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Abstract 

“What does the Lion say?”: Children's Librarians work for young 

children with language disorders  

The aim of this bachelor thesis is to examine how children's librarians work with 

younger children with language disorders. We want to explore how children's 

librarians can support and stimulate the language of the children's development and 

what difficulties they might find. Children with different types of disabilities is a 

prioritized group according to the Swedish library law but previous studies have 

shown that children's librarians express an uncertainty in the interactions with 

children with disabilities. We used qualitative interviews as a data collection method. 

Five children's librarians who participates in a project called Språklust have been 

interviewed. In that project the children's librarians work together with speech 

therapists. Säljö’s sociocultural theory has been used as a theoretical framework. 

According to Säljö’s concepts, this study shows that cooperation between the 

children's librarians and other professions helps the children's librarians to reach and 

work with the children. The children's librarians have an important role when it comes 

to inspire caregivers to read with their children and to encourage them to talk about 

the books. One of the difficulties is that the children's librarians are dependent on the 

speech therapists and it is of importance that the cooperation functions or else there 

is a risk the children with language disorders will not come to the libraries.  

Nyckelord 

Barnbibliotek, läsfrämjande, tidig litteracitet, språkstörning, samspel 

Tack 

Vi vill inledningsvis tacka de barnbibliotekarier som tog sig tid att ställa upp på 

intervjuerna till den här uppsatsen. Vi vill även rikta ett tack till Johanna Billvén, 

regionsbibliotekarie i Jönköpings län, som har tagit sig tid till att bidra med 

information om Språklust. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Sara Ahlryd 

för det betydelsefulla stöd som hon gett oss under arbetets gång. 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.1.1 Barnbibliotekets verksamhet 1 

1.1.2 Samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och logoped 2 

1.1.3 Barn med språkstörning 4 

1.1.4 Bibliotekets lagar och uppdrag 5 

1.2 Problemformulering 6 

1.3 Syfte och frågeställningar 7 

1.4 Avgränsningar 8 

1.5 Disposition 8 

2 Tidigare forskning 10 

2.1 Kommunikation, läsfrämjande och tidig litteracitet 11 

2.2 Barnbibliotekets arbete för yngre barns läsfrämjande och tidig litteracitet

 12 

2.3 Barnbibliotekets family literacy-program 14 

2.4 Folkbibliotekets arbete för personer med funktionsnedsättning 16 

2.5 Anpassade medier 18 

3 Teori 20 

3.1 Sociokulturellt perspektiv – lärande i samspel 20 

3.2 Begrepp 21 

3.2.1 Artefakter 21 

3.2.2 Mediering 22 

3.2.3 Scaffoldings 22 

3.3 Tillämpning av teori 22 

4 Metod 24 

4.1 Datainsamlingsmetod 24 

4.2 Urval och genomförande 24 

4.3 Analysmetod 25 

4.4 Etiska ställningstagande 26 

5 Resultat 28 

5.1 Samarbete mellan professioner 28 

5.1.1 Bibliotekariers samarbete med logopeder 28 

5.1.2 Bibliotekariers samarbete med pedagoger 30 

5.2 Medier och material 30 

5.2.1 Recept, Språklusthyllan och boklista 30 

5.2.2 Språklusthyllans bestånd och placering 32 

5.2.3 Äppelhyllan och övriga medier 33 

5.3 Bibliotekariers bemötande gentemot vårdnadshavare 34 

5.3.1 Mötet med vårdnadshavare och barn 34 

5.3.2 Praktiska råd till vårdnadshavare 35 

5.4 Utmaningar och problem 36 

5.4.1 Samarbete med logopeder 36 

5.4.2 Kommunikation med vårdnadshavare 37 



 

5.4.3 Mötet med barnen 38 

5.4.4 Övrig personal och resurser 39 

6 Analys 40 

6.1 Samspel 40 

6.1.1 Samspel mellan bibliotekarier och andra professioner 40 

6.1.2 Samspel mellan bibliotekarier, vårdnadshavare och barn 42 

6.2 Artefakter och mediering 43 

6.2.1 Artefakter och medieringar till yngre barn med språkstörning 43 

6.2.2 Artefakter och medieringar till vårdnadshavare 44 

6.3 Scaffoldings 45 

7 Diskussion 48 

7.1 Kompetens 48 

7.2 Nå ut 50 

7.3 Metodkritik 52 

7.4 Säljös sociokulturella perspektiv 53 

7.5 Framtida forskning 53 

8 Slutsats 55 

8.1 Hur kan barnbibliotekarier arbeta för att stödja och stimulera 

språkutvecklingen för yngre barn med språkstörning? 55 

8.2 Vilka problem kan uppkomma i barnbibliotekariers språkfrämjande 

arbete för yngre barn med språkstörning? 56 

9 Sammanfattning 57 

10 Referenslista 58 

10.1 Elektroniskt material 58 

10.2 Fysiskt material 61 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide    1 

Bilaga 2: Kontaktmail    2 

Bilaga 3: Språklust – recept till biblioteket   3



 

1(62) 

 

1 Inledning 

Ett välutvecklat språk är en förutsättning för oss människor för att fungera både i 

privata och i professionella sammanhang. God språklig förmåga är därmed av stor 

vikt för att känna att man kan delta i samhället under jämställda förutsättningar. Enligt 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801, 8§) ska folkbiblioteket ägna särskild prioritet till barn 

och ungdomar i syfte att verka språkutvecklande och stimulera deras läsning. 

Läsfrämjande som forskningsområde är brett och innehåller bland annat boklekar och 

sångstunder för yngre barn och andra aktiviteter som ökar läsmotivationen. Flera 

studier visar på vikten av tidig språkstimulans som en typ av läsfrämjande verksamhet 

(Andersson, 2015). Däremot talas det mer sällan om barn med språkstörning i en 

språkutvecklande bibliotekskontext. Språkstörningar hos barn är vanligt 

förekommande och möten med de här barnen och deras familjer är en del av vardagen 

för barnbibliotekarier. Inspiration till det här forskningsområdet uppstod genom 

kännedom om ett språkutvecklande professionsöverskridande projekt, riktat till barn 

med språkstörning och deras vårdnadshavare. Projektet, som heter Språklust, fick 

utgöra en källa till inspiration för de barnbibliotekarier som är uppsatsens 

intervjupersoner. Reflektioner och berättelser inspirerade av Språklust utgör därför 

en stor del av den här uppsatsen. Annan språkutvecklande verksamhet för yngre barn 

med språkstörning, förutom Språklusts projektverksamhet, undersöks också i den här 

uppsatsen.  

 

Genom att ha vuxna i sin närhet som månar om ett ungt barns framtida skolgång är 

chanserna större till att barnet klarar skolan. En barnbibliotekarie kan för ett barn vara 

en sådan vuxen. Hur arbetar barnbibliotekarier för barn som har diagnostiserad 

språkstörning? Det kommer vi i den uppsatsen undersöka. 

