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En förutsättning för att detta arbete har kunnat komma till stånd är att 

bibliotekspersonalen vid bibliotek A och B delat med sig av sina erfarenheter och sin 

tid, samt att ett stort antal kolleger gett stöd och hjälp under vägen. Därför vill jag rikta 

ett stort, varmt tack till er - ingen nämnd och ingen glömd. 
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1. Inledning 

 
En god läsförmåga är nyckeln till framgång i livet, men alla barn har inte lika lätt att för att 

lära sig läsa. Forskarna är alla överens om att vägen till en god läsförmåga går genom en god 

språkutveckling. Catts,& Kamhi, (2005). Speciellt gäller detta barn som diagnostiseras med 

dyslexi, vilket är det vanligaste funktionshindret i Sverige idag. Mellan fyra och åtta procent 

av alla barn som börjar skolan har allvarlig dyslexi enligt professor Carl von Euler. Språka 

loss (2001). Tar vi med i beräkningen alla de som har läshinder ökar siffrorna betydligt. 

Under rubriken Avgränsningar utvecklas frågan om olika former av läshinder och hur de ska 

ses i detta arbete. 

Biblioteken har ett särskilt ansvar för att nå barn och unga med läshinder genom sitt utbud av 

de anpassade medier, vilket tydliggörs i bibliotekslagen Bibliotekslag: SFS 1996: 1596 (1996)  

genom följande två paragrafer: 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare 

och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 

anpassade till dessa gruppers behov.  

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 

erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning. 

Regionbibliotek Halland har under den senaste tioårsperioden drivit flera projekt som 

fokuserat på olika sätt att stödja små barns språkutveckling. I det senaste projektet ”Språk-

kedjan” har regionbiblioteket fokuserat på de barn som har en diagnostiserad språkavvikelse. 

Blomberg & Ehde Andersson (2010). I detta arbete har jag för avsikt att gå ett steg vidare för 

att undersöka bibliotekets roll då barnen kommit upp i årskurs 4-5 och diagnostiserats med 

läshinder. Vad händer efter att ett barn fått en diagnos? Känner barn och föräldrar till 

bibliotekets utbud och service när det gäller hjälp och stöd för olika former av läshinder? 

Vilket ansvar har biblioteken för denna fråga och hur ser bibliotekspersonalen på sin roll? De 

senaste åren har inneburit en revolution på det tekniska området när det gäller anpassade 

medier, hur har det påverkat situationen? Frågan är hur bibliotekspersonalen ser på den nya 

tekniken och hur bra är man på att arbeta med den? 

Min förförståelse är att det finns en stor okunskap kring bibliotekens roll och ansvar både 

bland barn och föräldrar och bland de professioner som möter barn med läshinder. Kanske 

förväntar sig inte barn och föräldrar att det finns stöd och hjälp att få från biblioteket, speciellt 

inte när det gäller ny teknik exempelvis att få tillgång till talböcker via Egen nedladdning? 
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1.1 Bakgrund 

 

En väckarklocka för att göra mitt arbete kring detta ämne blev en artikel i Talboks- och 

Punktskriftsbibliotekets tidskrift Bibliotek för alla nr 1, 2010. I detta nummer presenterades i 

nedladdningsstatistiken av talböcker för barn från 15 april till 31 december 2009 i tabellform.  

Halland hamnade på en föga smickrande 18:e plats av 21 möjliga, vilket innebar att bara vart 

sjätte talboksberättigat barn i Halland nåddes.  Siffrorna satte igång många funderingar och 

frågor. Varför laddades det inte ner mer i Halland? Var fanns hindren? 

Under hösten 2010 anordnade min kollega Eiler Jansson och jag en gemensam 

fortbildningsdag för nätverken socialbibliotekarier (målgrupp vuxna) och barnbibliotekarier 

(målgrupp barn) kring talböcker. Under denna dag kom många saker upp och det stod ännu 

mer klart att något borde göras åt frågan med tillgänglighet av anpassade medier för barn och 

unga. Under dagen hördes kommentarer som ”Vi får väldigt sällan några frågor kring detta på 

barnavdelningen”, ” Jag känner mig väldigt osäker på vad som egentligen gäller, vem har 

ansvar för vad? Vilka har rätt till talböcker?”, ”Vilket är skolans ansvar? Det är mest 

pedagoger som frågar och vill ha hjälp” och ”Vi laddar så sällan ner på barnavdelningen, så 

jag känner mig väldigt osäker på tekniken och hänvisar gärna till dem på vuxenavdelningen 

eftersom de är duktigare och gör det oftare.” 

Redan då dök de tre problemområden upp som går som en röd tråd genom detta arbete: 

 Osäkerhet inför den nya tekniken, både vad det gäller apparater och program. 

 Osäkerhet kring den egna kompetensen framförallt vad det gäller teknik men även vad 

det gäller funktionshinder och vilka avtal och regler som gäller. 

 Tidsbrist – eller rättare sagt upplevelsen av tidsbrist. 

En av orsakerna till denna osäkerhet är med största sannolikhet att förutsättningarna för att 

informera om och låna ut anpassade medier radikalt har förändrats under den senaste  

10-15- årsperioden. Detta gäller främst talböcker. Dessa lånades fram till mitten och slutet av 

90-talet övervägande ut i orange lådor innehållande kassettband. Sällan behövde man bry sig 

om tekniken när man talade med låntagare, utan det gällde mer traditionella bibliotekarie-

uppgifter som att hitta rätt titel till rätt person. Sedan började en teknikrevolution. 

Från Talboks- och punktskriftsbibliotekets (i fortsättningen förkortat TPB) informativa 

webbplats hämtas följande citat för att beskriva utvecklingen: ”På 1990-talet började TPB 

utveckla ett nytt digitalt talboksformat, DAISY. Avsikten var att med den nya tekniken bland 

annat göra det lätt att hitta i talboken och komma ifrån hanteringen med kassettband. DAISY 

är nu en internationell standard för talböcker. Från och med 2001 gör TPB all sin 

talboksproduktion i DAISY-format. Talböckerna distribueras på cd-romskivor eller laddas 

ned från TPB:s digitala bibliotek av biblioteken själva.” TPB (2012) 

Det finns drygt 90 000 talbokstitlar och idag kan man välja att läsa dem på en mängd olika 

sätt och med olika apparatur. Detta har gjort att bibliotekspersonalen måste känna till och 

kunna hantera en mängd olika apparater och tekniker för att kunna vägleda låntagarna. Det 

allra senaste är nu att via Egen nedladdning ladda ner och läsa talböcker i exempelvis en 

mobil. Om man då som biblioteksanställd inte själv är speciellt tekniskt intresserad och inte 

har tillgång till den senaste tekniken i form av moderna mobiler och läsplattor på arbetet eller 

hemma, ter sig mycket av detta jobbigt och skrämmande. Samtidigt som tekniken är 
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fullständigt naturlig för många barn och unga eller andra låntagare och något som de vill 

använda sig av. 

Frågan aktualiserades under år 2011 då tjänsten Egen nedladdning lanserades stort vilket 

gjorde att bibliotekspersonalen fick mer uttalade krav att kunna hantera tekniken för detta.  

”Egen nedladdning är en tjänst som gör det möjligt för alla talbokslåntagare att ladda ned 

talböcker direkt till sin dator från TPB-katalogen. Låntagarna kan göra detta hemifrån eller 

med hjälp av en bibliotekarie på sitt bibliotek.” TPB (2012) För att få tillgång till tjänsten 

Egen nedladdning måste låntagaren registrera sig på ett bibliotek och skaffa 

inloggningsuppgifter.  Detta innebär lite av ett dilemma eftersom många bland 

bibliotekspersonalen menar att de behöver känna sig trygga med den nya tekniken och de 

frågor som kan uppkomma, för att de ska kunna registrera låntagare för tjänsten Egen 

nedladdning. Oftast finns det en eller ett par ur bibliotekspersonalen som kan detta, men 

egentligen borde alla kunna det eftersom det alltid borde finns någon till hands när låntagarna 

behöver hjälp. 

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 
Syftet med projektet är att tillsammans med barnbibliotekspersonalen identifiera hinder och 

hitta lösningar för att målgruppen, barn och unga med läshinder, ska nås av de anpassade 

medier som finns på biblioteket och använda dem. 

Problemformulering 

Många barn med läshinder skulle ha nytta av anpassade medier via biblioteket, men använder 

dem inte eller får inte tillgång till dem. I denna uppsats granskas möjliga orsaker till detta och 

vilka lösningar på problemet som finns. 

Frågeställningar   

 Vilka utmaningar och hinder finns för att nå ut med anpassade medier till målgruppen 

barn och unga med läshinder enligt barnbibliotekspersonalen? 

 Vad finns det för lösningar på dessa hinder? 

 Hur kan regionbiblioteket arbeta för att bidra till att utveckla och förbättra 

förmedlingen av anpassade medier till den aktuella målgruppen? 

 

Man kan precisera frågeställningarna och bryta ner och närmare granska dem genom 

dessa följdfrågor: 

- Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll som förmedlare?  

- Vad har den nya tekniken inneburit och är den känd bland dem som behöver 

använda den?  

- Hur upplever bibliotekspersonalen arbetet med den nya tekniken?  

- Hur kan anpassade medier marknadsföras på ett effektivt sätt mot målgruppen? 
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Avgränsningar 

Detta arbete handlar om barn och unga med läshinder. I arbetet nämns ofta barn med dyslexi 

eftersom denna grupp är den som det skrivits mest om. Det finns en mängd olika läshinder, 

genom mejlkonversation med logoped Astrid Frylmark (2012-03-05) har jag fått en lista på de 

vanligt förekommande. Nedan citerar jag dessa och vad det innebär. Enligt Astrid Frylmarks 

definition är det följande grupper: 

Dyslexi är den typ av avkodningssvårigheter som beror på en nedsatt förmåga att automatisera 

sambandet mellan bokstäver och ljud. En person med dyslexi kan i regel kompensera sitt 

funktionshinder genom inspelade böcker. 

 

Personer (barn, unga, vuxna) med andra neuropsykiatriska svårigheter får varierande typer av läs- och 

skrivsvårigheter: 

 För dem med AD/HD handlar det ofta om läsförståelse eftersom de har problem med att fokusera vid 

läsning och tankarna kanske fladdrar iväg. 

