verksamhet. Legimus.se 
fungerar som de svenska bibliotekens lånecentral av talböcker. MTM skriver 
också på sin webbplats: 
 

Myndigheten har från och med 1 januari 2015 till uppgift att tillgängliggöra, ge 
ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte tillgodoses på 
den kommersiella marknaden. Vi arbetar även med att stimulera diskussionen 
kring lättläst och tillgänglighet. Vi har ett intensivt samarbete med många olika 
förmedlare av lättlästa texter som skola, bibliotek och omsorg. (Myndigheten för 
tillgängliga medier, u.å.-b) 
 

MTM arbetar även med utvecklingsarbete och forskning kring ny teknik för 
produktion och läsning. I utvecklingsarbetet ingår också att informera om 
tillgängliga medier. De ger ut olika trycksaker i form av informationsmaterial 
och tidskrifter samt digitala nyhetsbrev. Dessutom anordnar MTM studiedagar 
och konferenser. De bedriver ett internationellt nära samarbete med sina 
systerbibliotek runt om i världen (u.å.-b). 
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3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning med innehåll relevant för min studie är uppdelat i teman för 
att skapa bättre överskådlighet. Vissa studier kan därav förekomma under flera 
teman. Temana är strategier och förhållningssätt till läsfrämjande aktiviteter, 
uppsökande verksamhet och resurser samt arbetslivserfarenhet och utbildning. 
Det finns internationell forskning angående ämnet inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen men i en svensk kontext är den väldigt begränsad 
men det finns också studier inom specialpedagogisk forskning som är relevanta 
samt närliggande forskning inom biblioteks- och informationsvetenskapen som 
är betydelsefull i sammanhanget.  
 

3.1 Strategier och förhållningssätt till 
läsfrämjande aktiviteter 

I en amerikansk enkätstudie om program för barn med funktionsnedsättningar 
fann forskarna Adkins och Bushman (2015) att det var oftast 
barnbibliotekarierna själva tog initiativ till programmen. Det var mindre vanligt 
att anhöriga eller ”caregivers”, vilket i svenska förhållanden skulle kunna vara 
exempelvis personliga assistenter, omsorgsassistenter eller elevassistenter, 
efterfrågade dessa. Av de 39 respondenterna i enkätstudien intervjuades sedan 
6 bibliotekarier via telefon och då framkommer ett mer personligt engagemang 
till att starta dessa aktiviteter, så som att de själva eller någon annan i 
personalgruppen hade ett barn med funktionsnedsättning.  

Prendergast som är barnbibliotekarie och som när artikeln utkom var doktorand 
vid University of British Columbia i Vancouver. Hennes studie bygger på en 
kvalitativ fallstudie. Elva barnbibliotekarier deltog i semistrukturerade 
intervjuer om sitt arbete med språkutveckling (se definition i avsnitt 1.4) för 
små barn och fjorton föräldrar till barn med funktionsnedsättningar deltog 
också i semistrukturerade intervjuer om deras barns upplevelser på 
folkbibliotek. Urvalet av bibliotekarier gjordes genom att bibliotekschefer på 
tio olika folkbibliotek i västra Kanada fick till uppgift att sprida förfrågan bland 
barnbibliotekarierna om att delta i studien. Alla barnbibliotekarier som deltog 
hade masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Intervjuerna 
genomfördes ”face-to-face” och varade i 40-60 minuter. Bibliotekarierna som 
deltog arbetade alla med språkutvecklande aktiviteter för yngre barn, 
exempelvis sagostunder och boktips för barn och föräldrar. Urvalet av föräldrar 
gjordes genom förfrågningar på anslagstavlor runt om i samhällena och vissa 
av dessa förfrågningar placerades på platser där barn med 
funktionsnedsättningar och deras föräldrar ofta befinner sig, så som 
habiliteringen. Det var 12 kvinnor och 2 män från fem olika områden i västra 
Kanada som deltog och deras barn var mellan 2-8 år. Med hjälp av ett 
slumpmässigt urval genomsöktes även alla kurser på tjugo masterprogram i 
biblioteks- och informationsvetenskap via universitetens webbplatser för att 
hitta kurser som berörde språkutveckling för små barn och/eller ämnen som 
berörde funktionsnedsättning. Endast en kurs hittades som handlade om service 
anpassad för individer med funktionsnedsättningar och tre kurser hittades som 
handlade om små barns språkutveckling. Dessa resultatet från genomsökningen 
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av webbplatserna användes tillsammans med de intervjuade bibliotekariernas 
svar gällande utbildningar av den typ som nämns ovan och detta för att få 
information från flera källor. Det gjordes också efterforskningar av andra 
former av utbildningar som kunde vara användbara i arbetet med läsfrämjande 
för barn med funktionsnedsättningar via webbplatser och genom kollegor som 
hade vetskap (2016). I Prendergast studie användes Bronfenbrenners 
ekologiska systemteori och critical disability theory, vilket jag också gör i 
denna studie (se vidare i teoriavsnittet nedan). 

Prendergast fann att alla bibliotekarier i studien var engagerade i att alla barn 
skulle kunna delta i de sagostundsprogram som de genomförde. Dock var 
sällan något barn med uppenbara funktionsnedsättningar som hade deltagit. 
Alla bibliotekarier uppgav olika strategier som han eller hon vidtagit för att 
främja inkludering. Dessa strategier vidtogs utifrån vad som ansågs vara 
barnens behov. Detta gjordes ofta tillsammans med föräldrar eller ”caregivers”. 
Ibland tog bibliotekarierna också dessa beslut angående anpassningar helt 
enkelt utifrån sunt förnuft. Bibliotekarierna beskriver att de provade sig fram 
och ibland gjorde misstag men att det oftast slutade positivt. Strategin att prova 
sig fram uppgav bibliotekarierna att de tog till på grund av att de saknade 
professionell kunskap inom området (2016).  

Kaedings (2014) utvecklingsansvarig för genomförande av barn- och 
ungdomsverksamheten på Adelaide Hills Council Libraries samt var även, vid 
artikelns tillkomst, doktorand vid University of South Australia. Hon har 
studerat implementering och utveckling av ett sagostunds-projekt som varade i 
över tre år och riktades till barn med funktionsnedsättningar och deras 
föräldrar.   

Prendergast (2016) och Kaedings (2014) studier skiljer sig alltså åt eftersom i 
Kaedings fall är sagostunden endast till för målgruppen och anhöriga vilket 
inte gäller i Prendergast fall där sagostunden är öppen för alla barn med eller 
utan funktionsnedsättningar och anhöriga.   

Kaeding (2014) påpekar att efter varje sagostunds-tillfälle fick familjerna som 
deltog ge feedback och berätta vad som fungerat och inte för deras barn. 
Bibliotekspersonalen upplevde att de kände sig tryggare i sina interaktioner 
med familjerna och att projektet bidrog till att bibliotekspersonalen kunde 
bygga upp relationer med familjerna. Även bibliotekspersonal som inte deltog i 
projektet drog fördel av det eftersom de också kom i kontakt med de berörda 
familjerna när de kom till barnavdelningen för att koppla av och låna böcker. 
Projektet bidrog också med viktiga lärdomar. Det som framkom är att det allra 
viktigast är att prata med familjerna som har barn med funktionsnedsättningar. 
Att de tillfrågas angående vilka hinder de upplever och vad de anser att 
bibliotekspersonalen behöver veta om deras barn, samt om vad som fungerar 
bra och inte under sagostunderna. Om samtalet får fortgå får bibliotekarierna 
kunskap om hur de bäst skapar tillgänglighet för dessa barn på biblioteket, 
vilket skiljer sig från Prendergast studie där de flesta föräldrarna tycktes 
föredra att ha distanskontakt med bibliotekarien när de behövde hjälp i någon 
form gällande sina barn. Bara en av föräldrarna hade direktkontakt med en 
barnbibliotekarie som hen träffat regelbundet tillsamman med sitt barn när de 
deltagit i ett sagostunds-program. Föräldern upplevde att sagostunderna hade 
fungerat bra, förutom det återkommande problemet med tillfällen med för 
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många deltagare (2016). Alltså bara en enda förälder och bibliotekarie i 
Prendergast studie som lyckades bygga en sådan relation att föräldern valde 
direktkontakt vilket skiljer sig markant från Kaedings studie. I de fall, i 
Prendergast studie, där bibliotekarierna hade lagt märke till att det var barn 
med funktionsnedsättningar och deras föräldrar som deltog i 
biblioteksaktiviteter och/eller besökte biblioteket för att låna böcker 
diskuterades problematiken kring hur bibliotekarierna skulle kunna få till 
möten med dessa föräldrar och den tid som krävs för att bygga stabila trygga 
relationer men att den tiden inte alltid fanns. Eftersom det endast resulterade i 
diskussioner mellan bibliotekarierna ledde det till att inga föräldrar till barn 
med funktionsnedsättningar vänt sig till någon bibliotekarie för att beskriva 
deras barns behov när det gäller anpassningar trots att svårigheterna ibland var 
uppenbara, förutom i ett fall. Bibliotekarierna lyckades helt enkelt inte med att 
nå fram med sin önskan att hjälpa till och skapa en positiv biblioteksupplevelse 
för dessa barn och deras föräldrar (2016). I Kaedings fall så bedrevs 
sagostunderna i projektform vilket kanske bidrog att det fanns mer tid att 
utveckla relationer med föräldrarna. I Prendergast studie framhålls en positiv 
aspekt som en förälder lyfter fram, vilket är bibliotekens tillgång till 
information om funktionsnedsättningar som kan vara till stor hjälp för dessa 
föräldrar (2016).  

Detta kan kopplas till nästa studie som just handlar om föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar och deras informationsbehov. Gibson, assisterande 
professor, och Hanson-Baldauf, postdoktor, båda verksamma inom biblioteks- 
och informationsvetenskap vid University of North Carolina. Deras studie är en 
sekundäranalys av data från en enkätundersökning från 2015 som undersökte  
informationsbehov hos 644 föräldrar till barn med autism i North Carolina 
(2019). Även i denna studie använde de sig av critical disability theory, liksom 
i Prendergast fall. Studien visar att föräldrarna hade svårt att hitta information 
rörande frågor såsom språkutveckling, skolgång, boendestöd, anpassade 
fritidsaktiviteter med mera kopplat till att barnen hade autism men de såg inte 
biblioteket som ett ställe som kunde tillgodose deras informationsbehov eller 
en plats där de kunde utveckla sig i informationssökning och källkritik. 
Studiens resultat är uppdelad utifrån föräldrarnas etniska tillhörighet, indelat i 
vita och svarta, samt utbildnings- och inkomstnivå. De föräldrar som hade vit 
etnisk tillhörighet förlitade sig mest på information från personliga kontaktnät 
så som släkt, vänner och andra föräldrar med barn med funktionsnedsättningar 
medan föräldrar med svart etnisk tillhörighet mer förlitade sig på professionella 
källor exempelvis inom skola och sjukvård och tryckta källor så som böcker, 
tidningar och broschyrer när det gällde frågor om service i lokalsamhället, 
bland annat fritidsaktiviteter. Föräldrar med högre utbildning använde sig mer 
av information på Internet. Medelinkomsttagares mest använda 
informationskälla var läkare och terapeuter och den de använde minst var 
socialarbetare och det lokala biblioteket. Låginkomsttagare använde sig mindre 
av sina personliga kontaktnät och när de gällde yrkesgrupper så vände dig sig 
helst till socialarbetare för att få information. En del i gruppen 
låginkomsttagare hade uppenbara problem att hitta relevant information, 
speciellt från myndigheter.   

Kaeding argumenterar för att som bibliotekspersonal är det viktigt att inte 
hindras av rädsla och osäkerhet inför att genomföra anpassade aktiviteter för 
målgruppen. För familjer med barn med funktionsnedsättningar vill vara 
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delaktiga i samhället och bibliotekspersonal kan hjälpa till att möjliggöra detta 
(2014). Denna rädsla och osäkerhet som Kaeding belyser ovan är något som 
några av bibliotekarierna i Prendergast studie också tar upp. Rädslan har inte 
hindrat dem att genomföra aktiviteter men de hade alla upplevt att vid några 
tillfällen under sagostunderna hade barnen betett sig på ett sådant sätt att de 
hade känt ”att något var på gång”. De hade känt osäkerhet om det skulle ta upp 
händelserna med föräldrarna eller inte eftersom de kände en oro för att om de 
tog upp frågan med föräldrarna så kanske föräldrarna skulle känna sig 
besvärade och inte komma nästa gång med sina barn på sagostunden. 
Bibliotekarierna i Prendergast studie menade ändå att om barnen med 
funktionsnedsättningar och deras föräldrar upplevde att aktiviteten var väl 
anpassad utgår de från att det är mer troligt att föräldrarna fortsätter att ta med 
sina barn på sagostunden trots att problem ibland uppstår (2016). Även i 
Adkins och Bushmans (2015) studie framkommer det från två respondenter att 
de upplever motstånd från övrig bibliotekspersonal och sju upplever motstånd 
från biblioteksbesökare för de anpassade aktiviteterna för målgruppen, vilket 
skulle kunna tyda på rädsla menar jag.  

Anpassade läsfrämjande aktiviteter kan bidra till olika positiva förändringar för 
målgruppen. Kaeding drog slutsatsen att sagostundsprojektet bidrog till att 
familjerna med barn som hade funktionsnedsättningar kände sig mer hemma i 
biblioteksmiljön, vilket visade sig genom att de besökte biblioteket på andra 
tider än tiden för sagostunden. Sagostunderna ledde också till att viktiga 
nätverk med andra familjer i liknande situation skapades. Många föräldrar 
upplevde att deras barn utvecklades på ett eller annat sätt på grund av att de 
hade deltagit i sagostundsprojektet, exempelvis att övergången från 
sagostundsprojektet till skolan hade fungerat väldigt bra för ett barn (2014).  