1.1 Bakgrund 
I inledningen introducerades språkets betydande roll för människan samt 

folkbibliotekets uppdrag att främja språket för barn och unga. Barnbibliotekariers 

språkfrämjande arbete riktat mot yngre barn med konstaterad språkstörning kommer 

i den här uppsatsen presenteras och diskuteras utifrån olika aspekter. Nu i bakgrunden 

ska först en historisk blick återges på barnbibliotekets verksamhet. Även samarbeten 

i Sverige mellan folkbibliotek, barnhälsovård (BHV) och logoped kommer beskrivas. 

Bland annat beskrivs projektet Språklust som i den här undersökningen utgör en stor 

del då, som tidigare nämnt, intervjupersonerna medverkar i projektet och en stor del 

av deras berättelser har inspirerats därifrån.  Därefter kommer språkstörning hos barn 

att introduceras och en förklaring om vad det innebär. Slutligen kommer bibliotekets 

lagar, manifest och uppdrag att introduceras som berör barn med språkstörning. 

1.1.1 Barnbibliotekets verksamhet 

Barnverksamhet har i Sverige varit prioriterat på folkbibliotek sedan det startade i 

början på 1900-talet. Tanken med folkbiblioteket var att det skulle vara öppet för alla, 

även barn och unga (Hansson, 2012, s. 37). Under 1960- och 70-talet utvecklades 

barnbiblioteket med nya arbetsuppgifter, nya medier introducerades och olika 

aktiviteter och arrangemang tog plats i barnbibliotekets kulturella verksamhet såsom 

sagostunder, bokklubbar med mer. Under 1970- och 80-talet fortsatte barnbiblioteken 
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att utvecklas. De började då fokusera på att bygga upp samarbeten med andra 

institutioner som arbetar med barn, såsom BHV och förskolor (Rydsjö & Elf, 2007).  

 

Förutom kulturella verksamheter har barnbiblioteket sedan folkbibliotekets början 

bedrivit ett läsfrämjande arbete (Rydsjö & Elf, 2007). Meagan Albright, Kevin 

Delecki och Sarah Hinkle (2009) har forskat om hur denna läsutveckling för yngre 

barn på barnbibliotek har utvecklats den senaste tiden i USA. Författarna menar att 

barnbibliotekarier redan under 1940-talet började förstå deras värde för barns 

läsutveckling. De började med sagostunder vars tanke var att “fostra” barnen till 

kärleken för böcker och bidra till barns förberedelse inför skolans värld. Under 1950-

talet började barnbibliotekarierna dramatisera sagor mer målande och sjunga med 

barnen. Detta gjordes dock inte för att det trodde att sång hade någonting att göra med 

läs- eller språkutvecklingen utan endast då de såg att barnen tyckte det var roligt. 

Sedan 1950-talet har barnbibliotekens sagostunder inte bara bestått av sagor och sång 

utan även olika fingerlekar och aktiviteter som utvecklar och utmanar barnen. På 

slutet av 1980-talet myntades begreppet tidig litteracitet som konkretiserade och 

utvecklade barnbibliotekets redan etablerade verksamhet, ur ett bredare läs- och 

språkutvecklande perspektiv, som sedan blev ett nationellt och internationellt 

arbetssätt på många bibliotek. Idag vet forskningen därmed att sång och sagor som 

presenteras spännande inte bara är underhållande för barnet utan även utvecklar 

barnets språk (Albright, et. al., 2009).  

 

Det läsfrämjande arbetet innefattar idag, förutom olika aktiviteter som sagostunder, 

även olika typer av medier såsom skön- och facklitteratur, filmer och musik. 

Barnbiblioteken har även anpassade medier för att möta barn med olika 

funktionsnedsättningar (Sandin, 2011). Ett exempel på ett sådant mediebestånd i 

Sverige som riktar in sig på anpassade medier är Äppelhyllan. Äppelhyllan är en 

resurs för barnbiblioteket med just anpassade medier till barn och unga (Börjesson, 

2014, s. 13). Ett par exempel på anpassade medier som finns i Äppelhyllan är 

talböcker, som är anpassat utifrån olika svårighetsgrader, och taktila bilderböcker 

(Sandin, 2011). De taktila bilderböckerna innehåller bilder i olika material som barnet 

kan känna på med sina händer och fingrar och bilderna är också i starka klara färger. 

Bilderna har främst två syften. Den första är, precis som med vanliga bilderböcker, 

att förstärka barnets läsupplevelse och det andra syftet är att få barnet att väcka 

känselsinnet. De flesta taktila bilderböckerna är skrivna i punktskrift och riktar sig 

främst till personer med synnedsättning men en annan målgrupp som använder sig 

mycket av taktila böcker är barn med funktionsnedsättningar. Att funktionsnedsatta 

barn använder sig av taktila böcker är för att bilderna kan vara lättare att förstå och 

fokusera på då även känselsinnet får vara med i läsningen. En del av de taktila 

böckerna innehåller även TAKK (Lundh, 2013). TAKK står för tecken som alternativ 

kommunikation och används som förstärkning när en individ är i behov av 

tydliggörande av det verbala språket. TAKK är baserat på det svenska teckenspråket 

men till skillnad mot det svenska teckenspråket som används av döva så används 

TAKK till hörande som behöver utvalda tecken för att förstärka talet 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, [SPSM], 2012). 

1.1.2 Samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och logoped 

Regeringskansliet (2017) menar att kultur och hälsa hör ihop. De ser att samarbeten 

mellan olika kulturaktörer och hälsovård har ökat runt om i Sverige. Även Kerstin 
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Rydsjö (2012) påpekar att flera samarbeten runt om i landet har gjorts mellan 

folkbibliotek och barnhälsovård. En av de främsta anledningarna till att dessa två 

professioner samverkar beror på att de har samma målgrupp, ett så kallat gemensamt 

professionellt objekt: små barn och deras språkutveckling. Rydsjö tar upp begreppet 

folkhälsoperspektiv i rapporten Dags att höja ribban!? Det innebär att hälsa, i stor 

utsträckning, sker utanför sjukvården. Det kan röra sig om bra boendemiljöer, att 

känna att sin tillvaro är meningsfull och kulturverksamheter, bland annat för barn och 

unga.  

 

Ett exempel på ett samarbete mellan folkbibliotek och BHV är Bookstart. Bookstart 

är ett internationellt projekt som startade i England 1992. Projektet går ut på att barnen 

vid hälsokontroll på BHV vid nio månaders ålder får en gratis bok och 

informationsbrev om vikten av att läsa för sitt barn och en inbjudan till det lokala 

biblioteket. Men lokalt runt om i världen kan Bookstart se olika ut. Kravet är dock att 

programmet ska vända sig till barn mellan 0 till 5-6 år och förutom att ge gratis böcker 

även verka för tidig litteracitet och läslust (Rydsjö, 2012).  