 För personer med autismspektrumstörning handlar det om förmågan att tränga in i handlingen och 

förstå det som inte är skrivet rakt på – göra inferensen – och dessa personer är sällan intresserade av 

skönlitteratur. 

 För personer med språkstörning som omfattar ordförråd och meningsförståelse kan läsförståelse bli 

nedsatt bara på grund av att språket är alltför komplicerat. 

 Sedan finns det personer med annan språklig bakgrund och personer med kognitiva bekymmer och 

personer med afasi. 

 

Det gemensamma för alla dessa funktionshinder är att de inte syns utanpå och därför kan barn 

och unga med läshinder vara en svår grupp att identifiera och nå. Speciellt för 

bibliotekspersonal som ofta får förfrågan om anpassade medier av skolpersonal eller föräldrar. 

De säger ofta att barnet har ett läshinder, men inte vilken sorts och själva kan de vara osäkra 

på vad läshindret innebär. Dessutom får bibliotekspersonal inte efterforska vilken form av 

funktionshinder en låntagare har, vilket gör att det kan vara svårt att veta om det är ett barn 

med dyslexi eller med andra läshinder man har framför sig. Därför har jag valt att i detta 

arbete använda benämningen barn och unga med läshinder för att täcka in en så stor grupp 

som möjligt. 
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2. Tidigare forskning  

 
För att få fram material till denna rapport har jag dels sökt i BADA och ERIC och dels tagit 

kontakt med olika personer för att få förslag på lämplig litteratur. Framställningen 

koncentrerar sig på undersökningar och litteratur som belyser barn och unga med läshinder 

och bibliotek samt bemötande och marknadsföring. Först börjar jag med dyslexi och sedan 

bemötande för att avsluta med det material som handlar om barn och unga med läshinder. 

2.1 Dyslexi 
 
För att försöka förstå problematiken kring ämnet dyslexi har jag läst in litteratur i ämnet och 

inser att det är mycket omfattande och till viss del kontroversiellt. Eftersom rapporten inte ska 

handla om dyslexi har jag valt att lägga betoning på det andra materialet i denna översikt. Jag 

tycker ändå att det varit mycket värdefullt att ha med denna kunskap i bagaget. Två titlar vill 

jag speciellt nämna, dels Martin Ingvar (2008) En liten bok om dyslexi och dels Ulla Föhrer 

och Eva Magnussons (2010) två böcker med titlarna Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? 

Levnads-berättelser samt Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och 

skrivsvårigheter. 

I den litteratur som berör dyslexi ur pedagogisk eller medicinsk synvinkel berörs sällan eller 

aldrig bibliotekets insatser eller utbud.  

2.2 Bemötande 
 
Den uppsats som berörde mig mest var Dyslexi. Fyra föräldrars erfarenheter av hur skolans 

lärare och specialpedagoger bemött deras barn av Veronica Bäckström och Sofie Eriksson 

(2006). Genom föräldrarnas berättelser tillförs ett annat perspektiv och man får värdefull 

information som bygger på erfarenheter och upplevelser av hur vardagen ser ut för elever med 

dyslexi. Till exempel  

… hur hemmiljön formas på grund av barnets tillkortakommande. Lärare som inte vill veta av läs- och 

skrivsvårigheter, barn med ett självförtroende som är i botten, och föräldrar som lägger ner största delen 

av sin fritid för att hjälpa barn med läxorna och andra skoluppgifter, verkar höra till vardagen för dessa 

familjer. (sid 25)  

I denna uppsats poängteras hur viktigt det är med tidiga insatser och rätt bemötandet samt att 

barnen själva får vara med och påverka hur hjälpinsatserna ska se ut. En mening i detta arbete 

som har betytt mycket för mig:  

Lika lite som vi hindrar rullstolsburna när de tar hissen istället för trapporna,  

kan vi hindra barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter tillgång till den hjälp de så väl behöver. 

(sid 26) 
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2.3 Barn och unga med läshinder och bibliotek. 
 
Sedan 2000-talets början har ett antal magisteruppsatser skrivits i detta ämne, de tre som jag 

har valt ut speglar olika delar av frågeställningen. 

Anna Fahlbeck har i sin magisteruppsats Barn med lässvårigheter och bibliotek: en 

användarstudie om några barns erfarenheter och upplevelser av bibliotek (2003) genom 

enkäter och intervjuer undersökt hur barn med lässvårigheter upplever och använder bibliotek 

samt hur de hanterar sina svårigheter i mötet med biblioteket. Resultat visar att många barn 

med lässvårigheter använder bibliotek och har glädje och nytta av det. Främst gällde detta 

dock de barn som är medvetna om och har accepterat sina lässvårigheter. De barn som inte 

har accepterat sina lässvårigheter eller tar ansvar för dem, ser inte bibliotekets resurser som 

värdefulla och upplever inte att de behöver biblioteket. I samtliga grupper som var med 

påvisar författaren även stora skillnader när det gäller det sociala livet och att söka stöd från 

och känna tillit till både vuxna och kompisar. När det gäller den mest utsatta gruppen vill jag 

gärna citera de sista meningarna ur uppsatsen som en markering av hur oerhört viktigt det är 

att försöka nå dessa barn  

De minimerar, förtränger sina svårigheter, är inte problem-fokuserade, har svag egenkontroll, de kan ha 

svårt att minska effekterna, av att inte kunna läsa, med egna initiativ. De har inte accepterat sina 

lässvårigheter och tar inte ansvar för dem. De söker inte social tillit och stöd varken hos vuxna eller hos 

kompisar. (s.91) 

I magisteruppsatsen Det kan alltid bli bättre. En kvalitativ studie av fem folkbiblioteks 

tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar av Rose-

Marie Johansson och Sofia Ängsved (2008), har man undersökt hur tillgängligheten för 

fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar såg ut på biblioteken och om 

det fanns hinder som begränsade denna.  Man ville också ta reda på 

… om bibliotekspersonalen hade den kunskap som fodras för att nå ut om sin verksamhet till dessa barn 

och ungdomar och hur de gått tillväga för att tillfredsställa gruppens behov. (s. 63). 

Två intressanta slutsatser för mitt arbete, framkom i denna uppsats. Dels när det gäller 

bemötande: 

Hur bemötande av funktionshindrade ser ut på biblioteken förefaller vara förenat med hur väl insatt 

personalen är i de olika funktionshindren” (s. 51)  

Det finns grupper som är svårare att nå än andra och där nämner man speciellt ”svaga” eller 

dyslektiker. Dessa är svåra att upptäcka eftersom funktionshindret inte syns utanpå. 

Karolina Bohlin och Helena Hellsberg har i sin magisteruppsats Skolbibliotekarier och elever 

med dyslexi – en studie om några skolbibliotekariers upplevelser av sitt arbete och samarbete 

om en marginaliserad användargrupp (2007) kommit fram till flera tänkvärda slutsatser. En 

av dem är att majoriteten av respondenterna (= skolbibliotekarierna) avstår från att hävda sitt 

expertområde när det gäller samarbetet med specialpedagogerna, något som blir extra 

intressant eftersom man hävdar sin expertis i större utsträckning mot lärare! Författarna anser 



12 
 

att respondenterna uppträder professionslöst och att detta i förlängningen kan drabba den 

dyslektiske eleven:  

Respondenterna upplever att okunskapen om vilka elever som präglas av handikappet hindrar dem i 

deras arbete. Dessutom är elevens egen attityd till handikappet en avgörande faktor för om 

bibliotekarien kan hjälpa eleven med att tillhandahålla tekniska hjälpmedel eller anpassad litteratur.  

(s. 71) 

Liknande slutsatser förekommer i flera andra magisteruppsatser. 

2.4 Strategisk kommunikation  
 
Under åren 2009–2010 pågick projektet Synliggör biblioteket – identitet, image, profil och i 

rapporten om projektet Konsten att synliggöra bibliotek – ett halländskt projekt 2009-2010, 

finns många erfarenheter som kan appliceras på min frågeställning. Bland annat att  

Bibliotekspersonalen är den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för god verksamhet och 

kommunikation. Att bibliotekspersonalen känner sig delaktig och engagerad är av avgörande betydelse 

för hur biblioteket uppfattas av omvärlden. (sid 58) 
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3. Metod 

 
Den metod som jag tillämpade i detta projekt är aktionsforskning. Jag har läst om denna 

metod i Lära till lärare av Dimenäs (2007) och tycker att det mesta som står om denna metod 

passar för det sätt som jag arbetade på. Nedan resonerar jag med utgångspunkt från denna bok 

varför jag valt just denna metod. 

3.1 Aktionsforskning och aktionslärande 
 
För det första passade aktionsforskningen mitt arbete eftersom dess syfte är att förbättra och 

förändra det som ska studeras, vilket i mitt fall handlar om att öka tillgängligheten till 

anpassade medier till barn med läshinder. Dessutom ska aktionsforskning uppkomma ur ett 

behov av att förändra något som upplevs problematiskt, vilket förmedlingen av anpassade 

medier gör både för deltagarna/barnbibliotekarierna och för mig. Forskningen ska ta sin 

utgångspunkt i frågor som deltagarna/barnbibliotekarierna ställer om den egna praktiken och 

frågorna ska formuleras av praktikerna.  

Det som också tilltalar mig med aktionsforskningen och som passar väldigt bra in på det ämne 

jag valt är att den har som mål att hjälpa människor att utforska sin egen situation för att 

förändra den och att resultatet ska komma praktikerna till del. Min förhoppning är att genom 

att använda aktionsforskningsmetodiken kunna komma en bit på vägen. Något som passar 

mig väl i denna metod är också strävan efter att förena teori och praktik, vilket ofta är ett 

dilemma ute i det vardagliga arbetet på biblioteken, då de praktiska vardagsbestyren ofta tar 

över. Det finns varken tid eller ork att sätta sig in i olika teorier. Därför tror jag att det passar 

bra med den kunskapssyn inom aktionsforskning som säger att ”kunskap skapas genom 

praktisk handling och reflektion över densamma.” Dimenäs (2007, s. 176) 

Enligt kapitlet om aktionsforskning råder en speciell roll mellan handledare och deltagare. Ett 

belysande citat: 

Inom aktionsforskning betonas att det ska råda en jämbördig roll mellan forskare och deltagare. Från 

forskarens sida kräver detta en stor medvetenhet om den egna förförståelsen, men också en lyhördhet 

gentemot deltagarna och en nyfikenhet och vilja att sätta sig in i deltagarnas situation. Handledarens 

uppgift beskrivs i termer av att utmana deltagarnas tänkande, att tillföra teoretisk kunskap kring det 

studerade området och att driva processen framåt. (s. 181)  

En central del av aktionsforskningen är att aktionen, handlandet är ett dominerande inslag, 

vilket gör att den skiljer sig från annan forskning. Förutom att planera, observera och 

reflektera krävs att man utför en handling för att påverka och förändra det som studeras. Helst 

ska detta bygga på en samverkan mellan praktikerna och handledaren. Då leder det 

förhoppningsvis till en större kunskap och en starkare koppling mellan teoretisk och praktisk 

kunskap. Att arbeta aktionsinriktat tror jag är ett sätt som passar bibliotekariekåren bra, 

speciellt som det kan kopplas ihop med teoretisk kunskap via handledaren. 