Dock är inte alla föräldrars erfarenheter positiva. Prendergast fann att en del 
föräldrar upplevde att när de provade att delta med sina barn på sagostunderna 
så förändrades deras barns beteende på grund av en allt för stökig miljö med 
för mycket ljud och för många deltagare. En förälder uppgav att hon inte 
påpekade problemen för bibliotekarien men bibliotekarien tog heller ej kontakt 
med föräldern för att lösa situationen. Föräldrarna i studien hade heller ingen i 
samma situation att dela sina positiva erfarenheter med när det hade fungerat 
väl för deras barn att delta i sagostunderna och ingen av dessa föräldrar hade 
heller delgett de anpassningsbehov som deras barn hade till bibliotekarierna. 
Lancaster, Rowe, Flewitt, Nind och  Payler belyser specialundervisning 
kopplat till främst språkutveckling hos några yngre barn med grava 
funktionsnedsättningar i sin studie. En mamma beskriver att hennes dotter äter 
upp böckerna om hon lämnas ensam med dem (2009). Rädslan för att ta 
kontakt och oron för att störa är alltså ömsesidig den finns hos både 
bibliotekarier och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. 

Både skolan och folkbiblioteken behöver röja hinder för denna målgrupp och 
detta bland annat med hjälp av inkluderande litteratur. Inkluderande litteratur 
skapar bra möjligheter för god språkutveckling bland barn med 
funktionsnedsättningar. Dessutom så framhålls det multimodala 
meningsskapandet i en inkluderande (lärande)miljö. Läsandet i en inkluderande 
miljö är en social aktivitet vilket innefattar interaktion mellan deltagarna och 
detta sammantaget skapar goda möjligheter för språkutveckling för 
målgruppen. Inkluderande litteratur och inkluderande läsfrämjande aktiviteter 
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bygger på ett multimodalt tänkande. En multimodal syn på kommunikation 
innefattar gester, blickar, kroppspositionering, ord, ljud och 
kommunikationssystem som bygger på tecken och symboler etc. (Lancaster et 
al., 2009). Detta kan appliceras på individer utan funktionsnedsättningar också 
men många individer med olika former av funktionsnedsättningar har ett 
kommunikationssätt där traditionellt tal och ord tar en mindre plats vid 
kommunikation, menar jag. 

 

3.2 Uppsökande verksamhet och resurser 
Bibliotekarierna i Prendergast studie anser att uppsökande verksamhet är 
viktigt för att nå målgruppen. Det nämns ändå som en allt för outnyttjad 
strategi för att möta behoven hos familjer med barn med 
funktionsnedsättningar av bibliotekarierna. Bibliotekarierna var överens om att 
för att bäst kunna göra individuella anpassningar krävs det stabila fortlöpande 
relationer med berörda föräldrar (2016) vilket också framkommer i det 
sagostunds-projekt för små barn med funktionsnedsättningar och deras 
föräldrar som Kaedings beskriver ovan (2014).  

Få av de berörda barnbibliotekarierna i Prendergast studie hade haft något nära 
samarbete med familjer med funktionsnedsättningar trots att de var öppna för 
det. En barnbibliotekarie lyfter fram att kanske de vanliga kanalerna för 
uppsökande verksamhet inte är de bästa när det gäller denna målgrupp. 
Bibliotekarierna funderar kring om dessa föräldrar redan är allt för upptagna 
med alla övriga insatser inom exempelvis vården som föräldrar och barn med 
funktionsnedsättningar är involverade i. Just detta framhåller Kaeding som 
menar att när det gäller uppsökande verksamhet är det bra att skapa nätverk 
med berörd sjukvård och organisationer som arbetar eller verkar för dessa barn 
för att nå målgruppen. 

Adkins och Bushman studie visar att vissa av de som svarade på enkäten tyckte 
att det var svårt att nå ut till målgruppen trots marknadsföring medan flera av 
de intervjuade bibliotekarierna inte upplevde detta som ett problem. En av 
respondenterna uppgav att de hade tre bibliotekarier som endast arbetade 
uppsökande med aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar. De 
har ett väl fungerande kontaktnät med många föreningar som hjälper till att 
hänvisa berörda föräldrar och pedagoger till biblioteket. Flera respondenter i 
enkäten svarade att de samarbetade med särskolor, förskolor, statliga center för 
olika funktionsnedsättningar, lägerverksamheter, vårdinrättningar. En 
respondent använde sig av vårdcentralen i sin uppsökande verksamhet och hon 
har upplevt att därigenom har efterfrågan bara ökat och deras verksamhet för 
målgruppen har växt med tiden och de erbjuder nu även aktiviteter för vuxna 
med funktionsnedsättningar. Vissa respondenter såg svårigheter vid 
marknadsföring av aktiviteter för målgruppen eftersom de menade att de kunde 
leda till stigmatisering och de ville därför hellre sköta marknadsföringen via 
sina kontaktnät (2015).  

Bibliotekarierna som intervjuades i Adkins och Bushmans studie upplevde 
dock att dessa specialanpassade läsfrämjande aktiviteter och den anpassade 
biblioteksservicen överhuvudtaget var kostsam på grund av inköp av 
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tillgängliga medier, anpassade mjukvaror, anlitande av teckenspråkstolkar med 
mera. Resursbrist avhjälptes ibland med hjälp av fonder men de kunde ändå 
inte erbjuda så mycket som de önskade. I enkätundersökningen svarade 22 
respondenter att de hade resursbrist i form av ekonomiska, tidsmässiga och 
andra (2015). 
  

3.3 Arbetslivserfarenhet och utbildning 
Några barnbibliotekarier i Prendergast studie uppger att på grund av att de hade 
andra planer för sin yrkeskarriär så deltog de inte i de utbildningskurser som 
inriktade sig mot barnverksamhet på bibliotek exempelvis när det gäller 
litteratur och service. Dessa bibliotekarier fick istället lära sig genom sina jobb. 
Ett par av dessa bibliotekarier uppgav att de hade fått hjälp av erfarna kollegor 
och de andra uppgav att de hade deltagit i workshops och konferenser som 
hade gett dem kunskap. De bibliotekarier som inte hade deltagit i kurser 
inriktade mot barnverksamhet på bibliotek uppfattade ändå att de hade fått viss 
kunskap under sin utbildning som var av nytta i deras nuvarande jobb, som 
exempel nämns bland annat studieuppgifter angående att jobba med vuxna med 
funktionsnedsättningar (2016). 

De bibliotekarier som under sin biblioteksutbildning hade deltagit i kurser 
inriktade mot barnverksamhet hade inte berört biblioteksbesökare med 
funktionsnedsättningar. Endast en bibliotekarie nämner att referenser gavs till 
kurslitteratur om barn med funktionsnedsättningar och biblioteksarbete. En av 
bibliotekarierna uppgav att hon var besviken på sin utbildning eftersom ämnet 
saknades helt. Hon uppgav dock att hon kompenserat detta i efterhand genom 
fortbildning. Ett par av bibliotekarierna uppgav dessutom att de ägnade sin 
fritid åt fortbildning och att de själva hade bekostat. Självklart önskade de att 
de hade kunnat göra detta under ordinarie arbetstid och att arbetsgivaren hade 
betalt kursavgiften. Bibliotekarierna är alla eniga om att biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningar bör beröra detta ämne. Bibliotekarierna är 
också överens om att deras egna utbildningar inte hade förberett dem när det 
gäller barn med funktionsnedsättningar och tidig språkträning. De uppgav att 
de fortfarande saknade en del kunskap. Bibliotekarierna anser att de behöver få 
mer kunskap från experter inom området (Prendergast, 2016). 

Detta framkommer också i Adkins och Bushmans studie där 23 av 
respondenterna i enkätundersökning uppger brist på utbildning för 
bibliotekspersonal angående målgruppen som ett hinder för att starta anpassade 
aktiviteter. I enkätundersökningen svarade 21 att de hade deltagit i någon form 
av utbildning om barn med funktionsnedsättningar, medan femton inte hade 
det. De som hade deltagit i utbildningar hänvisade till att de hade fått den av 
skolpersonal, ett bibliotek för synskadade, via kommunen eller att de hade 
deltagit i webbseminarier om ämnet (2015). 

En av bibliotekarierna, i Prendergast studie, har delgivits kunskap från en 
erfaren kollega men anser ändå att hon behöver mer kunskap om barns 
utveckling. En annan bibliotekarie vill få mer kunskap om barn med 
funktionsnedsättningar och om deras hinder och svårigheter. En fråga som 
kommer upp från en av bibliotekarierna är behovet av att alla bibliotekarier har 
kunskap om hur man bäst skapar ett bra första möte med funktionsnedsatta 
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barn och deras föräldrar på biblioteket eftersom hen annars befarar att rädsla 
bland kollegor inför arbetsuppgiften kan leda till motvillighet. Alla 
bibliotekarier hade en oklar bild av vilka möjligheter som fanns för 
fortbildning inom ämnet (2016).  

När det gäller närliggande studier om läsfrämjande och bibliotekariers 
kompetens kan kopplingar dras till ett ideellt kall och erfarenhetsbaserad 
praktik. Lindberg, Danielsson, Halvarsson och Wester (u.å.) belyser detta i 
skriften: Dela läslust som handlar om projektet vid samma namn där 
folkbiblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län arbetat 
med att utveckla sin läsfrämjande verksamhet under drygt två års tid från 
2015–2017. Skriften bygger bland annat på Jenny Lindbergs studie där hon 
med hjälp av fokusgrupper samlat in empirisk data. Kompetens lyfts och 
skillnaden på professionell yrkesbaserad kompetens och mer 
erfarenhetsbaserad sådan. Det diskuteras att erfarenhetsbaserad kompetens 
riskerar att förminska den professionella kompetensen betydelse när det gäller 
läsfrämjande eftersom det är så mycket mer än att bara ge boktips. 
Läsfrämjande har bland annat med litteraturkännedom, målgruppskännedom, 
pedagogisk kompetens och kommunikativ förmåga. Naturligtvis går det inte att 
särskilja livserfarenheter från professionell kompetens eftersom de verkar 
tillsammans (u.å.). 
 
Prendergast använder critical disability theory (CDT) och Bronfenbrenners 
ekologiska systemteori som teoretiskt ramverk i sin studie och så gör även jag i 
min undersökning. Även begreppen inkludering och delaktighet som har en 
central plats inom CDT är framträdande både i Prendergast och min studie (se 
vidare nedan i teoriavsnittet). I sin fallstudie så använder Prendergast 
semistrukturerade intervjuer bland annat när hon intervjuar barnbibliotekarier. 
Jag har också valt att använda semistrukturerade intervjuer vid intervjuerna av 
folkbibliotekarier som arbetar med barn och unga (se vidare i metodavsnittet).  
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4 Teori 

Jag har valt att använda critical disability theory (CDT) och Bronfenbrenners 
ekologiska systemteori för att analysera det empiriska materialet. 
 

4.1 Teoretiskt ramverk  
CDT bygger på Len Bartons sociologiska studier om funktionsnedsättning och 
inkluderande undervisning med influenser från queer, feministiska och 
postkoloniala teorier (Goodley & Runswick-Cole, 2010). Teoretiska 
utgångspunkter har hämtats från Vygotskij och hans sociokulturella aspekter av 
funktionsnedsättningar. Han menar att ”disability” inte ska förstås som en 
biologisk försvagning som leder till psykologiska konsekvenser, utan som ett 
sociokulturellt utvecklingsfenomen. Barn med funktionsnedsättningar och dess 
möjligheter till utveckling påverkas därav av det samhälle de lever i.  Barn i 
målgruppen bör ges samma chans att utveckla sina färdigheter med hjälp av 
exempelvis föräldrar som barn utan funktionsnedsättningar, enligt flera studier 
(Gindis, 1999; Smagorinsky, 2012; Wang, 2009). CDT utgår från samhällets 
gensvar kopplat till individens funktionsnedsättning och att detta gensvar 
skapar och bidrar till personens erfarenhet av sitt funktionshinder. Genom detta 
teoretiska perspektiv ligger fokus på samhälleliga aspekter. Betoningen 
placeras på samhällsinflytande snarare än bara på en individs specifika 
egenskaper. I CDT avvisas det historiskt utbredda medicinsk modellen för 
funktionsnedsättning som förtryckande, dehumaniserande och orättvis och 
menar att funktionshinder därför ska tolkas som huvudsakligen en social 
konstruktion (Devlin & Pothier, 2006; Goodley & Runswick-Cole, 2010). 
 
Teorin kan användas i denna studie vid utvecklandet av intervjuguide och som 
hjälp i analysarbetet eftersom den kan appliceras på biblioteket som institution 
och dess bibliotekarier som ansvarar för att uppmärksamma och avlägsna 
hinder och därmed skapa tillgänglighet verka och för delaktighet och 
inkludering av målgruppen i de läsfrämjande aktiviteterna. Detta ansvar ligger 
inte på barnen och unga med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Inom 
CDT framhålls skillnaden mellan abstrakta rättigheter och genuin inkludering 
och delaktighet. Begreppen inkludering och delaktighet står i relation till 
medborgarskap. Medborgarskap handlar om att ha möjlighet att delta fullt ut i 
alla samhällsinstitutioner, både gällande de politiska, sociala och kulturella. 
Detta synsätt framhåller att medborgarskap inte bara är en fråga om individuell 
status. Det är också en praxis som placerar individer i ett större samfund och då 
väcks frågor om exempelvis utanförskap eller delaktighet samt exkludering 
eller inkludering (Kabeer i Devlin & Pothier, 2006).  
 