 

Ett annat exempel på ett samarbete är region Hallands projektet Språk-kedjan. I 

Språk-kedjan är inte samarbetet endast mellan folkbibliotek och BHV utan även 

logopeder och förskolpedagoger. Samarbetet skapades när de insåg att de inte hade 

något material att erbjuda föräldrar som har yngre barn med tal- och språkstörning. 

Materialet är indelat i sex stycken olika “språkväskor” utifrån olika teman, som 

fonologi eller semantik. Väskorna innehåller bland annat böcker, DVD-filmer, 

inspirationskort med bland annat lekar. 150 väskor skapades som spreds ut på de olika 

folkbiblioteken och logopedmottagningar i Halland. Ytterligare exempel på 

samverkan för barns språkutveckling där folkbibliotek och logoped är inblandad är: 

Blekinge och Kronobergs projekt Språkstegen; Uppsala och Gävleborgs Språkpiller; 

Västra Götalands projekt Språkpuffar och slutligen Västernorrlands Språkjakt 

(Rydsjö, 2012).  

 

Det sista projektet som kommer presenteras här är projektet som den här studien 

kommer att fokusera på då studiens intervjupersoner arbetar med projektet. I april 

2016 startade Jönköpings län ett samarbete mellan fem kommuner (idag är alla 

kommuner i länet delaktiga) i ett projekt som kallas Språklust. Inom det projektet 

samarbetar folkbibliotek, logoped, BHV och regionbiblioteket i två olika spår. Spår 

1 är ett allmänt om att främja barns läsning generellt och handlar bland annat om att 

BHV uppmärksammar folkbiblioteket och dess resurser. Spår 2 handlar om 

samarbetet mellan folkbibliotek och logoped för att arbeta språkutvecklande för yngre 

barn med språkstörning (Region Jönköpings län, 2018). Det är just spår 2 vi kommer 

ha i bakgrund till vår studie. Johanna Billvén (personlig kommunikation, 2 maj 2018) 

utvecklare Regionbibliotek Region Jönköpings län menar att projektet Språklust lutar 

sig mot fyra grundstenar: samarbete mellan professioner, litteraturen som ska främja 

barnens språkutveckling, bemötande och underlätta föräldrarnas roll. Andra som har 

gjort studier med projektet Språklust som bakgrund är Evelina Krantz Ahlstrand och 

Sara Svahn som har skrivit magisteruppsatsen Föräldrars erfarenheter av läsningens 

betydelse efter besök inom barnhälsovården (2018). De fokuserar däremot på 

barnhälsovården istället för biblioteksforskningen och riktar in sig på spår 1 i stället 

för spår 2.  
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Intervjupersonernas språkfrämjande arbete i projektet Språklust har i den här studien 

fått agera utgångspunkt för intervjupersonernas beskrivningar och reflektioner. 

Tanken är dock inte att enbart undersöka barnbibliotekariernas barnbibliotekariers 

språkfrämjande arbete inom Språklust. Uppsatsen undersöker därmed även andra sätt 

barnbibliotekarier på folkbibliotek arbetar språkfrämjande för yngre barn med 

språkstörning. 

1.1.3 Barn med språkstörning  

Hittills har barn med språkstörning nämnts kontinuerligt men vad är egentligen en 

språkstörning hos ett barn? Det finns ingen entydig definition på begreppet 

språkstörning. Likaså är språkstörning inte en enhetlig diagnos, utan ett 

paraplybegrepp klassificerat med olika diagnoser som underrubriker. Ett tecken för 

språkstörning hos barn är en tydligt försenad språklig utveckling i relation till andra 

jämnåriga barn. Det är dock viktigt att påpeka är att språkstörning sällan handlar om 

en försening som helt försvinner med tiden. Förutom i fall av väldigt lätt grad brukar 

en individ med språkstörning bli helt symptomfri. Det är däremot vanligt att 

språkstörning skiftar uttryck även om alla symptom grundar sig i språkstörningen 

(Nettelbladt & Ors, 2011, s. 117-120). Om ett barn har blivit diagnostiserad med 

specifik språkstörning innebär det att språkstörningen är barnets mest framträdande 

eller enda funktionsnedsättning (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 18-19). Dock kan 

barn också ha språkstörningar som följd av skador eller andra typer av 

funktionsnedsättningar. Då talas det dock inte om specifik språkstörning (Nettelbladt 

& Ors, 2011, s. 120). 

 

Enligt Leonard (1998) har det via en rad olika undersökningar visats att ca 5-8 % av 

barn under skolåldern år har någon slags språkstörning. Detta kan skifta i en mycket 

varierande grad med alltifrån att barnet har svårt att uttala vissa ljud till att barnet inte 

kan göra sig förstådd för andra genom sitt tal. Det har enligt Leonard visat sig att 

andelen barn i den här åldern som har grav språkstörning ligger på 1-2 %. Siffrorna 

för grav språkstörning har visat sig ligga på en jämn nivå över en längre tid. 

Westerlund (1994) gjorde en studie i Sverige som baseras på fyraårskontrollen i 

vilken forskaren fann att ca 12 % av barnen hade någon form av språkstörning av 

vilka 1-2 % beräknas som grava. Enligt Nettelbladt och Ors (2011, s. 121) innebär 

språkstörning ofta svårigheter för individen gällande kommunikation med andra 

människor.   

 

Den språkliga förmågan kan enligt Nettelbladt och Salameh (2007, s. 23) delas in i 

olika domäner: fonologi, grammatik, semantik samt pragmatik. Ett barn med 

språkstörning kan ha svårigheter inom en eller fler av de här områdena. Som tidigare 

nämnt är språkstörning ett paraplybegrepp där flera former av språkliga avvikelser 

ryms. Nedan kommer en kort beskrivning av tre olika former av språkstörning: 

 

Dysartri innebär att en individ har nedsatt förmåga att aktivera eller kontrollera 

musklerna som används till att forma ljud till ord medan muskelrörelserna samspelar 

med andning och röstbildning. Dysartri kan grunda sig i en neurologisk sjukdom. 

Även att andra människor kan ha svårt att förstå vad ett barn med dysartri vill säga, 

kan barn med diagnosen ha en normal förståelse för vad andra säger (Nettelbladt & 

Ors, 2011, s. 118-119).        
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Då ett barn har verbal dyspraxi är barnets förmåga att samordna munnens motorik 

nedsatt. Vid tal krävs snabba och precisa rörelser av munnens muskler vilket kan vara 

utmanande för barn med som har den här diagnosen. Vid verbal dyspraxi är det inte 

musklerna i munnen i sig som är nedsatta (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2016). Begränsningen ligger istället i överföringsförmågan av tanken till hjärnans 

motoriska program som talorganen sedan använder vid tal (Nettelbladt & Ors, 2011, 

s. 119). För ett barn med verbal dyspraxi krävs det mycket träning av specifika 

språkljud och olika språkljud i kombination med varandra (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016).           