Inom aktionsforskning lyfts tre verktyg fram: observation, dagboksskrivande och 

handledning. Dimenäs (2007, s. 183f). Framförallt för att synliggöra praktiken men även den 
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process som pågår. Reflektion, analys och dokumentation är andra viktiga delar av 

aktionsforskningsprocessen. 

 

Observationer syftar till att både öka förståelsen för den egna praktiken och att utveckla 

förmågan att systematisera iakttagelser och studera eget agerande. Främsta syftet med 

observationerna är att iaktta vad som verkligen sker och inte utgå från hur man tror att något 

förhåller sig. Det finns en mängd olika observationsmetoder att använda sig av.  

 

Dagboksskrivande. ”I aktionsforskningsprocessen framhålls dagboksskrivande som en viktig 

källa till kunskap och som ett viktigt verktyg för den reflektionsprocess som utgör en central 

del inom ansatsen.” Dimenäs (2007, s. 184). Jag är övertygad om att det stämmer men ser 

redan nu vissa problem med att få praktikerna med på tåget när det gäller denna del. Det finns 

både en praktisk del – att få tid och möjlighet till att skriva och en prestationsladdad del – 

kommer det jag skriver att vara tillräckligt bra och välformulerat? Vem kommer att läsa detta? 

3.2 Reflektion 
 
Reflektionens betydelse för lärandet framhålls av flera forskare: ”reflektion över gjorda 

erfarenheter är en förutsättning för att erfarenheterna ska resultera i ett yrkeslärande.” 

Dimenäs (2007, s. 185). För att få distans till sin verksamhet är självreflektionen viktig, både 

för att få avstånd till sig själv och till de aktiviteter man genomför. Min förhoppning var att i 

detta projekt få möjlighet till gruppreflektion för att på så sätt öka erfarenhetsutbytet mellan 

deltagarna. Naturligtvis vore det bäst om även enskild självreflektion kan ingå, men även här 

är frågan hur mycket jag kan begära av deltagarna. 

Hur gör man för att analysera sina erfarenheter? Dimenäs menar att det är handledarens 

uppgift att hjälpa till med detta och det hoppas jag få stöd för att göra. Kanske genom att 

inhämta kollegors erfarenheter, både på hemmaplan och på kursen? Eller genom att inhämta 

ytterligare kunskap i litteratur om analys och analysmetoder. 

Inom biblioteksvärlden är man då som nu dålig på att dokumentera sin verksamhet. 

Framförallt skulle jag vilja påstå att barnbibliotekarierna i allmänhet är dåliga på att 

dokumentera sin verksamhet, här kunde jag se att problem kunde komma att uppstå. Samtidigt 

är det av största vikt att dokumentera för att sprida sina erfarenheter till kollegor, chefer, 

politiker och forskare. Kanske kommer den dokumentation som görs via detta arbete att 

räcka? 

3.3 Handledarrollen – den perfekta beskrivningen på en regional 
utvecklare? 
 
När man arbetar regionalt är det viktigt att se sin roll på rätt sätt. Man är inte den som ska 

arbeta operativt och man får absolut inte tala om för kommunerna hur saker och ting SKA 

göras, den kommunala självbestämmanderätten är något som värnas starkt. Det gäller att hitta 

den rätta balansen och rollen i arbetet som regional utvecklare. Därför var det extra roligt och 

intressant att se hur handledarens roll beskrivs inom aktionsforskningen;  



15 
 

handledningstillfällena kan också spela en viktig roll för att sätta ord på egna erfarenheter 

samt utgöra ett stöd och hjälp för praktikern att koppla samman de egna erfarenheterna med 

teoretisk kunskap, att utmana och ifrågasätta resonemang som bygger på sådant som man från 

professionen tar för givet. Att vara handledare handlar också om att förse deltagarna med 

uppgifter de ska genomföra i den egna verksamheten, deltagarna ska kunna sätta det studerade 

problemet i relation till teoretisk kunskap för att bättre kunna förstå och förändra det.  

Handledningstillfällena kan också spela en viktig roll för att sätta ord på egna erfarenheter och 

att utbyta erfarenheter med kollegor. 

I beskrivningen av handledarens uppgift tycker jag mig finna beskrivningen av den perfekta 

regionala utvecklaren! 

3.4 Aktionsforskning i praktiken 
 
Att läsa om en teori eller en forskningsmetod är en sak och att omsätta den i praktiken en 

annan. När jag hade bestämt mig för att använda mig av aktionsforskning som metod för mitt 

arbete var det värdefullt och inspirerande att läsa Jennie Elméns utvecklingsarbete Att 

synliggöra biblioteket för föräldralediga. Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete. 

(2011).  

3.5 Diskussion och reflektion kring handledarrollen enligt 
aktionsforskningsteori   
 
I ett aktionsforskningsarbete finns normalt sett en forskare som är handledare. Handledarens 

roll är i det fallet främst att tillföra forskningsprocessen de metodologiska kvalitéer som krävs 

i ett sådant sammanhang.  

Eftersom detta arbete inte ligger på den nivån, utan mer vill vara ett utvecklingsarbete som är 

aktionsforskningsinspirerat kommer handledarrollen att få en annan utformning. 

Den kommer att bli mer inriktad på själva aktionen, och mindre på den metodologiska delen. 

Min ingång är att jag kan se många fördelar med att koppla handledarrollen till den roll jag 

har idag som utvecklingsledare, men utifrån den verklighet som jag lever och arbetar i. 

En av fördelarna är att arbetet utgick från de frågor som deltagarna, i detta fall 

bibliotekspersonalen, ställde om den egna praktiken. Här fanns en möjlighet att tillgodose 

både bibliotekspersonalens och bibliotekschefernas önskemål om att få stöd och hjälp med 

frågor och problem som dyker upp i det dagliga arbetet. Till min hjälp kunde jag som 

handledare använda de tre grundstenarna i det aktionsforskningsinspirerade arbetet; 

observation, dagboksskrivande och reflektion. 

En annan fördel med metoden är att handledaren förväntas förse deltagarna med uppgifter i 

den egna verksamheten, gärna uppgifter som ”sätter det studerade problemet i relation till 

teoretisk kunskap för att bättra kunna förstå och förändra det”. Dimenäs (2007, s. 185). 

Problemformuleringen i detta arbete bygger till stor del på gemensamt uppkomna problem i 

den egna verksamheten och därför finns bra förutsättningar för att bibliotekspersonalen vill 

ägna sig åt denna fråga. Svårigheterna med denna metod kan bli att få de teoretiska 

kunskaperna att bli levande och kopplade till den dagliga verksamheten, så att det inte bara 
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blir hur och vad man gör utan att också ett varför finns med. De snäva tidsramar som 

bibliotekspersonalen lever under gör att man i många fall vill ha ett ”quick fix” och inte anser 

sig ha tid att fördjupa sig i olika teorier. Bristen på tid kan också medföra att detta arbete inte 

får den tid det skulle behöva för att leva upp till kraven på ett aktionsforskningsinspirerat 

arbete. Här finns en oro för att det handledande momentet i min roll kan bli för otydligt för 

bibliotekspersonalen, att jag kommer att gå tillbaka till min vanliga roll som 

utvecklingsledare. Det känns dock viktigt att pröva ett annorlunda sätt att arbeta på och att på 

så sätt kanske få svar på de frågeställningar som ställts i början av arbetet. 

Andra inspirationskällor för att arbeta med aktionslärande har jag fått genom följande källor: 

Jennie Elmén (2011) Att synliggöra bibliotek för föräldralediga. Ett 

aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete, och Cato Bjørndal (2005) Det värderande 

ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 

Jennie Elméns arbete gav många aha-upplevelser och genom den fick jag många bra 

litteraturtips, exempelvis Cato Bjørndals Det värderande ögat som varit ovärderlig. I denna 

har jag funnit underlag för att använda både metoder kring loggboksskrivande (s. 61-70) och 

observationsschema (s. 51-52). 
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4. Aktionsforskningslärande i praktiken - ett halländskt 

utvecklingsarbete 

 
I början av detta arbete var jag inte helt klar över vilken metod jag skulle välja för att arbeta 

med för att besvara frågeställningen: 

 Vilka utmaningar och hinder finns för att nå ut med anpassade medier till målgruppen 

barn och unga med läshinder enligt barnbibliotekspersonalen? 

 

Inom kursen Regional utveckling av biblioteksverksamhet fick vi under våren 2011 flera 

inspirerande föreläsningar och inläsningsuppgifter och det var först fram emot sommaren 

2011 som jag hittade den metod som jag sedan valt att använda. Eftersom jag var angelägen 

att komma igång med arbetet, prövade jag under våren 2011 min frågeställning med andra 

aktiviteter än de som ingår i ett aktionslärande. Dessa redovisas under 4.1 Förstudier. 

Nedan följer en lista över vilka aktiviteter som genomförts och vilken status de har för arbetet.  

Dessa aktiviteter kan sägas ingå i förstudie till själva arbetet och bekräftade till stora delar 

utgångspunkterna för detta arbete. Arbetet inleddes med en förstudie som innefattade följande 

moment: 

 Workshop med barnbibliotekspersonal i en halländsk kommun.    

 Workshop med nätverket för barnbibliotekarier i Halland.  

 Intervju med logoped. Redovisas mycket kort. 

 

Huvuddelen av arbetet bestod under hösten 2011 av: 

 Tre träffar med handledning utifrån aktionsforskningsteori med barnbibliotekspersonal 

i bibliotek A 

 Observation i bibliotek B 

 Intervju med bibliotekspersonal i bibliotek B. Redovisas ej men resultat från denna 

intervju finns med i redovisningen i kapitel 5 och 6. 