Vidare tar denna studie också hjälp av Bronfenbrenners ekologiska systemteori 
som är utvecklingspsykologiskt inriktad. Enligt Nilholm så har 
Bronfenbrenners teori även den en del likheter med den sociokulturella teorin. 
Bronfenbrenner var starkt influerad av Vygotskij och av Kurt Lewins (1946) 
fältteori som menar att barnet inte kan ses utan den kontext hen befinner sig i 
(2016).  
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Bronfenbrenners ekologiska systemteori har utvecklats med tiden. Den tidiga 
versionen av hans teori placerade barnet i centrum omgivet av fem olika 
överlappande system. Dessa består av mikrosystem, mesosystem, ecosystem, 
macrosystem och chronosystem. Systemen interagerar och påverkar barnets 
utveckling. I mikrosystemet är den kontext där barnet befinner sig och är 
mottagare eller deltagare i någon interaktion eller aktivitet. Prendergast (2016) 
menar i sin studie att exempelvis hemmet eller biblioteket kan betraktas som 
olika mikrosystem. Influenser från mesosystemet överlappar mikrosystemet har 
ett direkt inflytande på barnet (Bronfenbrenner, 1986). Prendergast skriver 
vidare att bibliotekariens roll inom ett barns mesosystem kan med detta synsätt 
ses som någon som stödjer barnets utveckling (2016). I denna studie är teorin 
användbar i utvecklandet av intervjuguiden och tillika i analysen av resultatet 
eftersom teorin hjälper till att lyfta fram hur läsfrämjande aktiviteter kan 
utformas för att individer i målgruppen ska ha möjlighet till utveckling och för 
de ska kunna bli delaktiga och inkluderade. 
 
Bronfenbrenners senaste modell Person-Process-Context-Time (PPCT) 
(Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner & Ceci, 1994) innehåller också 
personens unika egenskaper eller biologi. I denna modell sker mänsklig 
utveckling som ett resultat av gradvis mer komplexa, ömsesidiga interaktioner 
mellan ett barn och personer, föremål och symboler i hens omedelbara miljö. I 
denna ram ses dessa interaktioner och erfarenheter som processer genom vilken 
utveckling sker. Kontexten anses vara de olika miljöer där barn lever och 
interagerar i sin vardag exempelvis inom familjen eller i klassrummet 
(Bronfenbrenner & Ceci, 1994). I denna studie är kontexten exempelvis de 
läsfrämjande aktiviteterna, enligt mig.  

Slutligen PPCT-modellen betonar att processer och kontexter upprepas över 
längre perioder och att både frekvensen och intensiteten av alla dessa 
influenser över tid tillsammans driver utvecklingen (Bronfenbrenner & Ceci, 
1994).  

Efter att jag läst in mig på dessa två teorier så framstod det som om dessa 
lämpade sig väl för min uppsats eftersom de väl överensstämde med studiens 
syfte och frågeställningar. CDT och ekologisk systemteori kan användas som 
ett stöd för att behålla ämnesfokus under utformandet av intervjuguiden och 
tillika vid själva intervjusituationerna samt som analysverktyg. Teoriernas 
olika centrala begrepp kan vara till hjälp för att kategorisera delar av den 
insamlade datan. Störst betydelse och användning kommer det teoretiska 
ramverket ha i analysdelen tillsammans med den tidigare forskningen. 
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5 Metod 

Jag har valt en kvalitativ ansats när det gäller metodval i denna studie. Den 
empiriska datan har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
Kvalitativ tematisk analys användes vid bearbetning och analys av den 
insamlade datan. Nedan följer en mer ingående presentation av metodvalen och 
en redogörelse för bland annat urval och genomförande. 
 

5.1 Semistrukturerade intervjuer  
Vid genomgång av tidigare forskning inom ämnesområdet så var studier gjorda 
i en svensk kontext mycket begränsat till antal. Valet av semistrukturerade 
intervjuer gjordes på grund av ämnets karaktär, att ta del av folkbibliotekariers 
tankar kring att genomföra läsfrämjande aktiviteter för barn och unga med 
funktionsnedsättningar, kopplat till det teoretiska ramverket samt avsaknad av 
forskning inom det specifika ämnet i en svensk kontext. Dessutom ger 
semistrukturerade intervjuer möjlighet till fylliga och detaljerade svar. De 
semistrukturerade intervjuerna bygger på en intervjuguide vilket gör att 
intervjuerna behåller ämnesfokus samtidigt som det öppnar upp för flexibilitet. 
Kvalitativa intervjuer möjliggör också att mer underliggande faktorer kommer 
fram som kan leda in studien på nya spår eller breddar den i jämförelse med 
vad som var det förväntade enligt Bryman (2011). Bryman framhåller vidare 
att semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att komma åt 
intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar.  
 
Bibliotekarierna bär ansvar för att skapa förutsättningar för inkludering och 
delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättningar vilket också det 
teoretiska perspektivet framhåller. För att ta del av bibliotekariernas 
förhållningssätt till detta så passar semistrukturerade intervjuer väl in, liksom 
för att om möjligt få svar på studiens frågeställningar. 
 

5.2 Urval och genomförande 
För att få informanter till studien mailades alla region- och länsbibliotek i 
Sverige med en förfrågan angående folkbibliotekarier som hade erfarenheter av 
att genomföra läsfrämjande aktiviteter tillsammans med barn och unga med 
funktionsnedsättningar (se bilaga 2). Mitt mail vidarebefordrades till 
bibliotekarier och andra berörda som hade någon form av erfarenhet eller 
kunskap angående mitt uppsatsämne och på så sätt byggdes ett kontaktnät upp.  
Med hjälp av detta kontaktnät valdes möjliga informanter ut som sedan 
kontaktades via mail. Den sista informanten hittades med hjälp av information 
om informanten på en webbplats.  Mitt urval att vända mig till 
folkbibliotekarier som arbetar läsfrämjande med barn och unga med 
funktionsnedsättningar har sin grund i bibliotekslagen där målgruppen är 
dubbelt prioriterad (se vidare under styrdokument). 

En intervjuguide arbetades fram (se bilaga 1). Jag valde av praktiska skäl att 
genomföra intervjuerna med hjälp av Skype för Mac 7.55 eftersom alla 
informanter arbetar på bibliotek spridda runt om Sverige och det skulle ta allt 
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för mycket tid anspråk att resa runt och göra intervjuerna. Bryman framhåller 
också att fördelarna med intervjuer via Skype är att det sparar både tid och 
pengar samt att en intervju via Skype är mer lik en vanlig face-to-face intervju 
än en telefonintervju på grund av att de inblandade personerna i fråga kan se 
varandra. Nackdelarna kan dock vara brister kvaliteten på uppkopplingen vilket 
kan påverka både ljud och bild (2016). Skype-intervjuerna spelades in med 
hjälp av Call Recorder for Skype 2.6.1 från Ecamm Network.  
 
Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju. Luo och Wildemuth menar att 
en intervjuguide behöver testas i en pilotintervju för att se om den behöver 
förändras och det ger också möjlighet att träna intervjuteknik (2009). Det är 
viktigt att sätta sig in i sin roll som intervjuare och dess betydelse för resultatet. 
En bra intervjuare ska vara väl insatt i vad som är det viktigaste i intervjun och 
menar att pilotintervjuer är bra i detta sammanhang liksom att vara 
strukturerad, tydlig, hänsynsfull, sensitiv, öppen, styrande, kritisk, att komma 
ihåg och tolka (se Kvale i Bryman, 2011, s. 420) samt Brymans egna tillägg: 
balanserad och etiskt medveten är bra att träna på med hjälp av pilotintervjuer. 
Pilotintervjun i denna studie fungerade väl och är därmed en del av resultatet. 
 
Vid intervjutillfällena är det viktigt att gå igenom de etiska principerna på ett 
lätt och sammanfattande sätt så att informanten kan känna sig trygg (se vidare 
under etiska aspekter) för att sedan fortsätta att ställa de frågor som ger 
bakgrundsfakta om informanten (Bryman, 2011) innan det är dags att komma 
in på själva intervjun. Vid mailkontakter med informanterna delgavs dessa 
etiska principer. De informerades också om att intervjun skulle genomföras 
med hjälp av Skype och spelas in samt den beräknade tidsåtgången. Alla 
informanter fick också ta del av intervjuguiden i förväg för att ha möjlighet att 
förbereda sig inför själva intervjutillfället. Varje intervju inleddes med en 
repetition av de etiska principerna och information om att intervjun spelades in. 
Alla fem intervjuerna varade cirka 45 minuter vardera. 
 

5.3 Val av analysmetod och genomförande av 
analys 

Grunden till denna uppsats var att jag ville undersöka hur folkbibliotekarier 
förhåller sig till sitt arbete med barn och unga med funktionsnedsättningar 
kopplat till litteraturfrämjande aktiviteter. Det empiriska materialet samlades in 
med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket gjorde att jag valde att utföra 
en tematisk analys. Bryman påstår att det inte finns en bestämd metod för hur 
analysarbetet ska gå till, inte heller någon gällande grund för betydelsen av vad 
termerna tema och kod innefattar. Det blir på så sätt upp till forskaren att tolka 
dessa termer (2011). Trots analysmetodens svagheter valde jag ändå att 
använda mig av den. 

Intervjuerna transkriberades i ett tidigt skede efter själva intervjutillfället. Detta 
är något Bryman rekommenderar. Efter transkriberingen läste jag igenom 
intervjuerna och förde anteckningar i marginalen för att på så sätt påbörja mitt 
analysarbete, enligt författarens råd. 

I mitt arbete att utföra en tematisk analys så färgkodade jag sedan respektive 
intervju och förde över var och en av intervjuerna till varsitt Excel-ark indelade 
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i meningsbärande enheter märkta med sidhänvisning. Därefter gavs dessa 
meningsbärande enheter olika antal koder för att lättare kunna identifiera det 
övergripande temat och det eventuella subtemat i enheten. Den 
meningsbärande enheten kunde i vissa fall placeras under fler teman. Dessa 
teman sammanfördes sedan från respektive intervju. Färgkodningen hjälpte 
mig i sammanförandet av det empiriska materialet att synliggöra de olika 
informanterna och tydligare kunna se kopplingar, olikheter etc. mellan de olika 
informanternas svar och inom samma tema. 

Eftersom det empiriska materialet var hämtat från semistrukturerade intervjuer 
gjorda med hjälp av en intervjuguide så återfinns temana inom de olika 
frågeområdena i intervjuguiden och vissa underteman i intervjuguiden fick en 
mer central betydelse i och med analysen. Några av de teman som framkom var 
stöd, kompetens, marknadsföring och planering. 

Min förförståelse i förhållande till mitt uppsatsämne består i att jag tidigare 
jobbat som personlig assistent under många år och en av mina arbetsuppgifter 
var då att assistera brukaren under hennes biblioteksbesök. Sedan under min 
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap började jag reflektera kring 
frågor om anpassning för personer med funktionsnedsättningar och 
folkbibliotekariernas roll i detta (se inledning). 
 

5.4 Tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet används inom den samhällsvetenskapliga kvalitativa 
forskningen. Tillförlitlighet används som en kvalitetsmätare gällande 
kvalitativa studier. Begreppet tillförlitlighet kan beskrivas utifrån fyra kriterier: 
trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet 
(reliabilitet) samt möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet) (Bryman, 
2011, s. 354).  

Dessa fyra kriterier har jag förhållit mig till i mitt arbete med denna studie. 
Intervjuerna transkriberades tätt efter att intervjuerna hållits för att på så sätt 
öka trovärdigheten av resultaten. 

Min avsikt är att på ett så transparent sätt som möjligt redogöra för hur studien 
har genomförts för att på så sätt ge läsaren möjlighet att själv bedöma dess 
pålitlighet och också sätt att lyfta fram min strävan att hålla mig så objektiv 
som möjligt (jfr Bryman, 2011).  

När det gäller överförbarhet så är det inte helt självklart inom den kvalitativa 
forskningen eftersom resultatet grundas utifrån ett begränsat empiriskt 
material. Bryman skriver att det är vanligast förekommande att en studie görs 
av en liten grupp eller av personer ”som har vissa egenskaper gemensamma 
(det handlar således om djup inte om bredd, vilket man eftersträvar inom 
kvantitativ forskning), tenderar kvalitativa resultat att ha fokus på det 
kontextuellt unika och på meningen hos eller på betydelsen av den aspekt av 
den sociala verkligheten som studeras” (2011, s. 355).  

Överförbarheten när det gäller kvalitativa resultat får ta andra vägar än den 
kvantitativa forskningen där mängden i sig skapar en grund för överförbarhet. 
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Genom att skapa så kallade ”thick descriptions” vilket beskrivs som ”fylliga 
eller täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur” (Geertz i Bryman, 
2011, s. 355) och en tät eller fyllig framställning bildar en databas som är till 
hjälp för andra forskare att med hjälp av den ta ställning till hur överförbara 
resultaten är till en annan liknande kontext (Lincoln & Guba i Bryman, 2011, s. 
316). 

Med detta i åtanke har jag haft för avsikt att försöka vara detaljerad och inte 
lyfta ut beskrivningar ur sin kontext för att på så sätt möjliggöra för 
överförbarhet av studiens resultat.  
   