 

Verbal auditiv agnosi innebär att barnets förståelse av vad andra säger är begränsad, 

även att hörseln är normal. Diagnosen grundar sig i att bearbetningen och tolkningen 

av språkliga ljud till att förstå dem i ett sammanhang som görs i hjärnas hörselcentra 

är nedsatt (Nettelbladt & Ors, 2011, s. 119). 

1.1.4 Bibliotekets lagar och uppdrag 

Avslutningsvis introduceras de lagar och uppdrag som gör att folkbiblioteken faktiskt 

prioriterar yngre barn med språkstörning. Den första punkten som kommer att 

presenteras i det här avsnittet är bibliotekslagen som Paragraf 4 (2013:801) tar upp. 

Den belyser att biblioteksväsendet särskilt ska uppmärksamma människor med olika 

typer av funktionsnedsättning och erbjuda resurser för att dessa personer ska få ta del 

av bibliotekets utbud och tjänster. Paragraf 6 (2013:801) hänger ihop med paragraf 4 

men riktar in sig mer på folkbibliotek. Den paragrafen menar att folkbiblioteken ska 

vara anpassade till människors individuella behov. Paragraf 8 (2013:801) talar om att 

folkbibliotek ska prioritera barn och ungdomar med syfte att främja deras 

språkutveckling samt att stimulera till läsning. Barn med språkstörning är därför en 

extra prioriterad grupp att arbeta för enligt tre av bibliotekslagens paragrafer, då de 

dels berör personer med funktionsnedsättning samt att de tillhör målgruppen barn. 

 

Den andra punkten som berörs i det här avsnittet kommer ifrån UNESECO, en FN-

organisation som arbetar med kulturfrågor. De har tillsammans med IFLA 

(International Federation of Library Association and Institution) plockat fram IFLA:s 

och UNESCOS folkbiblioteksmanifest. Detta manifest ska poängtera folkbibliotekets 

vikt i samhället, både när det kommer till utbildning, kultur och information. 

Folkbiblioteksmanifestet belyser flera olika uppdrag som är viktiga inom 

folkbiblioteket. De talar bland annat om att barn, redan från ung ålder, ska få 

möjligheten att skapa och stimulera sina läsvanor men även att barn ska få sin fantasi 

och kreativitet stimulerad. Folkbiblioteksmanifestet belyser även att alla grupper 

oavsett ålder ska kunna hitta medier på biblioteket som ska vara anpassad till deras 

behov. De menar även att både tjänster och material ska finnas tillgängligt till de 

personer som av olika anledningar inte kan ta del av bibliotekets vanliga bestånd som 

till exempel personer med funktionsnedsättning. Barn med språkstörning är enligt 

detta manifest en viktig målgrupp för folkbibliotek att arbeta för. (Svensk 

biblioteksförening & Svenska Unesecorådet, 2014). 

 

IFLA har även plockat fram ett biblioteksmanifest för personer med läsnedsättning. I 

det talas det om att det finns över 161 miljoner människor runt om i världen med 

synskador och att det finns ännu fler med olika läsnedsättningar, såsom utvecklings- 

kognitiva- eller inlärningssvårigheter. Ändå riktar sig bara 5 % av allt material till 
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denna målgrupp. IFLA vill därför i deras manifest för personer med läsnedsättning 

att bibliotek ska föra dialog med personer med funktionsnedsättning i fråga om de 

tjänster de vill ha tillhandahållet. De vill även att bibliotek ska erbjuda samlingar, 

hjälpmedel och tjänster som underlättar för denna målgrupp (Svensk 

biblioteksförening & Svenska Unesecorådet, 2014). Trots att barn med språkstörning 

inte behöver ha en synskada räknas de ändå in i gruppen personer med läsnedsättning 

då deras språkstörning är en nedsättning för deras läsning. 

 

Slutligen kommer Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, tas upp i det här 

avsnittet. De är en statlig myndighet i Sverige vars uppdrag är att bidra med medier 

för personer med olika slags läsnedsättningar. Som tidigare nämnt, räknar vi in barn 

med språkstörning i den kategorin. Sedan 2012 har myndigheten haft en speciell 

referensgrupp för att bland annat öka samarbetet mellan folkbibliotek och tillgängliga 

medier för barn och unga. Ett av de främsta projekten MTM arbetar med för att nå 

denna grupp på folkbibliotek är Äppelhyllan (Börjesson, 2014, s. 3). 

1.2 Problemformulering 
Bakgrunden till forskningsproblemet har nu introducerats där en översiktlig bild över 

barnbiblioteksarbete målats upp och där språkstörning hos barn beskrivits. Där har 

även bibliotekens lagar och uppdrag som berör barn med språkstörning förklarats. 

Här i problemformuleringen kommer forskningsproblemet beskrivas utifrån tre olika 

nivåer: samhällsnivå, forskningsnivå samt individnivå. 

 

Förutsättningarna för barn med språkstörning kommer först att studeras utifrån en 

samhällsnivå. Vi tänker att barn med grövre språkstörning lätt kan känna ett 

utanförskap i samhället då de både kan ha svårt att förstå och själva producera språk. 

Det leder till en risk att de inte kan delta i samhället under samma förutsättningar, 

vilket också kan bidra till ett utanförskap. Kommunikation människor emellan är en 

grundläggande förmåga som behövs i det informationssamhälle som råder idag. Det 

ställs idag allt högre krav på att kunna kommunicera med god förmåga vilket, förutom 

läsning och skrivning, även innefattar talet. Att kunna prata obehindrat och tydligt, 

utan att använda för mycket pauser och dessutom använda sig av språklig variation är 

något som dagens samhälle kräver. Det krävs dessutom att man ska kunna prata 

snabbt och hitta korrekta ord för att ett samtal ska kunna flyta på (Nettelbladt & 

Salameh, 2007, s. 13). På grund av det här anser vi att det finns en stor utmaning för 

unga barn med språkstörning då det höga kommunikationskravet kan vara tungt för 

dem att leva upp till.  

 

Blicken kommer sedan vändas mot hur forskningsläget ser ut rörande bibliotekets 

språkfrämjande arbete för yngre barn med språkstörning. Ingen renodlad forskning 

inom det här området är funnen. Börjesson (2014, s. 33) menar också att forskning 

kring folkbibliotekens arbete för barn och unga med funktionsnedsättningar överlag 

är i behov av utveckling. Både då det kommer till de här barnens läsning men även 

deras biblioteksvanor. Även Prendergast (2016) talar om att det råder brist på 

forskning om hur familjer med barn med funktionsnedsättning deltar i tidig- 

litteracitetsaktiviteter på folkbibliotek. När det talas om funktionsnedsättningar 

räknar vi in barn med språkstörning i den kategorin. Forskningen generellt om 

barnbibliotek och barn är ett bristområde inom biblioteksforskningen och är även i ett 
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fortsatt behov av nya studier, framför allt studier som är grundad på empiri 

(Hedemark, 2011). På grund av bristen av forskning om folkbibliotekens arbete för 

barn med funktionsnedsättningar samt bristen av forskning om barnbibliotek generellt 

i kombinationen av att ingen studie om barn med språkstörning har hittats anser vi att 

det är viktigt att studera hur barnbibliotek kan arbeta för barn med språkstörning. Som 

tidigare nämnt är barnen med språkstörning en relativt stor grupp då 12 % av alla barn 

på fyraårskontrollen påvisade någon typ av språkstörning i Westerlunds studie 

(Westerlund, 1994).  