 

De olika arbetssätten kommer att redovisas utförligt i resterande del av kapitel 4. 

4.1 Förstudie 
 
För att pröva min projektidé genomförde jag under våren 2011 två workshops, dels med 

barnbibliotekspersonalen i en halländsk kommun och dels vid ett nätverksmöte med 

barnbibliotekarier från hela Halland. Vid bägge tillfällena presenterades kort projektidén och 

därefter fick deltagarna post-it-lappar och skulle två och två tillsammans fundera över och 

skriva ner hinder för att nå ut med bibliotekets utbud av anpassade medier och då främst 

Daisy-böcker och Egen nedladdning. Efter cirka 5 -10 minuter fick varje grupp presentera 

sina post-it-lappar och jag skrev upp de viktigaste ledorden på ett blädderblock. Detta ledde 

till vissa diskussioner i gruppen men också många instämmande suckar. Den sammanställda 
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listan över hinder motsvarade på många punkter de hinder som jag redan tidigare stött på och 

som jag också själv funderat över. (Se bilaga 1) 

Vid vårens nätverksmöte med barnbibliotekarier från hela Halland presenterade jag också 

projektidén och de närvarande menade att detta är ett angeläget problem som man gärna ville 

ha hjälp med att lösa. 

4.2 Planering 
 
För att omsätta den metod jag valt att arbeta med och försöka få svar på mina frågeställningar, 

valde jag att ta kontakt med två kommunbibliotek, för att ta reda på om de kunde tänka sig att 

vara med i mitt utvecklingsarbete. I fortsättningen benämns dessa bibliotek A och bibliotek B 

Tanken var att arbeta aktionslärande med en grupp barnbibliotekarier inom bibliotek A:s 

bibliotekssystem (= barnbibliotekarierna kom från både huvudbibliotek, filialer, skolbibliotek 

och bokbussverksamhet) och att arbeta med observationer på bibliotek B. Urvalet av dessa två 

utgick ifrån att dels arbeta med ett ”vanligt” bibliotekssystem med ”vanlig” verksamhet som 

bibliotek A och dels arbeta med ett bibliotek, bibliotek B, som satsat extra på marknadsföring 

till barn och ungdomar med läshinder. Det har ökat min förförståelse för att bättre kunna 

identifiera och problematisera ämnet. 

I början av augusti 2011 tog jag kontakt med cheferna vid bibliotek A, för att höra om jag fick 

”låna” deras personal till att vara med i mitt utvecklingsarbete. De gav sitt klartecken i början 

av september och fem barnbibliotekarier från olika former av bibliotek anmälde sig för att 

delta. Två träffar på vardera två timmar bokades in, den 20 september och den 25 oktober 

2011. Två bibliotekarier vid bibliotek B hade planerat ”Boken i örat – för dig som läser med 

öronen!” som är ett exempel på hur man arbetar med att marknadsföra anpassade medier på 

ett nytt sätt. Det var inplanerat tre drop-in med detta tema under hösten 2011. Något som 

kunde passa mitt arbete perfekt så jag tog kontakt och fick gärna komma och observera under 

de gånger som var kvar under hösten.  

Som tidigare nämnts i kapitel 2 Tidigare forskning hade jag försökt sätta mig in i ämnet 

dyslexi och dess konsekvenser, en uppgift som var både mycket omfattande och 

motsägelsefull. För att bringa lite mer klarhet i frågan tog jag kontakt med en logoped och 

intervjuade henne. Detta visade sig vara en lyckoträff då hon dels kunde ge mig många 

pusselbitar, dels hade hon många intressanta reflektioner kring bibliotekets arbete och sitt 

samarbete med dem. 

4.3 Genomförande 

Bibliotek A – första träffen 2011-09-20 
Vid den första träffen hade jag förberett mig för rollen som handledare och inledde med att 

berätta om mitt utvecklingsarbete och bakgrunden till det. Detta gjorde det enklare att sedan 

komma med lagom provocerande antaganden och frågor. Därefter kunde vi tillsammans börja 

prata om olika utmaningar. Dessa utmaningar punktades ner på blädderblock samtidigt som vi 

pratade och diskuterade. Diskussionerna ledde till många nya insikter för min del och 

förhoppningsvis också för bibliotekarierna. Det gavs också utrymme för bibliotekarierna att 
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lufta sina tankar och farhågor och här kunde man snabbt se skillnader mellan de olika 

biblioteksformerna. Den som var mest van vid frågor kring Daisy och Egen nedladdning var 

den bibliotekarie som arbetade med skolbiblioteksprojektet. En sammanfattning av detta finns 

som bilaga 2. 

Jag delade ut fina anteckningsböcker som skulle användas som loggbok enligt metoddelen i 

aktionsforskning och berättade om vad aktionsforskning – aktionslärande gick ut på. Sedan 

frågade jag om de kunde tänka sig att under en månad föra dagbok/loggbok över olika 

händelser, tankar och funderingar som hade samband med mina frågeställningar och de 

utmaningar som vi hade haft uppe under förmiddagen.  Bibliotekarierna lovade att försöka 

och tog varsitt anteckningsblock. För att det skulle bli lättare för dem att skriva så använde jag 

mig av instruktionerna från Det värderande ögat i kapitlet ”Loggbok som värderande öga” 

Bjørndal, (2005, s. 61-70), där det finns flera modeller att använda. Modellerna bestod i att 

man gjorde olika tabeller med rubriker, exempelvis: 

Vad hände? Vad kände jag? Vad lärde jag mig? 

   

(Bjørndal, s. 67) 

eller 

Verksamhet Vad har gjorts? Vad har vi lärt? Vad är bäst att göra? 

    

(Bjørndal, s. 68) 

Det verkar kanske enkelt men är en bra hjälp till att komma igång att skriva. 

Bibliotek A - andra träffen 2011-10-25 

Vi började med att gå laget runt för att få reflektioner över hur det gått sedan vi träffades sist. 

Alla hade blivit mer uppmärksamma på att föra fram anpassade medier och även funderat 

över sin egen roll. De hade också reflekterat över hur man på olika sätt kan få in information 

och inspiration kring talböcker, Egen nedladdning och andra hjälpmedel i det dagliga arbetet. 

Det finns många hinder på vägen och det gav mig flera nya infallsvinklar på området. Bland 

annat framkom det hur omöjlig situationen är för bokbusspersonalen, då de har väldigt kort tid 

(en kvart!) för varje klass vid sina besök och tillfälle att prata Egen nedladdning eller 

informera lärare är nästan obefintlig. En annan reflektion var att man måste lära sig tekniken 

för att kunna ”prata för varan”. Eftersom det stora flertalet av bibliotekarierna inte har tillgång 

till iPhone eller en androidtelefon, iPad eller läsplatta så blir avståndet till den nya tekniken 

ännu större. 

Vi pratade om bibliotek B:s modell med öppet hus men man kände sig inte mogen för att 

bjuda in barn och föräldrar än. Ett stort problem för samtliga är bristen på tid; tid att sätta sig 

in i allt det nya, att pröva på tekniken och att lära sig allt det nya själv. När det gällde 

loggboken var det olika hur ofta och hur omfattande man skrivit i den. Någon hade skrivit 

mycket och någon inte alls. Därefter fick de som ville berätta om eller läsa ur sina loggböcker. 

Jag fick kopiera en del sidor och kommer att ta med citat från dessa i denna rapport. 
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När jag, lite provokativt, framförde åsikten att det borde vara lika självklart för all personal på 

biblioteket att kunna registrera låntagare för Egen nedladdning som att göra ett nytt lånekort 

till en person, så suckade man samfällt men höll med. För att uppnå detta måste cheferna stå 

bakom en satsning på fortbildning i denna fråga och fortbildning måste erbjudas från 

regionbiblioteket. Biblioteken måste också ha tillgång till de nya mobilerna för att kunna testa 

och pröva. 

En av bibliotekarierna hade varit på regionbibliotekets fortbildning kring Egen nedladdning 

och därefter prövat på att bli registrerare. Mötet avslutades med att vi alla gick till en dator där 

denna bibliotekarie handledde oss genom tillvägagångssättet på TPB:s hemsida. Vi gick in 

och gjorde tillsammans hela proceduren från att registrera till att ladda ner till en mp3-spelare. 

Ett problem som bibliotek A har är att alla elever får en Macintosh-dator när de börjar på 

högstadiet och att det inte fanns någon anvisning på TPB:s hemsida om hur man laddar ner till 

Macintosh-datorer. 

Eftersom det kändes som att mycket ”hängde i luften” och alla verkade intresserade av en 

fortsättning, bestämde vi en extra träff den 29 november 2011. Detta innebar att det fanns 

både ett intresse för frågan och ett stort behov av fortbildning.  

Bibliotek A – tredje träffen 2011-11-29 

Även denna gång gick vi laget runt och pratade om tankar, funderingar och reflektioner som 

uppkommit sedan förra gången. De som ville fick läsa upp eller berätta om det de skrivit i 

loggböckerna. Återigen framfördes önskemål om att få tillgång till ny teknisk utrustning samt 

fortbildning, gärna med ”hands-on” för att riktigt kunna känna på och lära sig hantera allt nytt. 

Något som blev mer och mer uppenbart för mig för varje träff var värdet av att sitta några få 

tillsammans och få lufta alla sina funderingar, farhågor och glädjeämnen kring detta ämne. 

Alla fick tillfälle att prata och det ganska ostrukturerade samtalet gjorde att nya 

frågeställningar kom upp efterhand. 

Bibliotek B – observation  

Två bibliotekarier ville under år 2011 pröva på en ny modell för att nå barn och unga med 

läshinder. Satsningen kallas för ”Boken i örat – för dig som läser med öronen!”. Tre tillfällen 

med drop-in anordnades under hösten 2011. Så här står det på informationsbladet som man 

skickade ut: 

Boken i örat – för dig som läser med öronen! 

Nu kan du ladda ner dina talböcker direkt från internet. 

Barn och ungdomar med läshinder kan få ett 

eget nedladdningskonto för talböcker på internet,  

som Spotify, fast med böcker. 

Observation 2011-10-05 

En mycket bra förberedelse för observationen var kapitlet ”Observation som värderande öga” 

ur boken Det värderande ögat, Bjørndal (2005, s. 26 ff) där många handfasta och tänkvärda 

tips ges. Denna bok presenteras närmare i metoddelen. 