5.5 Etiska aspekter 
När det gäller de semistrukturerade intervjuer har de etiska principerna följts. 
Dessa är: informationskravet som innebär skyldighet att informera berörda om 
undersökningens syfte, samtyckeskravet som ger informanten rätt att bestämma 
över sin medverkan, konfidentialitetskravet som kräver att alla uppgifter om 
personer i en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 
samt nyttjandekravet som innebär att den insamlade datan endast får användas 
för sitt forskningssyfte. 
 
Bryman skriver att för att skydda informanterna ska fingerade namn användas 
vid transkribering och inga platsbeskrivningar (2011). Detta har jag efterföljt 
och också informerat informanterna om det. Uppsatsens ämne och 
intervjufrågorna är inte av sådan känslig natur och vänder sig till bibliotekarier. 
Större etiska avväganden hade behövts göras om informanterna hade varit unga 
med funktionsnedsättningar eller deras föräldrar. Men det är dock ett begränsat 
antal informanter som arbetar som bibliotekspersonal på folkbibliotek. Det är 
med andra ord ganska lätt att avslöja deras identitet om inte aktsamhet vidtas. 
Därav är det av största vikt att informanterna anonymiseras likväl som deras 
arbetsplatser. 
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6 Resultat  

Inledningsvis följer en presentation av informanterna och biblioteken. 
Informanternas namn är anonymiserade. Därefter en beskrivning av de 
läsfrämjande aktiviteter som erbjuds till målgruppen för att bättre få ett 
sammanhang i de följande avsnitten. 
 

6.1 Presentation av informanter 
Anna har lång erfarenhet av att jobba på bibliotek och har i huvudsak arbetat på 
samma folkbibliotek. Hon jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie vilket 
innefattar förutom sedvanliga bibliotekssysslor också bokprat, inköp av medier 
samt planering av programverksamheten för barn och unga. Annas arbetsplats 
benämns bibliotek 1. Bibliotek 1 är ett kommundelsbibliotek som har 
tillgänglighetsprofil och Anna har huvudansvar för Äppelhyllan. 

Lisa har jobbat några år som bibliotekarie. Hon jobbar sedan några månader 
tillbaka med inriktning mot unga och har ansvar för program och inköp av 
medier riktat till åldersgruppen. Lisas arbetsplats, bibliotek 2, är ett 
huvudbibliotek som har en inarbetad tillgänglighetsprofil. 

Maria har lång arbetslivserfarenhet, först som förskollärare och sedan som 
bibliotekarie. På bibliotek 3, som är ett huvudbibliotek, har Maria ansvar för 
Äppelhyllan. Maria tillsammans med en kollega är i startgroparna för att 
vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. I deras fall betyder det att de planerar att 
arbeta mer uppsökande.  

Terese har tidigare arbetat med andra former av kulturarbete men utbildade sig 
sedan till bibliotekarie. Hon har inte så lång arbetslivserfarenhet från 
biblioteksyrket. Hon jobbar i huvudsak på bibliotek 4 som är en bokbuss. 
Bibliotek 4 är därav ett mobilt bibliotek som vänder sig främst till barn med sin 
uppsökande verksamhet riktad till prioriterade målgrupper. Terese är 
huvudansvarig för att planera besöken.  

Malin har lång arbetslivserfarenhet som bibliotekarie. Hon arbetar på bibliotek 
5 och där ansvarar hon för Äppelhyllan och tillgängliga medier för barn. Hon 
ansvarar också för andra inköp till de yngre barnen. Hon är delaktig i olika 
grupper angående tillgänglighet på olika nivåer. Malin är också involverad i 
utvecklings- och fortbildningsarbete angående tillgängliga medier och 
anpassade aktiviteter.  
 

6.2 De läsfrämjande aktiviteterna som erbjuds till 
målgruppen 

Nedan följer informanternas beskrivning av de aktiviteter de genomför avsedda 
för målgruppen. Ibland ges information om deltagargruppernas 
funktionsnedsättningar i generella termer för att lättare få ett sammanhang i 
förhållande till aktiviteter och delaktighet. 
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Maria och hennes kollega är i uppstartsfasen i att börja jobba mer uppsökande 
med marknadsföring av bibliotekets verksamhet och tillgängliga medier 
gentemot yngre barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Hon 
känner starkt för frågan om vad biblioteket kan bidra med när det gäller 
individer i målgruppen och språkutveckling vilket, hon menar, kan ge ökade 
möjligheter till kommunikation. Detta kan göras dels genom marknadsföring 
av biblioteket på platser där man finner barnen och deras föräldrar och sedan 
bjuda in till föräldraträffar på biblioteket. Därefter erbjuda aktiviteter och 
medier som stimulerar språkutvecklingen så som språkväskor, rim och ramsor 
och sagostunder med TAKK (se definition i avsnitt 1.4) med mera. 
 
Malins arbete med läsfrämjande för målgruppen handlar framför allt om att 
tillgänggöra medier genom samarbete med logopedmottagningen där 
biblioteket erbjuder språkutvecklande böcker på recept, så kallade Språkpiller. 
Hon ser hela tiden till att det kommer nya böcker till Språkpiller-avdelningen. 
Dessutom har hon påbörjat ett liknande samarbete med en annan logoped där 
biblioteket erbjuder lättlästa böcker för barn som inte fått remiss än och dessa 
böcker är inte lika avgränsade som exempelvis Språkpiller-böckerna kan vara 
då de kan inrikta sig på speciella språkområden. Dessutom kan skolor boka 
biblioteksvisning via bibliotekets webbplats där valet finns att kryssa i om 
klassen har särskilda behov, visningen kan anpassas utifrån dessa. Hon har 
också pratat med en kollega om att göra filmer att lägga på webbplatsen som 
visar hur olika delar av biblioteket ser ut och om olika biblioteksrutiner och 
detta för att personer med exempelvis autismspektrumdiagnos (ASD) ska 
kunna förbereda sig innan ett besök. 
 
Malins kollega är dramapedagog och ansvarar för att ha aktiviteter för barnen 
på särskolan. Dessutom samarbetar de med kommunens övergripande satsning 
genom att erbjuda fritidsaktiviteter för ungdomar och äldre med 
funktionsnedsättningar och då främst de med ASD och intellektuella 
funktionsnedsättningar. På biblioteket har de genomfört aktiviteter såsom 
bokprat, information om sociala medier och olika praktiska aktiviteter 
exempelvis göra smoothies och ibland fritt val. De har provat sig fram när det 
gäller val av aktivitet utifrån vad som fungerar och vad som är populärt. De har 
också tillfrågat pedagoger och andra medföljande om lämpliga aktiviteter.  
 
Terese och hennes kollegors arbetsplats är bokbussen och det är med hjälp av 
den som de bedriver sina läsfrämjande aktiviteter. Terese berättar att de sedan 
två år tillbaka åker till fritidsverksamheter för barn från 9 år och uppåt med 
funktionsnedsättningar.	Det	börjar	med	att	de	presenterar	sig	och	sin	
verksamhet,	presentera	några	böcker	och	sen	bjuder	in	till	bokbussen.	Och	
i	vissa	fall	när	samarbetet	har	fungerat	väldigt	bra,	har	de	också	haft	
bokfika.	 De har insett med tiden att åldern inte är viktig i detta sammanhanget 
och de tänker nu mera mer utifrån olika läsnivåer istället. Det planeras och 
anpassas inför varje besök på de olika fritidsverksamheterna. Terese bokar 
bokbestånd som är individanpassade och anpassar upplägget inför varje enskilt 
besök. 
 
Annas läsfrämjande aktivitet är ett projekt där litteratur och drama används 
tillsammans och det vänder sig till deltagare som går på träningsskola i 
grundsärskolan. Enligt Wikipedia är: ”Träningsskolan är en inriktning inom 
den svenska grundsärskolan. Det är en skolform som är riktad till elever som 
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inte klarar av att uppnå målen i grundsärskolan. Dessa elever har oftast en 
måttlig eller svår utvecklingsstörning, eller en förvärvad hjärnskada” 
(”Träningsskola”, 2018). 
 
På Lisas bibliotek har de en klubb där fokus är på berättande och att den riktar 
sig till ungdomar och äldre inom målgruppen. De har inte satt någon 
åldersgräns. Det brukar vara sex-sju personer som deltar varje gång. Exempel 
på aktiviteter är berättande genom teater eller musik. De har haft en läshund på 
besök och då får de deltagare som vill läsa för hunden eller om ingen vill så har 
en bibliotekarie högläsning tillsammans med deltagarna och läshunden. De har 
olika ledare och olika aktiviteter varje gång. Detta för att kunna erbjuda alla 
något de tycker om och som passar dem. Eftersom aktiviteterna varierar så 
mycket varierar också deltagarna ganska mycket. Berättarklubben är 
fortlöpande åtta gånger per termin. Dessutom har de rullstolsdans ungefär 
varannan vecka i studieförbundets regi och biblioteket tillhandahåller lokal. 
Anna lyfter fram att då möts två grupper inom målgruppen som inte alltid möts 
annars. De som har en förvärvad funktionsnedsättning och de som har en 
medfödd. Hon upplever att det är ungefär samma personer som deltar i 
rullstolsdansen varje gång. Studieförbundet har också musikquiz i bibliotekets 
café och det riktar sig till dem som har lindrigare intellektuella 
funktionsnedsättningar.  
 

6.2.1 Att	nå	målgruppen,	planering	och	utvärdering			
Bibliotekarierna har olika strategier för att nå målgruppen. Maria och hennes 
kollega har planer på hur de ska nå målgruppen genom att besöka lämpliga 
platser. De är intresserade av att ha en bokbuss till hjälp i sitt arbete eftersom 
de tänker att de lätt kan byta hela inredningen och man kan ha bokvagnar på 
hjul exempelvis. De kan inrikta sig på specifika verksamheter periodvis så som 
till exempel föräldraträffar på habiliteringen där bibliotekets utbud visas upp 
och föräldrar och barn kan få prova på och kontakter kan knytas eller öppna 
förskolor inom kommunen och då anpassar man bokbussens innehåll utifrån 
det och tar med språkväskor med mera och har läsfrämjande aktiviteter på plats 
så som sagostunder och boktips. 
 
Terese jobbar på just en bokbuss och de arbetar väldigt uppsökande och riktat 
till de målgrupper som de upplever har störst behov. De åker till prioriterade 
områden, vilket oftast är ytterområden där det är långt till biblioteket eller 
områden där det finns extra behov av läs- och språkstimulans. De besöker 
också event och festivaler liksom asylboenden och kriscenter för kvinnor och 
barn samt fritidsverksamheter för barn med funktionsnedsättningar. 
 
Malin berättar att de använder sig av uppsökande verksamhet för att nå 
målgruppen lättare och att mobila bibliotek har fördelar i detta sammanhang 
eller att bibliotekspersonalen är flyttbar och uppsökande i sitt arbetssätt. De har 
besökt ett aktivitetshus för personer med funktionsnedsättningar. Under 
sommaren har de också använt sig av en elcykel med flak som de har åkt ut 
med till exempelvis parker och de tänker också åka med den till aktivitetshuset. 
Dels så har detta mobila bibliotek varit populärt men det skapar också en 
möjlighet till kontinuitet, upplever Malin. Hon beskriver också att 
dramapedagogen arbetat uppsökande gentemot särskoleklasserna. Hon tror det 
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var därför det var så många som kom på ”Rocka sockorna”-aktiviteten på 
biblioteket.  
 
Anpassade läsfrämjande aktiviteter för målgruppen kräver planering och 
utvärdering. Terese beskriver hur hon går tillväga vid planering och 
förberedelser. De planerar inför varje besök på de olika fritidsverksamheterna 
genom att de bokar bokbestånd som är individanpassade och anpassar 
upplägget inför varje enskilt besök. Hon upplever att den enda svårigheten i 
hennes arbete är just att det är väldigt tidskrävande och att de så måste få vara 
så om resultatet ska bli bra. De har väldigt specifika behov så det krävs bra och 
tät kontakt med pedagogerna. Pedagogerna måste också vara behjälpliga och 
förbereda barnen och deras bokönskemål som de ska ta med till nästa gång. 
”Det är viktigt att de inte blir besvikna och att de tycker att vi är tråkiga.	Har 
fel saker med eller så. Så det är lite lurigt, det krävs ganska mycket faktiskt. 
Det rullar inte bara på eller så” säger Terese. Hon påpekar att vissa pedagoger 
varit väldigt hjälpsamma när det gäller anpassningar och utveckling av 
aktiviteter. Hon upplever att de verkligen har lyckats med anpassningarna så 
väl att de som tycker om att läsa nu gör det och de läser om det som intresserar 
dem. 
 
Lisa säger att de gör utvärderingar varje termin och den görs muntligt men de 
deltagare som vill eller har möjlighet att vara med och aktivitetsledarna får 
också svara på utvärderingen. Medföljare till deltagarna har även de tillfrågats. 
Att göra grundliga utvärderingar var satt i system sedan tidigare. De får också 
mycket positiv respons från deltagarna och deltagarna vill gärna ha fler 
aktiviteter och oftare. Genom muntlig utvärdering har deltagarna större 
möjlighet att vara delaktiga och ge sina åsikter och påverka aktiviteterna. 
Övriga bibliotekarier gör också utvärderingar i olika former, men inte muntliga 
sådana. 
 

6.3 Förhållningssätt till målgruppen 
Bibliotekarierna har olika målsättningar med sitt arbete gentemot målgruppen. 
Flera av bibliotekarierna belyser frågan om utveckling bland deltagarna. Anna 
beskriver att de kunde märka utveckling bland deltagarna allt efter att tiden 
gick. Till en början var de lite avvaktande men började sedan att öppna upp 
mer och mer och den personliga kontakten med dem utvecklades och de blev 
allt mer delaktiga i dramaövningarna och lärarna var också positivt 
överraskade. Annas förhoppning är att högläsningen och dramaövningarna ska 
bidra till deltagarnas språkutveckling så att de har möjlighet att exempelvis 
kommunicera känslor. 
 