 

Slutligen kommer det här avsnittet fokusera på hur bibliotekarierna, barnen och 

barnens vårdnadshavare, på en individnivå, uppfattar biblioteksbesöken för barnen 

med språkstörning. Då forskningen som gjorts om barnbiblioteks- och bibliotekariers 

arbete är begränsad tänker vi att det finns brist på forskningsstöd för yrkesverksamma 

bibliotekarier att luta sig mot. Till exempel talar Prendergast (2016) om att det finns 

väldigt få medel tillgängliga för yrkesverksamma bibliotekarier som vill utveckla sin 

kunskap i arbetet för barn med funktionsnedsättningar och mötet med deras föräldrar. 

Vårdnadshavarna i sin tur efterfrågar aktiviteter och program som till exempel, 

riktade sagostunder för deras barn med funktionsnedsättning. Vi kan från tidigare 

forskning utläsa att det även finns situationer som gör att barn med 

funktionsnedsättningar kan uppleva folkbiblioteksbesöket negativt. Till exempel talar 

Kaeding (2014) om att barn med funktionsnedsättningar kan ha svårt att delta i olika 

biblioteksprogram. Det beror enligt Kaeding på att deras förmåga att kommunicera 

med andra på biblioteket kan vara begränsad. Även familjer till barn med 

funktionsnedsättningar kan uppleva en oro för att bli dömda av andra i biblioteket 

enligt författaren. 

 

Utifrån det här materialet kan vi på de tre nivåerna, samhälls- forsknings- och 

individnivå, får en bild av forskningsproblemet. Dels behövs det mer kunskap som 

gör att barnen känner sig som en del av kommunikationssamhället och dels behövs 

det forskning inom både barnbiblioteksforskning och om barn med 

funktionsnedsättningar. Den forskningsbristen speglar bibliotekariernas osäkerhet på 

individnivå och vi kan även se att även vårdnadshavare uttrycker en brist på aktiviteter 

som vänder sig till deras barn med funktionsnedsättningar som tar till hänsyn att 

barnet inte orkar koncentrera sig lika länge. Det i sin tur leder till att barnet får en 

negativ bild av biblioteket som plats. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka arbetssätt som barnbibliotekarier 

använder i sitt språkfrämjande arbete för yngre barn med språkstörning. 

Forskningsfrågorna för att besvara syftet är: 

 

• Hur kan barnbibliotekarier arbeta för att stödja och stimulera 

språkutvecklingen för yngre barn med språkstörning?  

• Vilka problem kan uppkomma i barnbibliotekariers språkfrämjande arbete 

för yngre barn med språkstörning? 
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1.4 Avgränsningar 
Den här undersökningen är avgränsad till att undersöka hur barnbibliotekarier arbetar 

språkfrämjande för yngre barn som har språkstörning utifrån bibliotekariernas egna 

perspektiv. Intervjupersonerna innefattar därför inte till exempel unga barn med 

språkstörning eller vårdnadshavare. En annan avgränsning som gjorts är att 

intervjupersonerna medverkar i projektet Språklust. Projektet fick därmed agera 

utgångspunkt både för hur bibliotekarierna arbetar inom projektet men även för andra 

arbetssätt som inte är en del av projektet. Varför studien håller sig till yngre barn beror 

på att vi ville undersöka hur barnbibliotekarier kan arbeta med språkutvecklingen för 

barn med språkstörning innan barnen börjat skolan. Dessutom riktar sig projektet 

Språklust till barn under skolåldern.  

1.5 Disposition 
Den här studien börjar med en inledning där studiens ämne presenteras utifrån vikten 

av att kunna kommunicera i dagens samhälle och att det kan vara en svårighet för 

barn med språkstörning att leva upp till de kommunikationskrav som finns. I 

inledningen presenterades även projektet Språklust som kommer att talas om under 

den här studiens gång. Därefter kommer bakgrunden till ämnet om hur barnbiblioteket 

har sett ut och utvecklats, hur samverkan med andra professioner ser ut, vad 

språkstörning är samt lagar och manifest som berör barnen med språkstörning. Efter 

det presenteras problemformuleringen som talar om varför det behövs forskas om 

bibliotekariers arbete för barn med språkstörning. Där talas det om en upplevd 

osäkerhet hos bibliotekarier i mötet med barn med funktionsnedsättning men också 

att vårdnadshavare upplever det utmanande att ta med sitt barn med 

funktionsnedsättning till ett bibliotek. Problemformuleringen leder sedan till vårt 

syfte och frågeställningar som handlar om att ta reda på hur barnbibliotekarier kan 

arbeta för barn med språkstörning och hur de gör för att stödja och stimulera 

språkutvecklingen.  

 

Därefter presenteras den tidigare forskningen som berör den här studien. I kapitlet 

presenteras forskning som berör synen på kommunikation, läsfrämjande och tidig 

litteracitet. Där presenteras även barnbibliotekets läsfrämjande arbete för yngre barn 

generellt, därefter hur folkbibliotek arbetar mot vårdnadshavare och varför det är 

viktigt att prioritera vårdnadshavarna i barns språkutvecklande arbete. Det tredje 

avsnittet talar om bibliotekets arbete för barn med funktionsnedsättningar samt 

avslutningsvis presenteras forskning om olika tillgängliga medier. Teori och metod 

är sedan delarna som förklaras efter tidigare forskningen. I teorikapitlet motiverar vi 

valet av Säljös sociokulturella perspektiv och hur det, genom hans teoretiska begrepp, 

kommer att appliceras i uppsatsen. Metoden diskuterar valet av intervju som metod, 

och färgkodning och tematisk analys för att bearbeta det insamlade materialet. 

 

Efter metoden redovisas resultatet utifrån de teman som har setts i intervjuernas svar. 