En viktig förutsättning för denna satsning, som jag ser det, är att det finns ett samarbete 

mellan barn- och vuxenavdelningarna vid bibliotek B. Den ena bibliotekarien är 
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vuxenbibliotekarie med speciellt ansvar för frågor kring talböcker, Daisy och Egen 

nedladdning medan den andra är barnbibliotekarie med ansvar för Äppelhyllan och samma 

frågor som vuxenbibliotekarien men ur ett barn- och ungaperspektiv. 

Observationen skulle ske under den timme som det var drop-in, dock hade det blivit fel i 

annonsen så denna dag höll det på i två timmar.  

Det var vid andra tillfället av satsningen som observationen genomfördes, för komplett 

observationsprotokoll (se bilaga 3). Detta tillfälle av satsningen inföll under Dyslexiveckan 

och det pågick samtidigt mycket annat i lokalen. Man hade valt att vara på barnavdelningen 

på en öppen plats vid fönsterraden, där det även fanns datorer. Där fanns det mer plats och var 

lite tystare än det var på den plats man var på vid det förra tillfället. På olika sätt har man 

försökt skapa ett rum i rummet, dels genom att placera ut några trästolar i en halvcirkel, dels 

genom att sätta några skylthyllor med material på. Det hela gav ett välordnat intryck. 

Personalen hade dekorerat biblioteksrummet med affischer från TPB som hängts upp 

strategiskt och vackert, bland annat på pelare runt om i lokalen. Man hade även gjort flyers 

med information. 

De ansvariga bibliotekarierna var lite bekymrade över om det skulle komma några, eftersom 

man dels haft mycket program under veckan, dels att det stått fel klockslag i det utskick som 

gått ut. Denna oro visade sig dock vara obefogad, vid halvfem-tiden strömmade folk till och 

den verkliga observationen kunde börja. Till en början kom det sju personer varav fem vuxna 

och två barn. Det blev med en gång uppenbart att flertalet vuxna var rektorer eller pedagogisk 

personal som kommit dit för att få information om Egen nedladdning. 

Observationen utgick från fyra teman, hämtade från Det värderande ögat: 

Tema Person Beskrivning: Vad sägs? Vad händer? 

   

(Bjørndal 2005, s. 52)
 

Det var till stor hjälp att ha dessa teman och det var slående hur mycket man ändå hann fånga 

upp på den relativt korta tid som observationen genomfördes. Det var fullt upp hela tiden och 

jag hade svårt att hinna med att observera allt. Därför koncentrerade jag mig framför allt på de 

föräldrar och barn som kommit. 

För att komplettera att det endast blev ett observationstillfälle gjorde jag en intervju med 

bägge bibliotekarierna om satsningen, resultaten från denna intervju kommer att inflikas i 

resultatgenomgången. Intervjun gjordes med utgångspunkt från anvisningarna i Bjørndal, 

(2005, s. 90-99). 
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5. Resultatgenomgång. Analys och tolkning 

 
Utgångspunkten för detta arbete har varit syftet och frågeställningarna samt de mer precisa 

följdfrågorna (se även kapitel 1.2).  

Syftet med projektet är att tillsammans med barnbibliotekspersonalen identifiera hinder och 

hitta lösningar för att målgruppen, barn och unga med läshinder, ska nås av de anpassade 

medier som finns på biblioteket och använda dem. 

Frågeställningar 

 Vilka utmaningar och hinder finns för att nå ut med anpassade medier till målgruppen 

barn och unga med läshinder, enligt barnbibliotekspersonalen? 

 Vad finns det för lösningar på dessa hinder? 

 Hur kan regionbiblioteket arbeta för att bidra till att utveckla och förbättra 

förmedlingen av anpassade medier till den aktuella målgruppen? 

Mer precisa följdfrågor 

- Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll som förmedlare?  

- Vad har den nya tekniken inneburit och är den känd bland de som behöver 

använda den?  

- Hur upplever bibliotekspersonalen arbetet med den nya tekniken?  

- Hur kan anpassade medier marknadsföras på ett effektivt sätt mot målgruppen? 

 

I texten nedan redovisas resultatet uppbyggt kring dessa samt kopplade till aktionslärandets 

metoder och mål. För att få en tydligare struktur tar jag de olika biblioteken var för sig. 

5.1 Bibliotek A 
 
De tre träffarna vid bibliotek A utgick från syftet och under träffarna kom frågeställningarna 

och dess underfrågor upp. Samtliga frågor var aktuella och viktiga för deltagarna. De hade 

erfarenhet av att arbeta med dessa frågor, om än på lite olika sätt. Flera av frågorna var 

högaktuella efter kampanjen om tillgång till Egen nedladdning från TPB och Regionbibliotek 

Halland. 

 

Det viktigaste med träffarna var att det gavs tid för samtal där alla kunde göra sin röst hörd. 

Eftersom gruppen var liten och samtalet inte särskilt hårt strukturerat, kunde man ta upp både 

stort och smått, man vågade ställa frågor och ha funderingar kring både praktik och teori. På 

detta sätt blev det flera naturliga tillfällen för reflektion och analys av frågeställningarna. 

I dessa samtal kom aktionslärandet in på ett naturligt sätt samtidigt som frågeställningarna 

besvarades. Att arbeta med aktionslärande visade sig mycket givande för både deltagarna och 

mig själv. Upplägget med att ställa frågor, utmana deras resonemang och sätta problemet i 

relation till teoretisk kunskap, fungerade mycket bra för att få igång processen. Det 

handledande arbetssättet gav mig som utvecklingsledare en ny ingång till mitt arbete. 
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Efter de tre träffarna skickade jag ut ett mejl med några utvärderingsfrågor. I min 

resultatgenomgång kommer jag att inflika citat från dessa samt från de loggböcker som jag 

fått lov att citera. 

Frågeställningar 

 

Vilka utmaningar och hinder finns för att nå ut med anpassade medier till målgruppen 

barn och unga med läshinder, enligt barnbibliotekspersonalen? 

Vid den första träffen med bibliotek A arbetade vi tillsammans med denna fråga och alla 

förslag skrevs ner på ett blädderblock (se bilaga 2). Vi diskuterade och funderade kring 

punkterna. Det största hindret som framkom var den nya tekniken, sedan kom 

marknadsföringsfrågan och därefter ansvarsfrågan. Vem har ansvar för vilket material och 

vem ska betala vad? Under denna omgång kom inte problemet med upplevelsen av tidsbrist 

fram så starkt som under de två återstående träffarna. Samstämmigheten med det som 

framkommit redan under våren och vid andra tillfällen är slående; de tre stora utmaningarna 

och hindren rör sig kring teknik, kompetens och tid. 

Vad finns det för lösningar på dessa hinder? 

Ett sätt att hitta lösningar för dessa hinder har varit att arbeta aktionslärande med handledning, 

reflektion och loggboksskrivande. Det har gjort att bibliotekspersonalen fått upp ögonen för 

olika lösningar på dessa hinder. Under träffarna berättade man för varandra om olika metoder 

man använt och i min roll som handledare tipsade jag om andra biblioteks sätt att arbeta. 

Genom loggbokskrivandet fick man också dokumenterat tankar och förändringar. 

Ett citat från utvärderingen kan få belysa detta: 

Redan vid första träffen insåg jag hur mycket mer jag skulle kunna göra för att marknadsföra talböcker. 

Det innebar för min del att jag faktiskt tog med DAISY-böcker och Bok & DAISY samt information 

om Egen nedladdning till de skolor som jag besökte. 

(…) 

Jag tror faktiskt att jag kommer att fortsätta med det. Det blev också tydligt för mig att en del pedagoger 

vet ganska bra vilka hjälpmedel som finns, men väldigt många vet inte så mycket av vad biblioteket kan 

erbjuda. Inte så konstigt när vi inte har talat om det! 

 

Hur kan regionbiblioteket arbeta för att bidra till att utveckla och förbättra 

förmedlingen av anpassade medier till den aktuella målgruppen? 

Ett sätt att komma igång kan vara att pröva ett nytt sätt att arbeta enligt en viss forsknings-

metod. I mitt fall har det jag läst om aktionsforskning givit mig den inspiration som jag 

behövde för att komma igång och pröva ett nytt arbetssätt. För både deltagarna och mig har 

det aktionslärande utvecklingsarbetet lett till ny professionell kunskap. I mitt fall har jag 

prövat flera olika metoder inom aktionslärande, varav flera kommer att vara mycket 

användbara även i mitt vanliga arbete. Flera ur bibliotekspersonalen skriver om hur de 

förändrat sitt sätt att arbeta. Jag drar slutsatsen att dessa förnyade arbetssätt lett fram till en 

bättre förmedling av anpassade medier. Här illustrerat med ett citat från utvärderingen: 

 

Sedan första träffen har jag varit på TPB:s utbildningsdagar och registrerat mig som egen nedladdare, 

testat att ladda ner och i dag bokat tid med en förälder för Egen nedladdning i nästa vecka. Jag har varit 

i kontakt med kommunens skoldatatek, diskuterat informationsträff för specialpedagogerna i 
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kommunen med den som är samordnare för dem. 

 

Under träffarna försökte jag i min handledarroll att flika in olika teorier, forskning och 

omvärldsbevakning och koppla detta till praktiken. Det är emellertid alltid svårt att veta hur 

och om det har ”landat” eller betytt något för deltagarna. Ibland kan det gå lång tid innan man 

får reda på om så är fallet, en erfarenhet som jag ofta gjort under mitt arbete som 

utvecklingsledare. 

Mer precisa följdfrågor 
 
Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll som förmedlare?  

Under träffarna utgick vi från de förutsättningar och det arbete som pågick vid bibliotek A. På 

alla träffarna talade vi mycket om vilka utgångspunkter man hade och vilka konsekvenser det 

blev av detta. Det framkom tydligt att man ser med stort allvar på sin roll, men att man tycker 

att det finns tydliga brister i stöd när det gäller tillgång till ny teknisk utrustning och 

utbildning för att använda den. Samtliga deltagare utforskade sin egen situation mellan 

träffarna och gjorde förändringar i mån av tid och intresse. Flera har påpekat hur viktigt det är 

att få ”en knuff i rätt riktning”, som i citatet från utvärderingen nedan: 

 

Detta har gnagt mig en längre tid att inte veta vad jag kan göra för att stötta dessa elever som har 

lässvårigheter. Och var man börjar, för de vill ju helst inte gå till biblioteket. Nu blev det en knuff i rätt 

riktning. 