Lisa tar upp ett exempel på utveckling hos en av deltagarna som 
dramapedagogen lyft fram. Dramapedagogen lade ner extra engagemang på en 
av deltagare som med tiden öppnade upp sig allt mer och hon blev mer och mer 
delaktig och efter två terminer började hon assistera dramapedagogen i hennes 
arbete. Terese berättar att hon och hennes kollegor och pedagogerna märkte 
utveckling när det gäller förhållandet till läsning bland deltagarna.  
 
Att målgruppen ska bli inkluderad och delaktig är viktigt för informanterna. 
Anna vill att målgruppen ska känna sig inkluderade i förhållande till det fysiska 
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biblioteksrummet men hon fick till en början släppa den tanken eftersom det 
var lättare att genomföra dramaövningarna i skolans lokaler och på så sätt 
slippa förflyttningar av deltagarna. Detta ledde dock i slutändan till att många 
deltagare sedan blev biblioteksbesökare. Hon framhåller att det är en dubbelt 
prioriterad målgrupp så det är verkligen ett arbete som ska utföras. Anna tänker 
att det är viktigt med bemötande när det gäller inkluderingen i bibliotekets 
verksamhet. Att bemöta och bjuda in alla men att anpassa för barn och unga 
med funktionsnedsättningar. Hon tar upp vikten av inkluderingen och att känna 
sig delaktig och anser att det är grunden. Hon menar att känna delaktighet är 
själva förutsättningen för att bli en biblioteksbesökare och ta del av bibliotekets 
aktiviteter. 

Lisa betonar också inkludering och dess betydelse och att det inger en känsla 
av tillhörighet i samhället för målgruppen. Att biblioteket ska kännas som en 
plats för alla och alla är välkomna. Hon hoppas att de hittar bibliotekets utbud 
också men hon säger att de känner sig inkluderade är det viktigaste. Hon lyfter 
fram sin kollegas arbete när det gäller inkludering och tillgänglighet och 
beskriver henne som en mycket duktig barnbibliotekarie som är väldigt 
engagerad i tillgänglighetsfrågorna och de ska vara till för alla 
samhällsmedborgare men att det samtidigt är viktigt att arbetsplatsens anställda 
har en gemensam hållning när det gäller inkludering av målgruppen.  

 
Vi har ju ett tillgänglighetsråd heter det. Och då är vi några stycken från olika 
avdelningar där vi sitter och diskuterar hur vi som bibliotek kan göra oss mer 
tillgängliga för alla med funktionsnedsättningar […]. Vi sitter faktiskt rätt så ofta 
och jobbar med just de här frågorna om vad vi kan göra, och det tror jag är rätt så 
bra. Då har vi både folk från barnavdelningen, från vår teknikavdelning med och 
pratar. Det har jag haft väldig nytta av faktiskt. Vi får en mer enhetlig vision för 
biblioteket. Så att man jobbar likadant överallt (Lisa). 

 
Hon tar också upp deras biblioteksplan där de står att de aktivt ska arbeta för 
inkludering och att särskild uppmärksamhet ska ägnas personer med 
funktionsnedsättningar. Hon tycker att det är viktigt att alla känner att de har en 
plats i vårt samhälle men hon ser ett problem i att samhället är dåligt anpassat 
för målgruppen. Hon menar dock att det är viktigt att biblioteken arbetar aktivt 
med frågan och hon tycker att det är väldigt bra att biblioteksplanen är tydlig 
på den punkten.  
 
Malin ser flera led i deras arbetssätt som hon tror gör att målgruppen 
känner sig inkluderad. Hon tänker på dramapedagogens arbete som har 
varit väldigt anpassningsbart och hon beskriver att dramapedagogen har 
åkt till särskolan när hon upplevt att det behövts. Hon tror att det är 
därför som så många ur målgruppen besökte biblioteket och deltog i 
aktiviteten: Rocka sockorna! Hon tänker att de därav har blivit trygga och 
känner att biblioteket är en plats för dem. 
 
Maria vill arbeta för att marknadsföra bibliotekets utbud bättre. Hon tror att det 
finns brister i den information man som biblioteksanvändare får gällande utbud 
av tillgängliga medier i samband med biblioteksbesök. Hon tror också att det 
för vissa kan vara ett stort steg ”att ta klivet in på biblioteket”. Maria säger att 
om du har ett barn med funktionsnedsättning och inte vet vad biblioteket kan 
erbjuda och du inte har varit biblioteksbesökare själv tidigare så tror hon att det 
är betydligt lättare om den personen har fått kontakt med en bibliotekarie 
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tidigare. Hon anser att det är bibliotekariernas ansvar att jobba mer utåtriktat i 
samhället gentemot olika målgrupper och knyta kontakter och skapa nätverk. 
  

6.4 Strategier och utmaningar 
I följande avsnitt behandlas teman som anpassning, stöd, kompetensutveckling, 
samarbete och utmaningar. 
 

6.4.1 Att	anpassa	aktiviteterna	till	målgruppen	
Anna har träffat deltagarna både i deras skolmiljö och på biblioteket. De har 
också deltagit i läsfrämjande aktiviteter tidigare, exempelvis biblioteksvisning 
och bokprat. Dramapassen har genomförts i skolmiljö och det har varit väldigt 
roligt och lyckat, säger Anna. Dramapedagogen som deltagit i detta projekt kan 
TAKK och hon har sedan tidigare erfarenhet av att jobba med särskolan. Anna 
beskriver hur de gick till väga: 
 

Det är fyra klasser, det är ungefär 20 - 21 elever som går i den här skolan och de 
är uppdelade på fyra klasser. På ungefär fyra, fem elever i varje klass blev det då. 
Och sen är det en klass med bara två elever i som har lite svårare handikapp då, 
men alla eleverna var med. Och då träffade vi varje klass fyra gånger och det är 
ganska mycket, många gånger. Och varje gång så hade vi samma bok, så de fick 
välja då två böcker. Ja, du har läst den där, det är Alfons Åberg och sen den här 
Moa går på bio. Hälften valde den ena och hälften den andra. Och sen hade varje 
grupp samma bok hela tiden då, för det är väldigt viktigt det här med upprepning 
och kontinuitet att det är samma mycket så där. Det var väldigt bra och så hade 
vi olika övningar då i relation till de här böckerna … Alfons kände de ju till sen 
tidigare, så klart, för de hade läst mycket. Och det var också mycket därför de 
ville välja den boken, för att de gillade den och så. Sen blev det Alfons. Ja, och 
så blev det också dramaövningar och olika rörelseövningar med Alfons, vi vävde 
in det där. Så jättebra! (Anna) 

 
Anna beskriver hur de anpassade sig under övningens gång exempelvis genom 
att de satt sig ner bredvid den som behövde vila. Pedagogerna berättade om 
någon av eleverna exempelvis satt i rullstol eller var döv så kunde 
dramapedagogen anpassa därefter. Hon tar som exempel några elever som hade 
grava funktionsnedsättningar som tyckte om ljud och när det prasslade och 
någon elev som ville ha fyra saker av allting och dramapedagogen anpassade 
då övningen utifrån det. Anna berättar att dessa elever har varit och besökt 
biblioteket efter projektet. 
 
Maria funderar först kring den fysiska miljön och tänker sedan på vad som är 
ett fungerande arbetssätt. Att den ska vara framkomlig med exempelvis rullstol 
och att det inte ska vara för rörigt men ändå trevligt och inte tråkigt. Hon 
framhåller att många i målgruppen har perceptionsstörningar av olika grad och 
att exempelvis ljud kan vara störande och att det krävs lugna platser. I mötet 
med barn inom målgruppen är det extra viktigt att känna in vad den personen 
behöver. Hon säger att det är viktigt att vara uppmuntrande men samtidigt är 
det bra om aktiviteten är väl strukturerad och tydlig.  
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Anna reflekterar kring att arbeta i projektform ledde till att de fick arbeta 
väldigt långsiktigt. Hon menar att för att skapa delaktighet för 
målgruppen så krävs det långsiktighet, relationsskapande och kontinuitet. 
  

6.4.2 Stöd	från	chefer		
Avsnittet belyser stöd i olika former och legitimitet när det gäller arbetet riktat 
mot barn och unga med funktionsnedsättningar samt vilken betydelse resurser 
har för tillgänglighetsarbetet.  

Det politiska styret och dess betydelse belyser Malin som viktigt för 
biblioteksverksamheten i stort i kommunen. I hennes kommun finns det 
politiskt stöd och lokalpolitikerna har sett kultur i ekonomiska termer som en 
tillgång i marknadsföring vilket har lett till att biblioteket har gott om resurser. 
Malin känner en otrygghet gällande ett eventuellt politiskt maktskifte och att 
det kan leda till en förändrad situation. 

Anna berättar under intervjun att det står i deras verksamhetsplan att de ska ha 
aktiviteter för målgruppen. Hennes före detta chef tillfrågade henne om hon 
ville vara med i ett läsfrämjande projekt riktat mot målgruppen och hon 
tackade ja. Terese uppger att grunden till att aktiviteter för målgruppen startats 
ligger i eget intresse, arbetsledningen och i verksamhetsplanen, och det i den 
står det att det är en prioriterad målgrupp. Hon känner att de uppskattar hennes 
arbete. 

Lisa pratar om sin kollegas arbete att lyfta tillgänglighetsfrågorna och att de 
ska vara till för alla. Det har också gjort att biblioteksledningen mer aktiva i sitt 
arbete gentemot målgruppen. Hon framhåller att det står i deras biblioteksplan 
att de ”ska aktivt arbeta för inkludering och särskild uppmärksamhet ska ägnas 
personer med funktionsvariationer”. Lisa tycker att det är väldigt bra att det är 
fastställt i deras biblioteksplan och hon funderar kring om andra bibliotek 
också har gjort det i sina biblioteksplaner. Maria har fått mycket stöd och hjälp 
av regionbiblioteket och hon upplever också att arbetsledningen stödjer hennes 
arbete. 

Det finns viss problematik kopplat till stöd i arbetet riktat mot målgruppen. 
Terese belyser svagheter på organisationsnivå.  

Det skulle vara väldigt bra om det fanns ett större övergripande tänk på 
organisationsnivå kring den här frågan. Så att det inte står och faller med vissa 
personer, likaså ute i verksamheterna. Det är så personberoende. I nuläget så har 
vi inte någon chef som ansvarar för frågorna, utan vi har den här 
barnutvecklingsgruppen, och vi har lite personer ute i verksamhet… eller i 
organisationen, som lite brinner för frågorna. Jag skulle vilja att det tydliggörs att 
det här är viktigt. Jag skulle vilja ha en tillgänglighetsbibliotekarie. Också för 
min egen skull när jag jobbar att kunna vända mig till, och som kan fånga upp 
saker och så (Terese).  

 
Malin upplever att det funnits svårigheter tidigare men att det nu har vänt. 
Detta trots att de inom hennes kommun är bra förutsättningar gällande 
bibliotekens resurser. Problematiken har gällt ledningens osäkerhet kring 
arbetet riktat mot målgruppen. Hon berättar att när det gäller 
mångspråksarbetet så ligger det långt före i jämförelse med det läsfrämjande 
arbetet riktat till målgruppen och hon tror att det beror på att ledningsgruppen 
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har känt sig osäkra på hur detta arbete ska utformas och bedrivas med tanke på 
att målgruppen är så mångfasetterad och därför har hon tidigare inte känt 
tillräckligt stöd från ledningen i sitt arbete men nu är det bättre. 
 
Legitimiteten i arbetet riktat mot målgruppen visar sig också i hur biblioteken 
profilerar sig. Två av biblioteken har en mer tydlig profilering när det gäller 
tillgänglighet. Anna arbetar på bibliotek 1 vilket är resursbibliotek för 
tillgängliga medier och Boken kommer-tjänsten. Lisas arbetsplats på bibliotek 
2 jobbar mycket med tillgänglighet och anpassade aktiviteter vilket också lett 
till att de fått pris för sitt arbete. 

Malin berättar under intervjun om deras tillgänglighetsarbete på hennes 
bibliotek och vilken betydelse resurserna har för arbetet riktat mot målgruppen. 
De har en funkisgrupp som bland annat stöttar närbiblioteken genom besök på 
de olika biblioteken för att se hur marknadsföring av tillgängliga medier bäst 
kan ske på respektive plats och vilka tillgängliga medier som behöver köpas in 
samt förser dem med informationsmaterial. 

Resurser kan uppfattas som kunskap, ekonomiska förutsättningar samt tid 
kopplat till tillgängligheten i bibliotekslokalen och personalens engagemang. 
Malin menar att det gäller att ha ekonomiska förutsättningar och en tillgänglig 
lokal men också att höja kunskapsnivån om personer med 
funktionsnedsättningar bland personalen så att engagemanget växer och 
programansvariga tänker på målgruppen vid planering och olika 
personalresurser kan användas på bästa sätt för att inte behöva köpa in tjänster 
vilket kan förhindra kontinuitet.  

Anna säger under intervjun att de har fått lite extra pengar för att använda till 
att exponera Äppelhyllan bättre genom att placera den vid ingången med nya 
tillgängliga medier och möbler. Hon berättar vidare att det var hennes förra 
chef som tillfrågade henne om hon ville vara med i det läsfrämjande projektet 
och att hon med nuvarande chefens hjälp fått avsatt den tid som krävs för att 
genomföra projektet trots att det varit tidskrävande. Maria säger också under 
intervjun att de har fått lite pengar från Kulturrådet som är öronmärkta för just 
Äppelhyllan.     