Analysen presenteras därefter utifrån resultatets teman i relation till Säljös 

sociokulturella perspektiv där begreppen samspel, artefakter och mediering samt 

scaffoldings analyseras. Tankar som har väckts om kompetens och bibliotekets arbete 

för att nå ut diskuteras i diskussionsdelen. Därefter diskuteras även metod- och 

teorikritik följt av framtida forskning. Uppsatsen avslutas med en slutsats följt av en 

sammanfattning. 
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2 Tidigare forskning 

I förra kapitlet beskrevs det att den här uppsatsens syfte är att undersöka arbetssätt 

som barnbibliotekarier använder i sitt språkutvecklande arbete för yngre barn med 

språkstörning. Vilka frågor som besvaras för att tillgodose syftet presenterades också 

i förra kapitlet. I det här kapitlet kommer tidigare forskning presenteras angående 

olika slags läsfrämjande arbete som barnbibliotek arbetar med. Det är på grund av att 

det är inom forskningsområdet läsfrämjande inom biblioteks- och 

informationsvetenskap den här studien kommer röra sig inom.  

 

I det första avsnittet kallat kommunikation, läsfrämjande och tidig litteracitet kommer 

forskning av fem forskare presenteras. Forskarna är: Judith Elkin, Monica 

Westerlund, Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh och avslutningsvis Jonas 

Andersson. Samtliga forskare bedriver forskning i Sverige med Elkin som undantag 

som är en brittisk forskare. De kommer att tala om språket och om grunden till det 

läsfrämjande forskningsområdet. Deras forskning är för den här uppsatsen viktig för 

att förstå varför barnbibliotekarier ska arbeta både läsfrämjande och för tidig- 

litteracitet. 

 

I det andra avsnittet Barnbibliotekets läsfrämjande- och tidig litteracitetarbete 

kommer vi presentera forskning av sex svenskar: Mats Dolatkhah, Amira Sofie 

Sandin, Kerstin Rydsjö, AnnaCarin Elf, Åse Hedemark och Jenny Lindberg. De här 

forskarna berör forskningsområdet barnbibliotek i Sverige utifrån olika aspekter. 

Samtliga forskare, med undantag för Hedemark och Lindberg, har deltagit i två 

rapporter gjorda på uppdrag av Regionbiblioteket Stockholm. Vi tar med de 

rapporterna i uppsatsens tidigare forskning då de är relevanta för att få en djupare 

inblick av hur barnbibliotekarier kan arbeta språkfrämjande. Dessutom är rapporterna 

skrivna av erkända forskare. Forskningen Hedemark och Lindberg har genomfört 

uttrycks i form av vetenskapliga artiklar. De sex internationella författarna har alla 

skrivit vetenskapliga artiklar som behandlar barnbiblioteket i en läsfrämjande- och 

tidig litteracitetkontext. De forskarna är: kanadensaren Bill Ptacek och forskarna 

Jessica Ralli och Rachel Payne från USA. Sedan kommer forskning av 

australiensiskan Lynne McKechnies presenteras. Avslutningsvis presenteras 

forskning av kanadensarna Roz Stooke och Pamela McKenzie. 

 

I tredje avsnittet Barnbibliotekets family literacy-program presenteras fem 

vetenskapliga artiklar. De är skrivna av Carole Talan, Cathay O. Reta och Dianne 

Bradys, Roger Stewart, Stephanie Bailey-White, Staci Shaw, Erica Compton och 

Saroj Ghoting som är forskare från USA. Caroline Barratt-Pugh och Mary Rohl är 

från Kanada och avslutningsvis är Shelly Stagg Peterson från Australien som talar om 

hur olika bibliotek arbetar med olika family literacy-program. 

 

I det fjärde avsnittet presenteras tidigare forskning om Folkbibliotekets arbete för 

människor med funktionsnedsättningar. Det här är av relevans för den här uppsatsen 

då språkstörning är en slags funktionsnedsättning (Bishop, 1997). Forskningen som 

framställs innefattar fem vetenskapliga artiklar: Ross & Adkin (2002), Adkin & 

Bushman (2015), Prendergast (2016), Kaeding Velasquez & Price (2017) samt 

Copeland (2016). Alla studier utspelar sig i USA eller Kanada, dock arbetar Kaeding 
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et al. vid universitet i Australien. De här fem studierna klassas alla inom den 

biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen.    

 

Det sista avsnittet i det här kapitlet berör tidigare forskning om anpassade medier. 

Forskningen vi använt i det här avsnittet berör talböcker och taktila 

bilder/bilderböcker. Forskningen fokuserar dels på den tekniska aspekten av 

anpassade medier men även på användarna av medierna. I avsnittet omnämns två 

vetenskapliga artiklar som utspelar sig i Nigeria (Adetoro, 2010, 2012) och två 

vetenskapliga artiklar vars författare är verksamma i Frankrike: Theurel, Witt, 

Claudet, Hatwell & Gentez (2013) samt Bara (2014). Förutom de tidigare nämnda 

vetenskapliga artiklarna används även en rapport.  Rapporten är skriven av Anna 

Hampson Lundh (2013) på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).  

2.1 Kommunikation, läsfrämjande och tidig litteracitet 
Att tidigt introducera barn till böcker, läsning och språk är viktigt. Det menar Judith 

Elkin (2014), brittisk professor som har forskat om bibliotekens roll för barns läsning 

och språk. Hon talar om att forskning om barns hjärnor har visat att när ett barn föds 

är deras hjärnor 25 % utvecklade och redan vid tre års ålder är hjärnan utvecklad till 

80 %. Barn är redan i de tidigaste månaderna aktiva lyssnare och är födda med viljan 

att kommunicera med sin omvärld. Varje gång en person pratar, sjunger, läser eller 

på andra vis interagerar med en bebis börjar bebisens hjärna att utvecklas. Ju mer 

stimulans bebisen får ju mer utvecklas bebisen. Men vad innebär egentligen språk och 

kommunikation? 

 

När det talas om kommunikation menas det att minst två individer deltar i ett 

sammanhang där den ena meddelar något till den andra. Detta kan ske medvetet såväl 

som omedvetet.  Språk är en underkategori till kommunikation. Ett språk baseras på 

en rad regler som måste följas av såväl mottagare som avsändare. Dessa regler kan 

innefatta exempelvis tal, skrift, chiffer och teckenspråk, ett undantag är barnets första 

försök till kommunikation. Tidigare var barnets första ord det som ansågs 

känneteckna språkutvecklingens början. Detta är inte fallet idag då, som tidigare 

nämnt, talet bara är en beståndsdel av språket. Angående språket innefattas det av 

komponenterna uttryck och förståelse. Gällande talet brukar det beskrivas enbart i 

uttryckliga termer. Detta kan exemplifieras i att för att någon ska kunna göra sig 

förstådd genom tal måste personen i fråga själv förstå innebörden av det hen vill ha 

sagt. Om inte förståelsen för orden som sägs finns så innehåller inte orden någon 

betydelse (Westerlund, 2009, s. 13-14).  