 

För att få personalen att se på sin roll utifrån nya perspektiv kan loggboksskrivande vara en 

bra metod. Under metodavsnittet skrev jag om min oro att få deltagarna att skriva loggbok 

och att dela med sig av detta material, denna oro visade sig vara delvis obefogad. Naturligtvis 

var det högst varierande om man skrev och hur mycket man skrev, men de som gjorde det 

delade gärna med sig och tyckte det var ett bra verktyg att använda. Vilket visas genom de 

nedanstående citaten: 

 
Att skriva loggbok gör det ju tydligt för en själv vad man gör, och det är ju bra att se vad som är gjort 

och vad som inte är gjort. 

Loggboken tyckte jag först var onödig, men när jag väl började skriva klarnade tankarna på hur jag 

skulle börja. 

Jag jobbar mycket med inbokade möten och min kalender är på sätt och vis min loggbok. Det som blev 

bra nu var att vi pratade om vad vi faktiskt gör. Det tycker jag att vi skulle göra oftare! 

Vad har den nya tekniken inneburit och är den känd bland dem som behöver använda 

den?  

Den nya tekniken har inneburit både många möjligheter och svårigheter, det var samtliga i 

bibliotekspersonalen inne på.  Man var väl medveten om att den nya tekniken var den som 

barn och unga ville använda, men kände oro inför hur man själv skulle klara av att hantera 

det.  Det fanns också en viss pessimism kring hur väl bibliotekets marknadsföring fungerade. 

Dock kom det under tiden vi träffades fram både enkla och mer avancerade lösningar som 

man provade på eller funderade över om man skulle prova längre fram när tekniken ”satt sig”.  
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Hur upplever bibliotekspersonalen arbetet med den nya tekniken?  

De flesta vid bibliotek A kände en stor oro för att arbeta med den nya tekniken. Dels hade 

man inte tillgång till nya sortens mobiltelefoner, exempelvis iPhone eller androidtelefoner 

eller läs- och surfplattor, och hade därför svårt att testa och lära sig. Dels kände man sig inte 

tillräckligt kompetent och kunnig inom området både vad det gällde tekniken och frågor kring 

vem som får låna vad, vem som har ansvar för vad. Vid varje träff efterlystes fortbildningar 

inom bägge dessa områden. 

  

Hur kan anpassade medier marknadsföras på ett effektivt sätt mot målgruppen? 

Denna fråga diskuterades mycket under träffarna. Ett stort problem som man såg redan vid 

första tillfället var att man sällan träffade målgruppen. Oftast var det föräldrar eller pedagoger 

som kom och bad om hjälp för sina barn eller elever. Men under resans gång via tips från 

andra och genom att själv pröva på, kom både vardagsmarknadsföring och större 

marknadsföringsåtgärder på tal. Detta att varje gång man träffar en klass ha med sig Daisy, 

mp3-spelare och information om Egen nedladdning var en sådan sak som borde vara naturlig 

för alla som arbetar med målgruppen, men som kanske lätt glöms bort. 

 

Utvärdering 

Efter  träffarna gjorde jag en utvärdering där jag frågade deltagarna vad de tyckte om att vara 

med i ett aktionslärande utvecklingsarbete, så även denna fråga fanns med i min utvärdering. 

Samtliga deltagare tyckte att träffarna var värdefulla, till och med så värdefulla att man tog sig 

tid för en extra träff. Flera påpekar speciellt att de genom att delta i detta utvecklingsarbete 

fått den puff som behövdes för att komma igång att arbeta lite mer strukturerat kring 

anpassade medier. 

Citat från utvärderingen: 

 

För mig har detta varit väldigt positivt. Detta var några rader om vad jag känner, hoppas du har fått ut 

något av detta. Det känns mer som om det är vi som fått hjälp av dej. 

Så sammanfattningsvis var träffen med dig det jag behövde för att komma igång. Tack! 

 

5.2 Bibliotek B – observation 
 
Bibliotek B har under de senaste åren arbetat med att marknadsföra anpassade medier. Därför 

valde jag att titta närmare på deras satsning och deras sätt att arbeta. Framför allt kan man 

säga att resultaten i detta kapitel svarar på både frågeställningar och diskussionsfrågor. Jag 

väljer här att först redovisa resultatet av observationen och sedan tolka och analysera detta 

utifrån frågeställningarna och mer precisa följdfrågor. 

När det gällde bibliotek B valde jag att använda metoden observation. Enligt Bjørndal (2005) 

syftar observationer till att både öka förståelsen för den egna praktiken och att utveckla 

förmågan att systematisera iakttagelser och studera sitt eget agerande. Främsta syftet med 

observationerna är att iaktta vad som verkligen sker och inte utgå från hur man tror att något 

förhåller sig. Det var första gången jag använde denna metod och den gav mersmak. Dels tror 
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jag att det beror på de två läroböcker som jag utgick ifrån, Bjørndal (2005) och Dimenäs 

(2007), dels på att metoden gav så mycket information på ett relativt lätt sätt. 

Resultat av observationen 

Här väljer jag att redovisa observationen utifrån de teman som jag utgick ifrån vid densamma. 

Att använda observation som metod har varit mycket inspirerande. Det man vinner på detta är 

att metoden möjliggör att kunna systematisera iakttagelser och studera olika agerande utan att 

det blir för omständligt eller tidsödande. Precis som det sägs i böckerna så ökar observationer 

förståelsen för den egna praktiken.   

 

Målgrupp/person – målgruppen var barn och unga med läshinder och deras föräldrar. 

Målgruppen kom, men även många pedagoger och rektorer. Detta innebar att den primära 

målgruppen höll på att komma i skymundan eftersom pedagogerna och rektorerna var mycket 

talföra och påstridiga för att få den information och hjälp som de var ute efter. Tack vare att 

bibliotekarierna dels var två, dels mycket uppmärksamma och inriktade på målgruppen löste 

sig detta genom att man på ett mycket smidigt och fint sätt delade på sig. Den ena 

bibliotekarien tog hand om föräldrar och barn och den andra om de övriga som kom. 

Scenariot upprepades flera gånger, det var intressant att se hur vissa personer tog för sig och 

hur personalen klarade ut situationen. Personer som kom var alltså barn och unga samt deras 

föräldrar, pedagoger från olika stadier och skolor, rektorer samt en skolbiblioteksassistent. 

Tema – De teman som kom upp var dyslexi och tillgång till hjälpmedel (då främst Egen 

nedladdning) samt hur man skulle få tillgång till Egen nedladdning vid övriga läshinder. 

Dessutom kom frågor kring Daisy upp. 

Vad sägs? – Föräldrarna berättade om att deras barn hade dyslexi och ville veta mer om Egen 

nedladdning samt hur man fick tillgång till denna tjänst. Rektorerna och pedagogerna undrade 

över hur de skulle få tillgång till Egen nedladdning, vilka avtal och regler som gällde, hur 

låntagarna skulle registreras, Det handlade mycket om teknik samt frågor kring nedladdning 

av läromedel. 

Vad händer? – Bibliotekarierna handskades mycket professionellt med samtliga uppkomna 

situationer. Det märktes att de var mycket trygga och insatta i både ämnet och tekniken. De 

prioriterade den målgrupp de tänkt och försökte samtidigt ge den andra målgruppen det som 

de ville ha. Föräldrar och barn ville gärna bli registrerade som egna nedladdare med en gång, 

men det gick inte att ordna vid detta tillfälle. För att ingen skulle gå hem besviken hade 

bibliotekarierna förberett och gjort ett urval med cd-skivor med populära boktitlar. Vid flera 

tillfällen såg jag att detta fungerade utmärkt och att bibliotekarierna måste haft en fingertopps-

känsla för vilka titlar som skulle komma att behövas. 

Sammanfattning av observation 

Utifrån den observation som redovisas ovan samt den intervju som gjordes med de två 

bibliotekarier som håller i satsningen, kommer jag nedan att sammanfatta resultaten utifrån 

syfte och frågeställningar samt de mer precisa följdfrågorna. 
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Frågeställningar 
 
Vilka utmaningar och hinder finns för att nå ut med anpassade medier till målgruppen 

barn och unga med läshinder, enligt barnbibliotekspersonalen? 

Av intervjun framgick att bibliotekarierna vid bibliotek B var övervägande positiva till arbetet 

med att nå ut med anpassade medier. De hinder de ser är att inte nå målgruppen och det 

”svarta hål” av okunskap som finns hos pedagoger. De är också mycket medvetna om att alla 

bland bibliotekspersonalen inte är lika intresserade av och långt framme med kunskaper och 

praktisk erfarenhet som de. Den största utmaningen ser de i att marknadsföra sig på rätt sätt, 

att verkligen nå fram till målgruppen barn och unga. 

 

Vad finns det för lösningar på dessa hinder? 

De två eldsjälarna vid bibliotek B såg nästan bara lösningar på hindren. De plockade upp 

idéer från olika håll, bland annat från vuxensidan av biblioteksverksamheten, funderade och 

planerade för att kunna överföra det på barnbiblioteksverksamheten. De provade sig fram och 

lät sig inte nedslås när en ny idé inte landade riktigt som det var tänkt. Man kan säga att deras 

sätt att hitta lösningar var att pröva, pröva och åter pröva. 

En förutsättning för deras lyckosamma arbete är/var att de är två personer från olika delar av 

biblioteksverksamheten och att de kompletterar varandra. Detta gör också att arbetet med 

anpassade medier får förespråkare på olika nivåer och olika avdelningar inom biblioteket. 

 

Hur kan regionbiblioteket arbeta för att bidra till att utveckla och förbättra 

förmedlingen av anpassade medier till den aktuella målgruppen? 

Vid intervjuerna framkom att det till stor del var regionbibliotekets insatser som gjort att man 

börjat arbeta på detta sätt.  För den ena bibliotekarien var startskottet kursen ”Utforska 

webben” som hon ”gick in för med liv och lust”. Något som också hade stor betydelse var den 

satsning som regionbiblioteket gjorde då man bjöd deltagare från alla kommuner i Halland på 

en konferens om tillgänglighetsfrågor. Villkoret för att få gå var att man skickade en person 

från vuxensidan och en från barnsidan. Detta var början på det samarbete som visat sig så 

lyckosamt vid bibliotek B. TPB:s fortbildningar betonades också som en faktor som har 

bidragit till att utveckla och förbättra förmedlingen av anpassade medier. 