Lisas bibliotek har besparingskrav. Hon beskriver hur hennes arbete med 
aktiviteter riktad mot målgruppen får fortsätta som tidigare men att de inte har 
några planer på att starta ytterligare aktiviteter i dagsläget. Att det får fortsätta 
som tidigare ser hon som att ledningen stödjer och ser aktiviteterna som en 
prioritering.  

I Terese fall så ser hon det i positiv dager när det gäller resurser eftersom hon 
får ledningsstöd i frågan. Detta trots att de inte når så många personer till antal 
när de gäller de läsfrämjande aktiviteterna och att det krävs stora tids- och 
personalresurser för att uppnå en god kvalitet. Terese lyfter fram fler aspekter 
gällande resurser, både ekonomiska när det handlar om inköp av tillgängliga 
medier samt utbildningsmässiga. Det finns en central barnutvecklingsgrupp 
och det satsas på fortbildning om barns utveckling, funktionsnedsättningar och 
metoder för att arbeta med tillgänglighet. Ekonomiska resurser för inköp av 
tillgängliga medier har avsatts för att förbättra Äppelhyllans utbud. Hon 
sammankopplar tillgången till resurser och att arbetet gentemot målgruppen har 
stärkts med hjälp av att verksamhetsplanen som nu lyfter målgruppen tydligare. 
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Terese menar att yrkestiteln också är ett sätt att skapa legitimitet för att arbeta 
med tillgänglighet och att yrkestiteln också skapar rätt att avsätta tidsresurser 
för arbetet och hon lyfter fram Anna Fahlbeck, tillgänglighetsbibliotekarie på 
Linköpings stadsbibliotek, som förebild. 
  

6.4.3 Kompetensutveckling	
Kompetensen att arbeta med denna mångfasetterad målgrupp skiljer sig åt. Det 
privata engagemanget hos vissa av bibliotekarierna tas med in i yrkeslivet som 
en sorts kompetens. 

Maria har egen personlig erfarenhet av funktionsnedsättningar eftersom hennes 
barn har en sådan. Hon har där igenom kontaktnät på det privata planet som 
hon kan använda sig av även i sitt yrkesliv. Hon har fortfarande ett 
engagemang inom Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. 
Maria tar upp att hennes nätverk tillsammans med hennes yrkesbakgrund som 
förskollärare känns som en mycket bra grund i arbetet med målgruppen. Hon 
anser att alla som jobbar med barn på bibliotek borde ha en pedagogisk 
utbildning och att det egentligen borde ingå i utbildningen till bibliotekarie. 
Även Terese har ett barn med funktionsnedsättningar och hon säger att hon 
därför ”fått insikt i den världen”. Hon har också jobbat på fritids för barn med 
funktionsnedsättningar tidigare så hon har lite erfarenheter av målgruppen 
sedan tidigare. 

Anna har lång arbetslivserfarenhet från att ha jobbat med barn och unga med 
exempelvis bokprat och boksamtal. Dessutom ingår hon i ett nätverk där hon 
upplever att hon får ta del av andra bibliotekariers kunskap och erfarenheter 
och kan ställa frågor. Hon uppskattar också webbplatsen Barnens Bibliotek 
(www.barnensbibliotek.se) som, hon säger, ger tips på aktiviteter och hur man 
kan bygga upp en Äppelhylla. Dessutom lyfter hon upp Linköpings bibliotek 
som en förebild i sammanhanget eftersom de har väldigt mycket tillgängliga 
medier och en enormt stor Äppelhylla. Dessutom har personalen mycket tips på 
hur man kan jobba läsfrämjande mot gruppen och de har hjälpt Anna. Även 
Maria lyfter Linköpings bibliotek och dess personal som mycket goda 
förebilder och föreläsare.  

Lisa uppger att kollegor har väglett henne och delgivit sin kunskap och att hon 
efterhand har fått egen arbetslivserfarenhet. Hon kände sig osäker på sina 
arbetsuppgifter till en början och hade inte så mycket erfarenhet men hon har 
tagit del av sina kollegors kunskaper genom introduktion och samtal. Hon hade 
dock önskat mera utbildning inom området utifrån de arbetsuppgifter hon har 
nu. Lisa hänvisar först till arbetsplatsens ledning och menar att å ena sidan 
stödjer de hennes arbete gentemot målgruppen men å andra sidan saknas 
fortbildning gällande frågor som rör målgruppen och deras behov och 
arbetssätt. Lisa tycker också att det finns brister i utbildningen till bibliotekarie. 

Jag är rätt så nyutexaminerad om man ser det så, jag vet att på vår utbildning så 
… det pratades inte mycket om den här målgruppen. För verkligen ser ju ut att de 
flesta kommer att gå ut på folkbiblioteken och möta de här. Och då kanske man 
bör ha något i alla fall. Så att i alla fall tankarna sätts igång och man kanske på så 
sätt söker sig vidare. Alltså jag har ingen direkt … jag har ingen i min närhet 
som jag känner som är funktionshindrad på något sätt, så det är … det har aldrig 
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uppstått tanken för mig ens. Och då kan man fundera på vad jag kan … hur jag 
behöver förbereda mig och vad jag kan göra för att möta deras behov (Lisa). 

	
Terese å andra sidan berättar att på hennes bibliotek bedrivs det fortbildning på 
alla enheter när det gäller olika former av funktionsnedsättningar och små 
barns språkutveckling och om hur man upptäcker språkstörningar tidigt. 
Dessutom har Anna Fahlbeck föreläst och Terese ser henne också som förebild. 
Hon har även varit på utbildning på habiliteringen. Terese tar också hjälp av 
olika föreningar, myndigheter och vårdinstitutioners kunskaper. Hon upplever 
att genom att ta del av deras information ”så det blir som en genväg in i 
forskningen”. Hon tänker också på ömsesidigt lärande och att de också 
utvecklas i sina yrkesroller som bibliotekarier i samband med att de har besökt 
deltagarna i målgruppen med bokbussen.		
	

Att de förstår att vi försöker förstå hur vi ska göra och mötas i samtalet. Och att 
vi tar till oss det som vi får från barnen och pedagogerna i form av hur man 
pratar med varandra, hur man kommunicerar. Att vi använder det sen. Då tror jag 
att vi kan få bra samtal kring vad det nu är. Men nu i vårt fall handlar det mycket 
om läsning, och böcker, och berättelser och så där. Ja, men det är väl samtalet 
där. Och då behöver vi veta att man kanske behöver formulera sig väldigt 
konkret för att man ska få ett bra svar. Inte prata mellan raderna (Terese). 

 
Malin lyfter också Anna Fahlbeck som förebild och då främst när det gäller att 
skapa bra nätverk. Hon har till skillnad från de andra informanterna en annan 
infallsvinkel på sitt arbete och de arbetsuppgifter som behöver utföras när det 
gäller aktiviteter avsedda för målgruppen. Hon jobbar själv med nätverkande 
och tar sedan hjälp av sina arbetskollegor som besitter olika kunskaper eller 
andra personer i sitt nätverk som har den kunskap som krävs för att genomföra 
aktiviteterna. 

 

6.4.4 Samarbete	med	andra	aktörer	
För att nå målgruppen och ta del av varandras kompetens krävs samarbete med 
andra aktörer. Maria ska tillsammans med sin kollega utveckla 
tillgänglighetsarbetet på sitt bibliotek men än så länge är det på 
planeringsstadiet. De ska jobba mer utåtriktat med barnverksamhet. Hon tänker 
sig att jobba mot habiliteringen, öppna förskolor och lite mot barnhälsovården 
och gärna i samarbeten med logopeder med tanke på barnens språkutveckling 
och arbetsterapeuter och sjukgymnaster eftersom hon upplever av egen 
erfarenhet att de är dessa yrkeskategorier som har mest kontakt med 
målgruppen och dess anhöriga. Barnhabiliteringen är en bra plats att komma i 
kontakt med barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.  
Anna hade kontakter med lärare på träningsskolan och fritidspedagogen på 
särfritids och också med deltagarna genom tidigare läsfrämjande aktiviteter. 
Det fanns redan en grund för fortsatt samarbete i dramaprojektet.  

Lisa tar hjälp av ett studieförbund som redan har upparbetade kontakter med 
målgruppen i sitt arbete. De är oftast studieförbundet som anordnar 
programverksamheten för målgruppen och då lånar de bibliotekslokalerna och 
biblioteket hjälper till med marknadsföring. Men några aktiviteter är ett 
samarbete mellan bibliotek och studieförbund. Hon berättar: 
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Exempelvis då, vi har vår berättarklubb där står också de för det mesta av 
marknadsföringen. För de jobbar rätt så nära de dagliga verksamheterna som 
finns runt omkring i staden och gruppboenden och liknande. Vi har märkt att vi 
har rätt så svårt att nå ut med våra program till dem. Det kommer inte så många 
när det är bara vi, så vi samarbetar väldigt mycket med det studieförbundet, att få 
ut våra program. Vi använder oss helt enkelt lite av deras nätverk. För många ut 
av de som är aktiva och hjälper till med de här programmen, de jobbar redan 
inom daglig verksamhet och sånt. Så att de har redan de kontakterna och det. Ja, 
kontakter med målgruppen. Så det har funkat väldigt bra faktiskt. Självklart så 
marknadsför vi på våra kanaler (Lisa). 
 

Lisa arbetar med inriktning mot unga men hon berättar också under intervjun 
om arbetet som görs av hennes kollegor när det gäller kontakter och 
marknadsföring gentemot de yngre barnen i målgruppen och deras anhöriga. 
Lisa berättar att barnavdelningen på biblioteket samarbetar med 
barnhabiliteringen. Biblioteket erbjuder utvalda medier som barnhabiliteringen 
kan ha på sina mottagningar och samarbeten görs mellan barnhabilitering och 
bibliotek. Exempelvis anordnas föräldraträffar på biblioteket där en 
bibliotekarie också är med och pratar om läsning och vilka resurser biblioteket 
har som kan vara av nytta och passa dem och deras barn.   
 
Terese beskriver under intervjun hur det knyter kontakter och sedan 
marknadsför sig och hur de i vissa fall kommit längre med sitt 
litteraturfrämjande arbete. När så är fallet så har det mycket berott på den 
specifika pedagog som de arbetat på just den verksamheten. Tanken är att de 
ska kartlägga vilka verksamheter som finns och börja arbeta mer lokalt och 
hitta arbetssätt för att nå nya verksamheter och knyta nya kontakter. 
 

6.4.5 Utmaningar	med	att	arbeta	för	inkludering	och	
delaktighet	för	målgruppen	

På Malins bibliotek har de tidigare bjudit in särskoleklasser på bokprat en gång 
i månaden men det fungerade inte bra, bland annat för att träffarna var allt för 
utspridda tidsmässigt och grupperna var för stora. Malin tror att de hade varit 
lättare om de hade varit ett integrerat bibliotek eller att de hade åkt till skolorna 
istället. Uppsökande verksamhet eller ett integrerat bibliotek hade skapat 
närheten som hade gjort det möjligt att träffas ofta, en kontinuitet, och i små 
grupper eftersom det kan finnas ett större behov av lugn och ro. Hon tror att det 
hade varit bättre att lägga träffarna i tät följd än utspridda under året. Dessutom 
hade det varit bra om en och samma person hade jobbat med samma grupper 
hela tiden.  
 
Anna har en negativ erfarenhet från dramaprojektet och det var när de slog 
ihop två grupper för att de hade svårt att få ihop det hela rent schematekniskt.	
Den dramaövning blev inte bra för det blev alldeles för rörigt när det var så 
många. Anna säger: ”Då tänkte vi aldrig mer att vi tar en sån här stor grupp, 
utan det ska vara fem, typ fyra-fem när det är den här gruppen för att då kan 
man prata med dem mer direkt och så. Så att det var väl det enda som vi tyckte 
inte blev så bra då”. 
 
Terese tänker kring att införa inkluderande litteratur med karaktärer som har 
funktionsnedsättningar i de läsfrämjande aktiviteterna. Hon upplever att de är 
på en uppstartsnivå fortfarande och att de just nu handlar mycket om att 



33 
 

inhämta kunskap och att de tänker mycket på bemötande. Hon tänker vidare på 
olika sätt att läsa och att tillgängliggöra läsningen för alla genom tillgängliga 
medier. 
 

Att läsa och berätta på olika sätt är ett sånt sätt som skulle kunna lösa upp väldigt 
mycket. Både vad gäller bemötande … Ja, men och för vår egen del också, att vi 
börjar tänka lite öppnare bara. Kring att läsa och att berätta på olika sätt, att det 
blir mer i kroppen på en. Inte något som man gör för att det är en kul grej, utan 
något som … Ja, det är så det funkar. Man läser och berättar på olika sätt 
(Terese). 
 

Malin funderar också lite kring utbudet av inkluderande litteratur. Hon har 
kommit i kontakt med en mamma som tagit saken i egna händer och ordnat 
Widgitsymboler (se definition i avsnitt 1.4) till några böcker till sitt barn. Malin 
har kontaktat Symbolbruket angående hur de som bibliotek får använda 
Widgit-symboler dels i biblioteksrummet för att göra informationsskyltar med 
exempelvis låna, toalett med mera men också om de kan klistra in dem i redan 
befintlig barnlitteratur som ett komplement till litteraturen med TAKK. 
 