 

Språket bottnar i behovet att kunna kommunicera med andra människor. Det är både 

miljö och individens medfödda förmågor och egenskaper, som i relation till varandra, 

bestämmer hur en individs språk utvecklas. De förutsättningar individen har 

medfödda i form av egenskaper och förmågor bestämmer hur personen kan uppfatta 

och tolka intryck från miljön. För att någons språk ska utvecklas framgångsrikt 

behöver individen dessutom utsättas av språklig stimulans. Språket och 

kommunikationens utveckling står inte avskilt från andra utvecklingsområden hos en 

människa utan samspelar i hög utsträckning. Den kommunikativa och språkliga 

förmågan är likaså av stor vikt för utvecklingen och användningen av andra förmågor 

(Westerlund, 2009, s. 14). 
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Språket delas ofta upp i stadier vid tal om språkutveckling. På 1970-talet utvecklade 

forskare av barns språk olika utvecklingsstadier som kopplar barns kognitiva 

utveckling i relation till språket. Vid bedömning av språk används dessa stadier som 

mall med utgångspunkt ifrån “typisk” språkutveckling. En individ kan dessutom 

utvecklas i olika takt inom de olika språkliga domänerna exempelvis fonologi, 

grammatik och språkförståelse (Nettelbladt & Salameh, 2007 s. 23-29).  

 

Förutom språk och kommunikation ska vi även presentera synen på läsfrämjande. 

Läsfrämjande som begrepp är komplext och innebär att bland annat inspirera till 

läsning för de som inte läser, göra folk läskunniga och ta bort en persons hinder för 

läsning. Andersson (2015) menar att dagens barn kommer läsa och skriva mer än vad 

människan har gjort någon annan gång genom historien. Han menar att läsfrämjande 

är en aktivitet där målet är att skapa läsare som vill läsa och inte bara kan läsa. Därför 

talas det ibland om lässtimulans istället för läsfrämjande. Biblioteken har en litteratur-

förmedlande roll, där de både ska synliggöra litteratur men också bidra till läsglädje 

och vägleda personer i valet av litteratur.  

 

Ett annat begrepp som inom det läsfrämjande arbetet nämns är tidig litteracitet. Tidig 

litteracitet som begrepp och forskningsområde uppkom under 1980–90-talet som en 

reaktion på att det talades om läs- och skrivundervisning som två separata enheter 

medan senare synsätt betraktar talat och skrivet språk som en helhet. Tidig litteracitet 

innebär barns språkutveckling från födseln upp till åtta års ålder och inkluderar 

aspekter som muntligt språk, symbolspråk samt skriftspråk (Gjems, 2018, s. 9). 

Avslutningsvis kan det här nämnas att i USA har det identifierats fem stycken 

litteracitetfärdigheter som utgör de olika aspekterna för tidig litteracitet i 

biblioteksprogrammet Every Child Ready to Read (Stagg Peterson, 2012). Det 

programmet kommer att nämnas mer i nästa avsnitt.  

 

Att förstå kommunikation och språket är av vikt i den här studien då det är 

utvecklingen av språket som vi vill ta reda på hur barnbibliotekarierna arbetar för. 

Läsfrämjande är av relevans då det är forskningsområdet den här studien grundar sig 

i och angränsar till tidig litteracitet. Förklaringarna av vad det är och hur de arbetar 

ligger även till grund för de nästkommande avsnitten där vi ska studera närmare hur 

biblioteken faktiskt arbetar med de begreppen. 

2.2 Barnbibliotekets arbete för yngre barns läsfrämjande och tidig 

litteracitet 
Genom historien har ett förfinat tankesätt kring barnbibliotekariers sätt att arbeta för 

att utveckla barns läsning och tidiga litteracitet utvecklats. Det menar Ptacek (2016) 

som talar om att barnbibliotekarier tidigare fokuserade på barnlitteraturen för att nå 

ut till barn. Det var bland annat genom sagostunder där ett visst antal böcker skulle 

högläsas. Men under 1990-talet började barnbiblioteken inse vikten av att utveckla 

barnen genom tidig litteracitet och Ptacek menar att de då började utveckla 

barnverksamheten och fokusera på saker som bilder, ljud och sång och inte bara att 

läsa en saga högt. För att utveckla barns litteracitetförmågor menar Ptacek även att 

fler organisationer borde samarbeta för att hjälpa barnen bli redo att börja skolan när 

den dagen kommer.  
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Sandin (2011, s. 40) menar att det idag finns biblioteksprogram i Sverige där 

bibliotekarier vänder sig till exempelvis BHV och förskola för att utveckla barns 

läsning och litteracitetförmågor. Få verksamheter vänder sig direkt till yngre barn, 

menar hon, utan vänder sig till exempel till föräldrar eller förskolor. Rydsjö och Elf 

(2007) menar att just förskolan är en stor och aktiv lånegrupp på bibliotek och 

samarbeten mellan bibliotek och förskolor ses som naturligt och självklart av många 

bibliotekarier. De talar även om att samarbeten mellan förskollärare och 

barnbibliotekarier leder ofta till ökad arbetsglädje hos personal och väcker barns 

litterära nyfikenhet. Samarbetet gynnas ofta då förskollärarna har koll på barngruppen 

och barnbibliotekarien koll på barnlitteraturen. Det här leder i sin tur till att 

förskollärarna ökar sin medvetenhet om den litteratur de ska välja till sina 

barngrupper. Förskollärare är oftast intresserade av det biblioteken har att erbjuda 

men kan ha vaga uppfattningar av vad biblioteken kan erbjuda. Den här vaga bilden 

brukar ofta resultera att det blir bibliotekarien som får arbeta för att nå ut till 

förskolorna. Mats Dolatkhah (2010) talar om att pedagoger fokuserar på barns läsning 

utifrån ett lärandeperspektiv och litteraturvetare fokuserar på barns läsning utifrån de 

litterära verkens perspektiv. Författaren anser därför att bibliotekariernas perspektiv 

måste vidgas och innehålla fler aspekter. Rydsjö (2010) talar om att 

barnbibliotekariers arbete grundar sig till stor del på egen beprövad erfarenhet, att 

yrkesidentiteten växer fram inom bibliotekets väggar. Hon menar att 

barnbibliotekarien idag har ofta höga krav och förväntningar på sig.  

 

Ett exempel på hur bibliotek kan utveckla yngre barns språk är genom lek. Lek är 

viktigt för barns utveckling av tidig litteracitet och barnbibliotek har därför en viktig 

roll att uppmuntra till lek för barns tidiga litteracitetsutveckling. Det menar Ralli och 

Payne (2016) som berättar att biblioteksprogrammet Every Child Ready to Read anser 

att tidig litteracitet består av fem praktiker: läsning, tal, skrift, sång och lek som är 

viktiga aspekter för barns utveckling. Därför har programmet även plockat fram en 

leklåda för att betona vikten av lek. En barnbibliotekarie i studien berättar att hon 

täckte en vägg med olika material och lät barnen få utforska och känna och sedan 

koppla dessa känslor till ord, som till exempel kladdigt eller mjukt. Förutom att lära 

sig ord har lek också en viktig roll i den sociala interaktionen. Författarna menar att 

redan i bebisålder är barn involverade i lek där de samspelar med andra människor 

som till exempel titt-ut och fortsätter med integrerande lekar när de blir äldre. Lek gör 

att barn försöker säga vissa ord, som till exempel boll och samspelet med en 

vårdnadshavare leder till att ordförrådet utökas då vårdnadshavaren kan svara “ja, det 

är en boll! Den är blå och den studsar”. Lek är därför ett viktigt inslag för barns 

utveckling av språk. Elkin (2014) menar att barn som inte har en god språklig grund 

löper risken att få det svårare i skolan samt får även sämre självförtroende.  