Av detta kan man dra slutsatsen att olika sorters fortbildningar har stor betydelse och att det är 

av stor vikt att regionbiblioteket fortsätter att anordna sådana. Det är också viktigt att arbeta 

med en eller ett par kommuner i taget vilket detta arbete visar. Både vid bibliotek A och B 

uppskattade man mycket att ha blivit utvalda att delta i denna undersökning, man kände sig 

mer bekräftade och fick utrymme för att föra fram sina synpunkter och funderingar. Något 

som kan vara svårt vid de regionövergripande fortbildningarna eller träffarna vilket är det 

vanligaste sättet att mötas. När regionbiblioteket ska dra igång satsningar, fortbildningar och 

projekt är det viktigt att det ligger rätt i tiden för att dessa ska falla väl ut.  Det är också viktigt 

att det finns ett behov eller sug hos personalen att ta till sig detta eller vara med i olika former 

av utvecklingsarbeten eller projekt. För att detta ska fungera är det mycket som stämma och 

det är en omöjlighet att det kan bli så med alla kommuner vi arbetar mot. Därför är det extra 
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roligt när man i backspegeln kan se att det fungerat på ett ställe. Samtidigt ställer det stora 

krav inför framtiden. 

Mer precisa följdfrågor 
 
Hur ser bibliotekspersonalen på sin roll som förmedlare? 

Bibliotekspersonalen vid bibliotek B ser mycket positivt på sin roll som ansvariga för denna 

fråga. De har kompetensen, kan tekniken och har tagit sig tid att genomföra den satsningen 

som beskrivs ovan. De brinner för sitt uppdrag och har stöd både från chefer och i 

styrdokument för sin verksamhet.  

 

Vad har den nya tekniken inneburit och är den känd bland dem som behöver använda 

den?  

Den nya tekniken har inneburit mycket positivt menar de två som arbetar vid bibliotek B. 

Däremot tror de inte den är känd bland dem som behöver använda den. Det är därför som de 

dragit igång sin satsning och fortsätter med den även ett andra år. De menar att det finns en 

stor okunskap bland de vuxna, framförallt hos de pedagoger som finns runtomkring dessa 

barn och unga. I sin satsning är de dock mycket noga med att deras målgrupp är barn och 

unga. 

 

Hur upplever bibliotekspersonalen arbetet med den nya tekniken?  

Bibliotekspersonalen ser bara positivt på att arbeta med den nya tekniken. De är vana vid den 

och vill inte återgå till det gamla utan ser bara fördelar med det nya. Ett citat från intervjun: 

”Och att de slipper all den här hanteringen med knöliga spelare och minneskort, Tomboy var 

ju en katastrof!” 

 

Hur kan anpassade medier marknadsföras på ett effektivt sätt mot målgruppen? 

Bibliotek B:s sätt att arbeta är ett utmärkt exempel på hur man kan marknadsföra anpassade 

medier och nå den tänkta målgruppen. Vid intervjun framkom att under de sex träffar som 

genomförts hade huvuddelen av besökarna varit den tänkta målgruppen. Förutsättningarna för 

detta har dock varit flera. Framför allt att två personer från olika delar av biblioteksverk-

samheten har gått ihop om en satsning på något som de båda brinner för. Bland annat har de 

lagt ner ett stort arbete på att få text och innehåll i marknadsföringsmaterialet rätt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bibliotek B:s sätt att arbeta med marknadsföring av 

anpassade medier fungerat mycket bra. Tillfällen för föräldrar och barn i den tänkta 

målgruppen att komma till biblioteket på fritiden behövs verkligen. För att detta ska fungera 

krävs dock att biblioteken gör en medveten satsning, att man avsätter personal och tid till 

detta. Det krävs också att personalen känner sig trygg med detta område och tekniken. Det är 

också en stor fördel och vinst med ett samarbete över gränserna barn-vuxen på biblioteket.  
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Bibliotek B:s sätt att arbeta bekräftar också det som kom fram under synliggörandeprojektet: 

Bibliotekspersonalen är den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för god verksamhet och 

kommunikation. Att bibliotekspersonalen känner sig delaktig och engagerad är av avgörande betydelse 

för hur biblioteket uppfattas av omvärlden. 

(Eliasson & Jansson  2011,  s. 58) 

 

Bibliotek B:s modell för att öka tillgängligheten av anpassade medier och nå ut till 

målgruppen barn och unga med läshinder, är en utmärkt inspiration för övriga bibliotek. I 

denna modell finns mycket som andra enkelt kan ta efter för att lösa olika problem kring 

frågorna med anpassade medier för barn och unga. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Bakgrunden till detta arbete var rätten för alla barn att få stöd och hjälp för sin läsutveckling, 

även de barn som har olika former av läshinder. Som stöd och hjälp för dessa barn finns bland 

annat olika former av anpassade medier på biblioteken. Den fråga som ställts i detta arbete är 

om informationen om detta når ut till målgruppen. Jag har använt mig av tre 

huvudfrågeställningar, vilka jag kommer att diskutera nedan. 

 

Vilka utmaningar och hinder finns för att nå ut med anpassade medier till målgruppen 

barn och unga med läshinder enligt barnbibliotekspersonalen? 

Genom att använda metoder från aktionsforskning i två kommuner har jag försökt att belysa 

min problemformulering och få svar på mina frågeställningar. Sammanfattningsvis är det tre 

faktorer som visat sig vara avgörande och som är både utmaningar och hinder för att nå ut 

med anpassade medier till målgruppen barn och unga. 

Dessa faktorer är: 

 Kompetens 

 Teknik 

 Tid 

De tre faktorerna går som en röd tråd genom det arbete jag gjort, detsamma gäller i 

litteraturen och i den forskning som hör till arbetet. Vad som ingår i de olika faktorerna är 

komplext, men jag ska nedan försöka sammanfatta de slutsatser som framkommit. 

 Kompetens – att känna sig trygg med den kompetens man har och anser sig behöva är 

avgörande. Ibland kan dock kraven på hur hög kompetens man måste ha för att våga ta 

steget och göra något vara orimligt hög. Genom arbetet med aktionsforskning visade 

det sig att det kan räcka med att få handledning och att samtala med kollegor för att få 

mod att pröva och att sätta igång processen. Därefter upptäcker man ofta själv vilka 

kunskapsluckor man har och försöker fylla dem. Sätten att öka sin kompetens kan vara 

många och skiftande, men fortbildning via regionbiblioteket och TPB har visat sig 

avgörande. Även om den egna kompetensen är tillfyllest, är man beroende av andra 

yrkesgruppers kompetens inom området. 

 

 Teknik – tekniken kan vara en stor stötesten. Dels att hänga med i en teknikutveckling 

som många gånger känns främmande och skrämmande, dels att få tillgång till 

apparater och kunna prova på själv. Här behövs ett nytänkande bland chefer och 

mycket stöd och fortbildning. Gärna ”hands-on” där man får vara hur ”dum” som helst 

och där det är tillåtet att göra fel.  De som kände sig trygga med den nya tekniken såg 

bara fördelar med den och var mycket entusiastiska. Eftersom det är denna teknik som 

tilltalar barn och unga mest så är det av stor vikt att den blir ett naturligt inslag för dem 

som arbetar med denna fråga. 
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 Tid – i en vardag som redan är hårt pressad av olika arbetsuppgifter kan det vara svårt 

att ta sig tid att sätta sig in i ny kunskap och ett nytt sätt att arbeta. Det kan också vara 

svårt att göra en ny satsning med befintliga resurser. Speciellt om det handlar om 

något som man inte känner sig helt bekväm med. Samtliga som varit med i detta 

arbete anser att frågeställningarna är viktiga, men att det behövs inspiration och stöd 

för att komma igång. Här kan chefernas stöd och hjälp att prioritera vara av avgörande 

betydelse. Upplevelsen av tidsbrist tillsammans med dåligt samvete för en angelägen 

fråga kan göra att man inte kommer igång. 

Vad finns det för lösningar på dessa hinder? 

När det gäller frågeställningen om vad det finns för lösningar på dessa hinder, så har arbetet 

visat att det finns olika lösningar som kan anpassas efter person och situation.  

Träffarna med bibliotekspersonalen visade behovet av och värdet i att få fundera och 

reflektera tillsammans. Under dessa träffar fick man tips både från kollegor och handledaren 

vilket gjorde att man började tänka på ett annat, mer inkluderande, sätt. En viktig del i detta 

arbete har varit att starta processen kring frågeställningen. Enligt den utvärdering som gjorts 

säger samtliga deltagare att de börjat tänka i andra banor och att man också försöker omsätta 

detta i sitt arbete. 

Hur kan regionbiblioteket arbeta för att bidra till att utveckla och förbättra 

förmedlingen av anpassade medier till den aktuella målgruppen? 

Regionbibliotekets roll för att utveckla och förbättra förmedlingen av anpassade medier till 

målgruppen har visat sig ha stor betydelse, både genom fortbildningsinsatser av olika slag och 

genom att arbeta aktionslärande. För att lägga grunden för en utvecklingsprocess kan 

fortbildningar och styrda insatser vara av stor betydelse, vilket skildras i de föregående 

kapitlen. Samtidigt behövs det ofta mer direkta insatser på plats. I detta arbete har metoden 

aktionsforskning valts för att pröva metoder att arbeta mer direkt med bibliotekspersonalen.  

Det visade sig att de metoder som ligger i ett aktionslärande passar bra för en regional 

utvecklingsledare eller bibliotekskonsulent.  

 

Att arbeta enligt aktionsforskningens principer stöder väl det arbete man förväntas utföra som 

utvecklingsledare på regional nivå. En huvudprincip är att arbetet tar sin utgångspunkt i frågor 

som deltagarna, i detta fall bibliotekspersonalen, ställer om den egna praktiken, saker man vill 

förändra och som upplevs problematiskt. En annan sak som betonas är vikten av dialog för att 

få till ett kunskapsutbyte och där handledningstillfällena är ett verksamt verktyg. Detta visade 

verkligen de tre träffarna vid bibliotek A. För både bibliotekspersonalen och mig som 

handledare ledde detta till ökad kunskap och förändring av den egna praktiken. De verktyg 

som användes; observation, loggbokskrivande och handledning, var alla relativt lätta att 

omsätta i praktiken och något som fler region- och länsbibliotek skulle kunna ha stor nytta av 

att använda sig av i sitt arbete.  