Lisa beskriver vilka svårigheter de hade till en början när de skulle starta 
aktiviteter för unga med funktionsnedsättningar eftersom de inte visste hur de 
skulle nå målgruppen och vilka aktiviteter de skulle starta 
Men de har fått mycket fått väldigt mycket hjälp från studieförbundet. 
 
Terese berättar under intervjun om hur vägen till att nå rätt målgrupp har 
sett ut. Från början sökte de upp fritids på skolor som också hade 
särskoleverksamhet och frågade om de ville ha besök av bokbussen och 
de ville de oftast. När de sedan åkte dit så insåg de att det var väldigt 
varierat underlag eftersom de inte alltid var så många barn på den 
specifika skolan som var inskrivna inom särskoleverksamheten. De 
nådde då skol- och fritidsbarn som inte tillhörde målgruppen och som 
hade tillgång till sitt skolbibliotek eller i alla fall var tänkt att ha tillgång 
till ett skolbibliotek. De provade på detta sätt i ett år och gjorde sedan en 
utvärdering där de kom fram till att de var bättre om de inriktade sig på 
renodlade fritidsverksamheter som bedrivs på eftermiddags- och kvällstid 
som inte är sammankopplade med skolverksamhet. De hittade några få 
verksamheter och tack vare en engagerad fritidsledare kunde vi hitta 
ytterligare verksamheter. De har också besökt en fritidsmässa där de 
hittat fler kontakter. Terese säger att de inte har lyckats hitta någon 
samlad information utan att informationen har framkommit under tidens 
gång. Hon berättar om hur nätverket har format sig med tiden och att det 
fortfarande måste utvecklas. 
	

Nätverket har växt fram, väldigt långsamt. Och vi behöver fortfarande, känner vi, 
sätt att utvärdera det på. Det är fortfarande svårt att veta om vi är på rätt väg, vi 
måste liksom … och om ungdomarna uppfattar att vi är viktiga eller gör någon 
skillnad så. Så det nätverk som vi har, det har växt fram utifrån … från oss som 
har jobbat med det, och det har jag gjort ganska mycket, men i samtal med mina 
kollegor. På sikt så ska det också bli mer samverkan, och nätverket ska bli mer 
fortlöpande. Alltså det ska finnas ett gäng kontakter som vi alltid kontaktar, det 
ska inte vara beroende av en person som har ett stort intresse av privata 
anledningar. Eller att man har hamnat i det här området bara för att, utan det ska 
finnas ett nätverk är det tänkt. Med just habilitering, dagliga verksamheter, och 
olika handikapporganisationer. Det är vårt mål. Marknadsföringen har inte 
kommit i gång vad gäller det stora biblioteket än eftersom vi inte har kommit dit, 
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men om vi pratar på bokbussens plan där vi då jobbar … utifrån ett annat 
perspektiv, ganska litet liksom, och då handlar det bara om direkt kontakt. Och 
små affischer [skratt] (Terese). 
 

Maria upplever att när det gäller tidsresurser så är det i dagsläget inte 
tillfredsställande trots att hon har stöd från ledningen för sitt arbete. Situationen 
är dock sådan att de är mitt i en uppstartsfas (som nämnts tidigare) så i väntan 
på ny schemaläggning kopplat till den nya yrkesrollen som bibliotekspedagog 
så saknas avsatt tid för arbetsuppgifterna. Hon hoppas alltså att 
tidsproblematiken kommer lösa sig. 

Malin menar också att tidsresurserna inte är tillräckliga. Hon använder 
Facebook när hon marknadsför deras Äppelhylla och för att få kontakter. På 
den sidan så marknadsför hon nyinköpta tillgängliga medier och aktiviteter. 
Hon har haft tidsbrist ett tag men just kommit igång igen med detta arbete. 
Dessutom är hon med i en Facebook-grupp om språk och lek som bland annat 
en förälder till ett barn med funktionsnedsättningar startat och hon får 
därigenom kontakter. Malin försöker knyta nya kontakter inom övriga 
förvaltningar inom kommunen. Malin säger att förskolorna ska prioritera 
högläsning allt enligt läroplan och att det självklart är bra för biblioteken. Hon 
har fått kontakt med en logoped som har fått en administrativ tjänst centralt 
inom kommunen. Logopedens arbetsuppgift är, enligt Malin, att jobba med 
språk och främja läsning. Genom denna logoped har Malin fått möjlighet att få 
till ett möte med nämnda logoped, kommunens specialpedagoger samt 
logopeden på Språkcentrum och detta gör hon i marknadsföringssyfte. 
 
Anna tycker att de är dåliga på att marknadsföra tillgängliga medier. Men 
förändringar är på gång eftersom de fått köpa in mera tillgängliga medier och 
ska exponera Äppelhyllan bättre samtidigt som de har för avsikt att bjuda in 
lärarna och presentera det språkutvecklande materialet som de har. De har 
också deltagit på en fritidsmässa, även riktad till personer med 
funktionsnedsättningar, för att marknadsföra sig. 

Maria har tidigare erfarenheter från sitt tillgänglighetsarbete med en 
utbildningsdag som vände sig till föräldrar. På kursen fick föräldrarna ta del av 
tillgängliga medier. Hon upplever att Legimus används för lite speciellt av 
särskolan. Hon vet inte om det beror på att särskolans pedagoger har före lite 
kunskap om Legimus och menar att biblioteket måste marknadsföra Legimus 
bättre. 

Maria funderar också kring marknadsföringens betydelse när det gäller 
tillgängliga medier och efterfrågan. Hon tror att det kan bli en ond spiral.   
Hon tycker att marknadsföringen av tillgängliga medier är eftersatt och hon 
menar att eftersom inte målgruppen vet vad som finns kan de heller inte 
efterfråga dessa medier. Bibliotekarierna i sin tur kan uppleva det som bekvämt 
för utan marknadsföring så uteblir efterfrågan och då minskar 
arbetsbelastningen. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Detta avsnitt innefattar avsnittet resultatdiskussion, reflektioner och slutsatser 
följt av teori- och metoddiskussion och slutligen förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Resultatdiskussion, reflektioner och 
slutsatser 

När bibliotekarier, deltagare, individer eller bibliotekskontext i någon form 
används i teorierna så är det min applicering. 

 

7.1.1 Resultatdiskussion	
Sett ur ett större sammanhang hur folkbibliotek förhåller sig målgruppen kan 
sägas att studien visar att det finns en stark drivkraft att målgruppen ska bli 
inkluderad och delaktig i verksamheten och stöd finns för detta arbete både på 
det lokala och nationella planet genom bland annat biblioteksplaner och 
bibliotekslagen (SFS 2013:801). Det teoretiska perspektivet i CDT lyfter 
medborgarskapet till att innefatta möjligheten att delta fullt ut i alla 
samhällsinstitutioner, både gällande de politiska, sociala och kulturella och 
medborgarskap är inte bara kopplat till individen, utan det ser individer i ett 
större samfund med där begrepp som exempelvis utanförskap eller delaktighet 
samt exkludering eller inkludering ställs emot varandra (Kabeer i Devlin & 
Pothier, 2006). Biblioteken strävar mot inkludering och delaktighet av 
målgruppen i den sociala och kulturella lokala kontexten men det finns hinder i 
vägen.  

Brist på resurser framkommer i den tidigare forskningen (Adkins & Bushman, 
2015) och i denna studie. Även om resurser finns i ekonomiska termer så tycks 
frågor om tidsresurser vara ett problem (Prendergast, 2016). Kanske kan de 
också vara en orsak till att marknadsföringen av tillgängliga medier är eftersatt 
vilket framkommit ovan, tänker jag. Båda dessa faktorer kan bero på brist på 
en tydlig organisation och i vissa fall osäkerhet bland chefer gällande arbete 
riktat till målgruppen, vilket studien har visat exempel på. Dessutom framhålls 
vikten av att all personal arbetar för inkludering och delaktighet för 
målgruppen vilket ibland kan vara svårt när rädslan skapar hinder för arbetet 
bland de anställda (se nedan) och kanske kan det också kopplas till den 
osäkerhet i ledningen angående hur det läsfrämjande arbetet ska bedrivas, som 
nämns tidigare, tillsammans med avsaknad av kompetens (se nedan). 

Vidgad syn på läsning och kunskap om tillgängliga medier och vikten av 
inkluderande litteratur är också en utmaning som tas upp i studien som, jag 
menar, kan ses i relation till kompetensbrist och svårigheten att engagera hela 
personalgruppen i läsfrämjande för målgruppen. Men att skapa bästa 
möjligheter för läsfrämjande aktiviteter för målgruppen är av största vikt 
eftersom att läsa i en inkluderande miljö är en social aktivitet som leder till 
interaktion mellan deltagarna vilket kan bidra till språkutveckling, det visar 
både tidigare forskning och Bronfenbrenners teori (Lancaster et al., 2009; 
Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner, 2005). 
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7.1.2 Reflektioner	
I denna studie efterfrågas utbildning och jag anser att för att 
folkbibliotekarierna ska kunna erbjuda en bra verksamhet med läsfrämjande 
aktiviteter för målgruppen så behövs kurser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och/eller annan kvalitativ fortbildning som ger 
bibliotekarierna den kompetens som krävs för att kunna bidra till bland annat 
deltagarnas språk- och sociala utveckling. Det är en komplex fråga, anser jag, 
eftersom det finns väldigt många olika funktionsnedsättningar och olika behov 
av anpassningar utifrån olika individuella behov. Kanske kan ett samarbete 
mellan bibliotekshögskolan och andra högskolor/universitet som bedriver 
utbildning som kan vara användbar i sammanhanget, exempelvis 
specialpedagogik, bidra till att skapa relevanta tvärvetenskapliga utbildningar 
som ger den kompetens som efterfrågas. Avsaknad av kompetens kan annars 
visa sig genom att bibliotekarierna provar sig fram, vad som fungerar och inte 
(Prendergast, 2016), eller att bibliotekarierna använder sig av 
erfarenhetsbaserad kunskap (Lindberg et al., u.å.). Brist på kompetens kan 
också visa sig genom motstånd från bibliotekspersonalen och det kan bli ett 
hinder för att starta läsfrämjande aktiviteter för målgruppen (Adkins & 
Bushman, 2015). 
 
Hur utvecklingen ska kunna drivas framåt pekar Bronfenbrenner på i sin 
ekologiska systemteori med interaktionens betydelse för individens utveckling 
där bibliotekarien i sin yrkesroll skapar möjligheter för positiv påverkan av 
barnet när det upplever och interagerar med föremål, symboler och personer. 
Vidare menar Brofenbrenner i sin PPCT-modell att individens utveckling sker 
som ett resultat av gradvis mer komplexa och ömsesidiga interaktioner mellan 
individer och personer, föremål och symboler i hens omedelbara miljö. Det kan 
ses som en pågående utvecklingsprocess kopplad till individens lokala kontext 
som i detta fallet är biblioteket eller andra fysiska lokaler där de läsfrämjande 
aktiviteterna genomförts. Vidare betonas att processer och kontexter upprepas 
över längre perioder och att både frekvensen och intensiteten av alla dessa 
influenser över tid tillsammans driver utvecklingen (Brofenbrenner, 1986; 
2005; Brofenbrenner & Ceci 1994). Prendergast (2016) och denna studie ger 
exempel på när de läsfrämjande aktiviteterna för målgruppen inte fungerat 
exempelvis beroende på för låg frekvens, vilket skulle kunna tyda på 
kompetens- eller tidsbrist, menar jag. 
 
När det gäller anpassning av aktiviteter för målgruppen är det viktigt att 
förutom rätt kompetens, ha tid till arbetsuppgiften. I studien framkommer det 
att det är viktigt med noggrann planering, ofta på individnivå, för att aktiviteten 
ska bli bra men då krävs stöd från ledningen. Både tidigare forskning (Kaeding, 
2014) och denna studie påvisar att arbeta i projektform har visat sig fungera bra 
eftersom det ger möjlighet till att skapa relationer och det skapar förutsättning 
för individuell utveckling på grund av frekvensen och intensiteteten (se 
Bronfenbrenner & Ceci ovan). 
 
För att nå målgruppen krävs uppsökande verksamhet och att skapa nätverk, 
samarbeta med andra aktörer, vilket också denna studie pekar på och den 
tidigare forskningen. Prendergasts (2016) studie visar att bibliotekarierna 
tycker att uppsökande verksamhet är effektivt men ändå används det inte. Vissa 
upplever svårigheter i sitt uppsökande arbete medan andra upplever att det 
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fungerar väl (Adkins & Bushman, 2015). Jag funderar på om det i de fall de 
inte fungerat väl brustit i samarbetet med andra aktörer, kontaktnät är ofta 
uppbyggda kring personer med stort personligt engagemang och när de 
försvinner riskerar arbetet att fallera eftersom det inte finns en stabil 
organisation. 
 
Folkbiblioteken skulle kunna ha en mycket större roll gällande att bidra med 
information kring frågor kopplade till olika funktionsnedsättningar och 
utbildningar i källkritik och sökteknik för individer med funktionsnedsättningar 
och deras anhöriga (se Prendergast, 2016; Gibson & Hanson-Baldauf, 2019). 
Detta är en väldigt viktig fråga som knyter an till CDT och de rättigheter 
medborgarskap innefattar (se ovan). 
 

7.1.3 Slutsatser	
De slutsatser som framkommit är: 
 

• Att kompetens saknas vilket påverkar de läsfrämjande aktiviteterna. 
• Att en tydlig och hållbar organisation kring tillgänglighetsarbetet 

efterfrågas, både inom den egna organisationen men också i ett större 
perspektiv exempelvis över förvaltningsgränserna. 

• Att stöd från ledningen och i styrdokument upplevs som viktigt för att 
legitimera arbetet med målgruppen. 

• Att tillgång till resurser i olika former ses både som en förutsättning 
och ett orosmoment.  

• Att uppsökande verksamhet bidrar till inkludering och delaktighet. 
• Att samarbete med andra aktörer är grunden för att nå målgruppen. 
• Att arbeta i projektform skapar goda förutsättningar för 

relationsskapande och utveckling. 
• Att en vidgad syn av begreppet läsning skulle kunna bidra till 

förändrade arbetssätt och förhållningssätt till målgruppen. 
• Att marknadsföring av tillgängliga medier ses som väldigt viktigt men 

att det är eftersatt. 
 

7.2 Teori- och metoddiskussion 
Det teoretiska ramverket som jag med inspiration från Prendergast studie valde 
att använda mig av kom att ha stor betydelse för hela min studie eftersom det 
främst inom CDT framhålls samhällsansvaret, som i denna studie, applicerades 
på folkbiblioteket. Samhällsansvaret möjliggör för målgruppen att bli 
inkluderade och delaktiga i folkbibliotekets verksamhet. Det är ett perspektiv 
som jag saknade i mina egna studier inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det teoretiska ramverket fungerade inte bara som ett 
ramverk. Det lyfte begrepp som var viktiga och stod som grund för mina 
frågeställningar samt intervjuguidens frågor.  

Reflektioner över metodvalen är att vid semistrukturerade intervjuer är till stor 
fördel att vara väl inläst när det gäller de etiska aspekterna och sin egen 
intervjuguide eftersom det underlättar vid själva intervjutillfället. Intervjuerna i 
denna studie genomfördes med hjälp av Skype. Alla informanter var mer eller 
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mindre ovana med Skype och jag försökte därför förbereda så mycket som 
möjligt innan intervjun genom att skicka min Skype-profilbild och vi delgav 
varandra våra namn på Skype via mail och vi kunde på så sätt leta på varandra 
på Skype så att det var klart innan själva intervjutillfället. Inför första 
intervjutillfället meddelades informanten om att intervjun skulle ta cirka 1 
timme och det visade sig stämma väldigt väl eftersom själva intervjun tog cirka 
45 min och det fanns på så sätt 15 minuter till godo för tekniken kring själva 
Skype-samtalet. Det var en del teknikproblem med ljud som försvann korta 
stunder och en dator som behövde laddas med mera men jag upplever ändå att 
fördelarna vägde över eftersom det hade tagit allt för mycket tid i anspråk att 
resa runt i landet och göra dessa intervjuer och Skype-intervjuer var därför ett 
bra alternativ. Intervjuerna spelades in vilket var till stor hjälp både under 
intervjun eftersom hela fokus kunde läggas på informanten och 
intervjufrågorna samt vid själva transkriberingen. 

När jag började med uppsatsskrivandets hade jag inte arbetat på bibliotek. När 
de fyra första intervjuerna genomfördes arbetade jag som timanställd på 
biblioteket och sedan som talboksansvarig bibliotekarie och min nuvarande 
tjänst innefattar olika former av tillgänglighetsarbete så som uppsökande 
verksamhet och utvecklingsarbete. Jag har fått ta del av de utbildningar och 
studiebesök som erbjudits i projektet: Alla kan läsa och hör sen. Projektet 
syftade till att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier 
inklusive dagstidningar som taltidning hos förmedlare på bibliotek i Dalarnas, 
Gävleborgs och Uppsala län. Jag har bland annat deltagit i studiebesök på 
Linköpings bibliotek och sett Äppelhyllan och lyssnat på bland annat Anna 
Fahlbeck, tillgänglighetsbibliotekarie, och hennes föreläsning om arbetet med 
tillgängliga medier. Jag upplever att jag trots mina arbetslivserfarenheter sedan 
tidigare och som bibliotekarie med de arbetsuppgifter jag har lyckats hålla 
distans till mina informanter under intervjuerna och till min egen studie. 

Den tematiska analysen tog mycket tid i anspråk och det krävdes noggrannhet 
för att hitta temana trots att intervjuerna var semistrukturerade men det var 
ändå en analysmetod som fungerade väldigt väl och det faktum att jag valde att 
ge de olika informanternas text olika färger var väldigt användbart när jag 
sammanförde de olika temana eftersom det då var lättare att se samband och 
olikheter dem emellan. Om jag skulle göra om min studie så skulle jag stå fast 
vid mina val gällande teori och metod. 
  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna kvalitativa studie har varit intressant och mycket givande men det 
väcker ändå frågor om hur det vore möjligt att gå vidare. Jag finner det än 
viktigare eftersom jag inte funnit speciellt mycket forskning gjord specifikt 
inom detta ämnesområdet och speciellt då inte i en svensk kontext vilket jag 
finner anmärkningsvärt eftersom målgruppen i bibliotekslagen är en dubbelt 
prioriterad målgrupp eftersom den säger folkbibliotek ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdom samt åt personer med 
funktionsnedsättningar. 

När det gäller fortsatt forskning så vore det av stor vikt att göra en liknande 
studie som i stället riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättningar och 
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deras anhöriga och/eller personal som jobbar nära personer i den berörda 
målgruppen, exempelvis personliga assistenter, elevassistenter och pedagoger 
för att få ta del av deras tankar kring läsfrämjande aktiviteter för målgruppen. 

Dessutom kunde det vara av intresse att intervjua chefer inom berörda 
förvaltningar och höra deras tankar kring ämnet. En ytterligare vinkel är att 
lyfta frågorna till ett övergripande samhällsperspektiv och genomföra studien 
med lokalpolitiker och representanter från funktionshinderorganisationer och 
detta kan kopplas till de många styrdokument som stärker målgruppens 
rättigheter som inkluderade delaktiga samhällsmedborgare.  

Ett ämne som kräver mer forskning är informationsbehov hos vuxna och barn 
med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.  
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Sammanfattning 

I denna masteruppsats har jag gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att 
undersöka folkbibliotekariers erfarenheter av arbete med målgruppen. De 
frågeställningar som formulerats är: 

Vilka strategier och förhållningssätt kommer till uttryck i folkbibliotekariernas 
läsfrämjande aktiviteter specifikt riktat till målgruppen? 

Hur kan folkbiblioteket som samhällsinstitution bidra till att målgruppen blir 
inkluderad och delaktig i den sociala och kulturella lokala kontexten? 

För att samla in empiriskdata till denna studie användes semistrukturerade 
intervjuer som kvalitativ metod. Intervjuer gjordes med fem bibliotekarier som 
arbetade på folkbibliotek runt om i Sverige. Urvalsprocessen grundades helt på 
att folkbibliotekarierna hade erfarenhet av att genomföra läsfrämjande 
aktiviteter tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättningar. En 
kvalitativ tematisk analys gjordes för att få fram resultatet.  
 
Vid analysen av resultatet så användes det teoretiska ramverket bestående av 
critical disability theory (CDT) (Devlin & Pothier, 2006; Goodley & 
Runswick-Cole, 2010) som ett verktyg att synliggöra vilka strategier och 
förhållningsätt bibliotekarierna använder för att målgruppen ska bli delaktig 
och inkluderad i de läsfrämjande aktiviteterna och i bibliotekets verksamhet.  
Bronfenbrenners ekologiska systemteori (1986) som därefter vidareutvecklats 
till hans senaste modell Person-Process-Context-Time (PPCT) 
(Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner & Ceci, 1994) har bidragit med att 
lyfta bibliotekariernas anpassningar i analysen så att de har kunnat ses utifrån 
ett utvecklingsperspektiv för individer i målgruppen. 
 
Resultatet visar att folkbibliotekarierna använder sig av olika strategier och 
förhållningsätt för att skapa tillgänglighet i de läsfrämjande aktiviteterna 
anpassade specifikt för målgruppen. Deras strategier bygger på uppsökande 
arbete med hjälp av samarbete med andra yrkeskategorier och med 
marknadsföring för att nå målgruppen och ge dem kunskap om tillgängliga 
medier och inkluderande litteratur, samtidigt som mer direkta läsfrämjande 
aktiviteter i olika former genomförs. Anpassningar i olika former utförs men 
ibland har bibliotekarierna ett förhållningssätt som bygger på att de testar sig 
fram angående vad som fungerar och inte. 

Sammantaget av analysen framgår att folkbibliotekarierna tycks kunna behöva 
stödjande insatser så som en tydlig organisation, resurser i olika former och 
adekvat fortbildning. Detta skulle kunna möjliggöra för bibliotekarierna att 
genomföra läsfrämjande aktiviteter riktat specifikt till målgruppen som bidrar 
till individuell utveckling bland deltagarna och inkludering och delaktighet för 
målgruppen i den sociala och kulturella kontexten.  
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Bilaga 1, Intervjuguide för intervjuer med 
folkbibliotekarier 

Inledning 
Beskriv din bakgrund. 

Namn? Ålder? Antal år inom yrket? Yrkesposition/-titel?  Hur kom det sig att 
du arbetar på bibliotek? Hur kom det sig att du började arbeta på detta 
bibliotek? Antal arbetsår på detta bibliotek? Dina arbetsuppgifter? 

Biblioteket  
Beskriv biblioteket i korta ordalag. 

Hur ser verksamheten ut? 

Har biblioteket något som utmärker det? Några områden som har mer fokus? 
Särskild profil? 

Läsfrämjande aktiviteter för barn och unga med 
funktionsnedsättningar 
Berätta om de läsfrämjande aktiviteterna du/ni har genomfört. 

Ev. följdfrågor: 

Hur länge har ni genomfört läsfrämjande aktiviteter för målgruppen? 

Vilken har varit målgruppen/-erna? (ungefärligt åldersspann, elever från 
särskolan exempelvis och kanske beskrivning av typ av 
funktionsnedsättningar) 

Bakgrund till att aktivitet/-er startats? (biblioteksledningens önskan, personligt 
intresse etc.) 

Hur har aktiviteterna planerats?  

Hur ser nätverket ut? (med exempelvis habilitering, dagliga verksamheter, 
anhöriga, handikapporganisationer).  

Hur har marknadsföringen av aktiviteten/-erna gått till? 

Samarbetade du/ni med annan personal/personer vid genomförande av 
aktivitet? Exempelvis teckenspråkskunnig person. 

Har aktiviteterna genomförts på biblioteket eller på andra platser (exempelvis 
bokbussen, förskola eller daglig verksamhet etc.)? 

Vad har du/ni planerat att uppnå genom dessa aktiviteter förutom de 
läsfrämjande? 
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Har utvärdering/-ar gjorts?  

Hur ser framtidsplanerna ut för fortsatta aktiviteter? 

Har ni andra former av läsfrämjande för gruppen? 

Har du upplevt några svårigheter i genomförande av aktivitet/-er? 

Har föräldrar eller annan medföljande personal varit delaktiga i anpassning och 
utveckling av aktiviteterna? 

Har du/ni upplevt några andra positiva effekter förutom de läsfrämjande 
effekterna efter genomförda aktiviteter? 

Har ni fått någon respons från deltagare och deras föräldrar och andra? 

Samhällsperspektiv på biblioteksverksamheten 
och läsfrämjande aktiviteter 
Vad gagnar funktionsnedsatta barn och unga i biblioteksverksamheten anser 
du? 

Vad anser du utmärker läsfrämjande aktiviteter för barn och unga med 
funktionsnedsättningar sett i förhållande till vad som är mer generellt 
förekommande när det gäller läsfrämjande aktiviteter riktade till barn i 
allmänhet? 

Hur jobbar du/ni för att målgruppen ska inkluderas i de litteraturförmedlande 
aktiviteterna och biblioteksverksamheten i stort? 

Hur tänker du kring barn och ungas med funktionsnedsättningar delaktighet i 
den läsfrämjande aktiviteten? 

Vad anser du kan främja utvecklingen hos deltagarna i dessa läsfrämjande 
aktiviteter? Har du exempel från era läsfrämjande aktiviteter där du sett positiv 
utveckling hos någon/-ra av deltagarna? 

Arbetslivserfarenhet och utbildning  
Har du användbar arbetslivserfarenhet eller utbildning som har hjälpt dig i 
arbetet med läsfrämjande aktiviteter för målgruppen?  

Ev. följdfrågor: 

Hur lär du dig mer inom området? 

Eller på vilket sätt skulle du vilja lära dig mer? 

Fortbildning?  

Tillgång till forskning och annan litteratur inom området? 

Nätverkande för att dela erfarenheter? 
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Förebilder/föregångare inom området? 

Stöd från arbetsledning 
Hur upplever du stödet vara för dessa aktiviteter sett från biblioteksledningens 
sida? 

Ev. följdfrågor:  

Fanns det resurser avsatta: tid, ekonomi och personal?  Positiv och peppande 
inställning? 

Övrigt du önskar tillägga? 
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Bilaga 2, Förfrågan till region- och 
länsbibliotek 

 
 
Hej! 
 
Jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap på distans i Borås. Jag 
håller just nu på med min masteruppsats. Uppsatsämnet är: läsfrämjande-
/litteraturförmedlande aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Jag 
hade tänkt att avgränsa mig till folkbibliotek och främst barn och unga. Men 
har ni projekt som vänder sig till vuxna så vill jag gärna ta del av dessa 
också. Min fråga till dig som arbetar på läns- och regionnivå är om du kan 
hjälpa mig och hänvisa mig vidare till personer som ansvarar för sådana 
aktiviteter/projekt, antingen pågående eller avslutade. 
 
Vänligen  
 
Marita Vesterlund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