 

En reflektion: Det jag i min handledarroll hade svårast att lyckats med var det egna 

loggboksskrivandet. Att dokumentera sin verksamhet ger så mycket, det kan jag se från såväl 

de gånger jag skrev och från det material jag fick in från bibliotekspersonalen. Loggboken är 
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en utmärkt grund för reflektion. Vad är det som gör att det är så svårt att ta sig tid till detta? 

Kan det bero på att det saknas en tradition av att dokumentera och skriva om sin verksamhet 

inom biblioteksvärlden? En annan tänkbar orsak kan vara att det sällan värdesätts och lyfts 

fram vare sig av chefer eller den som utför arbetet. 

 

I Bibliotekslagen, FN:s barnkonvention och i de flesta andra styrdokument för 

biblioteksverksamhet är funktionshindrade och barn och unga prioriterade målgrupper. 

Eftersom läshinder är det vanligaste funktionshindret hos barn och unga i Sverige idag så är 

det av största vikt att prioritera arbetet med denna grupp. 

 

Min förhoppning med detta arbete är att genom att arbeta aktionslärande sätta fokus på en 

angelägen fråga och få igång processer som kan leda till att fler barn och unga med läshinder 

får den hjälp och det stöd de behöver. Mitt arbete visar att det går att göra något åt de hinder 

och utmaningar som finns kring att nå denna målgrupp. Den stora frågan är om biblioteken 

vill ta sig an denna utmaning? 
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Bilaga 1 
 

BHS-kursen Regional utveckling av biblioteksverksamhet. 

Hinder för att nå ut med Daisy, sammanställda efter workshop vid Barnråd med 

barnbibliotekspersonal i Halmstad den 9 mars 2011. 

Barnbibliotekspersonalen fick ett antal post-it-lappar. Därefter fick de två och två diskutera 

sig fram till vilka de tyckte var de största hindren är för att nå ut med bibliotekets utbud av 

material för de barn och ungdomar som lässvårigheter. Sedan diskuterade och sammanställde 

vi resultatet tillsammans på blädderblock och många av punkterna återkom flera gånger. 

Nedan följer det som stod på blädderblocket. 

 Kunskap om barnens behov 

 Skillnad mellan yngre och äldre specialpedagoger 

 Behov av kompetensutveckling och medvetenhet om vad som gäller 

 Marknadsföring viktig! Bäst mun-mot-mun-metoden och att nätverka 

 KUF + BUF = SANT! 

 Tekniken – problem. Nedladdningsstation? 

 Nationell åtgärd: ALLT ska vara nedladdningsbart NU! 

Varför finns bara en del här och en del där? Oförklarligt! 

 Klassfråga – ha råd med mobil, MP3-spelare – kanske utlån? 

 MP3-spelare – lång utlåningstid 

 Pedagogerna och deras fortbildning. Att nå ut med vårt utbud 

 Vem ska göra vad? 

 Utvecklingsledaren på BUF en bra kanal 

 Någon kontaktperson i skolan. Vem ska man vända sig till? 

 Kommunikation och information 

 Fortbildning – kompetens 

 Lathund för användare 

- IT-service, ladda ner program 

- MP3-spelare, stöldrisk? 

Sammanställt av Maria Ehde Andersson 
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Bilaga 2 

 
BHS-projekt. Bibliotek A 110920 

– blädderblocksnoteringar från första mötet 

Utmaningar: 

Allmänna 

 Tekniken – lösningsförslag från gruppen en fortbildningsdag när vi lär oss och får 

pröva 

 Streaming – är det lagligt? Media-jukeboxen 

 Det är via skolan som man får kontakt med barn och unga som har behov, sällan barn 

och föräldrar själva som kommer till biblioteken. Vad betyder det att det nästan alltid 

går genom lärare eller specialpedagog? 

 Föräldrar vänder sig i sista hand till biblioteket 

 CD-böcker är enormt populära men det finns för få titlar 

 Daisy – tekniken ett problem 

Bibliotekets roll 

 Viktigt – mycket material 

 Jättesvårt – vilket material är skolmaterial och vilket är biblioteksmaterial? 

 Vems är ansvaret? 

 Vem ska betala? 

 Läromedel – gärna låna ut men få betalt. Ansvarsfrågan 

 Skolbiblioteksprojektet vänder sig till 50 % av eleverna och där fångas mycket upp.  

 Okunskap hos pedagoger och rädsla för nya tekniken. Barnen har lättare att ta det till 

sig. 

 Biblioteket dåliga på marknadsföring 

 Behovet är större än resurserna – om alla skulle få mp3-spelare som behövde, så skulle 

varken tiden eller resurserna räcka till. 

 

Nedtecknat av Maria Ehde Andersson 
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Bilaga 3 

Observation i bibliotek B den 5 oktober 2011 

Tema Person Vad sägs? Vad händer? 

Dyslexi Mamma 2 barn  Min son har dyslexi, 

hur gör vi för att få 

tillgång till Egen 

nedladdning? 

 . . .Förresten -  

Är det någon idé att vi 

sitter kvar här när ni 

bara pratar om 

skolsaker? 

Eftersom det är fyra pedagoger 

som tar mycket utrymme med 

sina frågor, och mamman visar 

ett klart missnöje med att inte 

få en syl i vädret, går 

barnbibliotekarien iväg med 

mamman och barnen för att 

bestämma tid för genomgång 

av Egen nedladdning 

Egen nedladdning Rektor, friskola Vad gäller för 

friskolor? Hur får vi 

tillgång till Egen 

nedladdning? 

Bibliotekarierna berättar om 

Egen nedladdning och att det 

måste finnas ett skolbibliotek 

med talbokstillstånd och någon 

som arbetar där för att man ska 

få registrera låntagare för Egen 

nedladdning. Denna friskola 

får alltså vända sig till 

närmaste kommunal bibliotek 

eftersom de inte har ett eget 

skolbibliotek 

Egen nedladdning Pedagoger, 

assistenter på skolan 

Hur gör vi för att få 

registrera låntagare för 

Egen nedladdning? 

Hur kommer vi igång 

så fort som möjligt? 

Bibliotekarierna berättar om 

Egen nedladdning och att det 

måste finnas ett skolbibliotek 

med talbokstillstånd och någon 

som arbetar där för att man ska 

få registrera låntagare för Egen 

nedladdning. Dock blir det en 

diskussion om man måste var 

fackutbildad bibliotekarie för 

att få registrera låntagare för 

Egen nedladdning eller om det 

räcker med att man arbetar 

några timmar på 

skolbiblioteket. 

 Ingen närvarande var riktigt 

säker på vad som gällde och 

eftersom jag skulle träffa Jenny 

Nilsson på TPB dagen efter 

lovade jag att kolla upp saken. 
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Tema Person Vad sägs? Vad händer? 

Dyslexi Pappa och son Vi vill veta mer om 

Egen nedladdning 

eftersom min son här 

har dyslexi 

Bibliotekarien vänder sig  direkt 

till pojken och berättar om att få 

tillgång till mer än 80 000 titlar 

via TPB:s bibliotek. Hon frågar 

honom vad han brukar lyssna 

med?  

Mp3-spelare, svara pojken. 

Bibliotekarien säger att det är bara 

att ladda ner  och att via Iphone 

finns det en app som är väldigt lätt  

och smidig. Pappan erbjuder då 

sonen att få använda hans Iphone 

för att ladda ner och lyssna. 

 - ” – ” – ” Går det att få tips på 

bra böcker? undrar 

pappan 

Bibliotekarien visar via sin Iphone 

hur lätt man får fram det på TPB:s 

hemsida. Frågar pojken vilken 

sorts böcker han brukar läsa. Han 

svarar Lasse-Maja och 

tillsammans letar de fram den på 

Iphonen.  

Bibliotekarien berättar också att 

det kan var svårt att hittat rätt, att 

man måste försöka många gånger 

ibland eftersom katalogsökningen 

är så petig med stavningen. 

Pojekne får testa att lyssna på 

lass-maja-boken, Detta går pga. 

att pappan har hörlurar med sig i 

fickan! 

Pojken mycket nöjd. 

Bibliotekarien tipsar om listor och 

visar även Daisy-funktionen. 

 - ” –” – ” – ” - Kan jag få tillgång till 

detta redan idag? 

Undrar pojken 

Tyvärr går inte det eftersom man 

måste göra en registring och det 

tar mellan ½ och 1 timme. 

För att mildra besvikelsen visar 

bibliotekarien de Daisyskivor med 

populära titlar som de gjort 

iordning innan och där det som tur 

var fanns en som pojken gärna 

ville läsa. 

  Kan ni komma en 

annan dag för att 

registrera er? Undrar 

bibliotekarien 

Pappan är helt med på detta och 

man bestämmer ett datum. 
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Tema Person Vad sägs? Vad händer? 

Daisy och Egen 

nedladdning 

4 pedagoger ”Hittade en Daisy-

spelare i ett skåp idag, 

men jag vet inte hur 

den fungerar!” 

Bibliotekarierna försöker reda ut 

hur Daisy-spelare fungerar och 

menar på att den som pedagogen 

har med sig är rätt svåranvänd och 

lite föråldrad. Man informerar 

sedan om den nya tekniken och 

om Egen nedladdning. 

 - ” – ” – ” - Hur blir man 

registrerare för att 

hjälpa eleverna till att 

få Egen nedladdning? 

Bibliotekarierna förklara och 

informerar om allt som gäller. 

Pedagogerna har mycket svårt att 

förstå varför de inte kan bli 

registrerare 

  Det är så svårt med 

den nya tekniken!  

Måste vi kunna det 

där med Iphone? 

Bibl försöker förklara skillnaden 

och att det för barn och ungdomar 

är mer attraktivt med Iphone och 

att Daisy-apparater är lite ute 

bland dem. Barn och unga vill 

hellre använda sig av den nya 

tekniken och som, när den 

används, dessutom inte märks 

bland andra elever. Man ser inte 

”handikappad” ut. 

  Vem får ladda ner 

läromedel? 

Detta är en svår fråga, vissa 

läromedel finns på TPB men en 

hel del måste köpas in via 

läromedelsföretagen. Det är en 

svår fråga som man arbetar med 

men ännu inte hittat någon bra 

lösning för. 

  

 

 