 

Sagostunder är ett ytterligare exempel på hur bibliotek arbetar läs- och tidig 

litteracitetfrämjande. Hedemark (2017) menar att trots att sagostunder har en lång 

tradition på folkbibliotek på över 100 år och är fortfarande idag en viktig aktivitet har 

det forskats lite om vad som faktiskt sker på en sagostund. Hedemark har i sin artikel 

Telling tales: an observational study of storytelling for children in Swedish public 

libraries tagit reda på vilka tidiga litteracitetspraktiker som sker och vilka artefakter 

som används. Efter att ha studerat nio sagostunder med barn i åldern 3-6 år kommer 

hon fram till att sagostunder är skapade kring den talade och skrivna berättelsen trots 

att barnen visar störst intresse för bilderna och de övriga föremålen som användes 
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under sagostunderna. Interaktionen mellan barnen och bibliotekarien skedde även 

mest kring dessa föremål. Studien visar även att bibliotekarier begränsar barns 

delaktighet på olika sätt vilket leder till att barnen fokuserar med på varandra i bland 

annat form av skämt. En annan forskare som har observerat sagostunder i sin artikel 

Observations of Babies and Toddlers in Library Settings är McKechnie (2006) som 

har valt att fokusera på just bebisar och hur dom integrerar och beter sig under en 

sagostund, både runt bibliotekarierna men också runt de fysiska föremålen. Hon 

kommer bland annat fram till att även om de själva inte har den talmöjligheten att rent 

språkligt delta med ord kunde McKechnie ändå se att barnen log när föräldrarna 

morrade som lejon och visade intresserade för det som skedde. Sagostunder har även 

intresserat Stooke och McKenzie (2009). I deras artikel Leisure and Work in Library 

and Community Programs for Very Young Children talas det om sagostunders 

påverkan på bebisar. De kommer fram till att sagostunder för bebisar utgör en god 

grund för att barnen senare när de blir äldre får mer liknande förutsättningar i skola 

och samhälle. Det beror i så fall på ifall programmen präglas av ett stort engagemang 

samt tydliga riktlinjer. 

 

Den sista studien som vi kommer presentera i den här delen är Hedemark och 

Lindbergs (2017) studie om barnbibliotekariers yrkesidentitet i samband med 

sagostunder. I studien kommer det fram att de åtta bibliotekarierna som deltog hade 

olika bilder av vad en sagostund är och ska innehålla. Det framkommer också att 

barnbibliotekarier uppfattar att deras yrke saknar den status de anser att yrket borde 

ha. I arbetet för att attrahera barn med deras verksamhet använder de ord som 

“sagolek” vilket kan leda till att yrkets professionalitet inte tas på allvar. Då de talar 

om deras kompetens anser bibliotekarierna att de har god kompetens inom att välja 

litteratur och att de vet hur de interagerar med barnen och att humor är ett viktigt 

inslag. De talar även alla om att de vill att sagostunderna ska vara en magisk stund 

för barnen.  

 

Att forska om barnbiblioteks läsfrämjande- och tidig litteracitetutvecklande arbete är 

av vikt i den här studien för att se hur barnbibliotek idag arbetar för yngre barn och 

se hur arbetet och forskningen ser ut. Läsfrämjande och tidig litteracitet består av 

delar som språkutveckling vilket är viktigt för barnen som studeras i den här studien 

och de mål som biblioteken har för att främja deras språk- och läsutveckling. Även 

att forska om sagostunder är av relevans för oss då de talar om barnens tal och 

interaktion i biblioteksmiljö. Sagostunder utgör en viktig del av barnbiblioteks språk- 

och läsfrämjande uppdrag.  

2.3 Barnbibliotekets family literacy-program 
Tidig litteracitetforskning har den senaste tiden blivit allt populärare att studera. 

Bland annat har det forskats kring hur bibliotekarierna arbetar utifrån de olika tidig 

litteracitet-färdigheterna under sagostunder. Ett annat forskningsområde är hur 

biblioteken informerar föräldrar om hur de jobbar utifrån dessa färdigheter med deras 

barn i hemmet (Albright, et al., 2009). Family literacy är just begreppet på program 

som vänder sig till vårdnadshavare eller andra närstående vuxna till ett barn för att 

hjälpa dem hjälpa barnet i dess tidiga litteracitetsutveckling. Vårdnadshavare i family 

literacy-program får lära sig hur de läser och pratar om böcker för sina barn (Barratt-

Pugh & Rohl, 2016). 
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I USA har flera family literacy på barnbibliotek forskats om en del. Ett exempel är 

Talan (2001) som har forskat om hur barnbibliotek kan hjälpa vårdnadshavare att i 

sin tur stödja sina barn i deras litteracitetsutveckling. Talan anser att litteracitet är 

kärnan av biblioteksverksamheten och utan en befolkning som behärskar 

litteracitetfärdigheter är hela det demokratiska systemet i fara. I Kaliforniens 

litteracitetprogram handlar programmet inte bara om att biblioteken stöttar 

vårdnadshavare som i sin tur stöttar barnen utan där stöttas även vårdnadshavarnas 

egen litteracitetförmåga. Biblioteken erbjuder även litteracitetaktiviteter för barn som 

främst är i förskoleåldern där både barn och vårdnadshavare deltar. Hon kommer fram 

till att family literacy-program är ett bra sätt för biblioteken att hjälpa barn i deras 

utveckling och förbereda dem för skolåldern.  

 

Ett annat exempel på family literacy-forskning i USA är Reta och Bradys (2007) 

studie där de fokuserar på folkbibliotekets roll för att stödja vårdnadshavare som är 

låginkomsttagare eller som har annan etnisk bakgrund och inte behärskar engelska 

språket väl. Den målgruppens barn anser författarna löper stor risk för att få 

lässvårigheter och genom att biblioteken stöttar vårdnadshavarna stöttar de indirekt 

även barnen. Reta och Brady menar att det inte behöver bero på att föräldrarna inte 

stöttar sina barn till läsning utan snarare att saknar självförtroende i högläsning samt 

att de inte alltid förstår vikten av läsning. Programmet som folkbiblioteken arbetar 

med kallas Prime time och arbetar för att just inspirera till läsglädje som huvudfokus 

och diskussioner kring litteratur för att öka föräldrars läslust och självförtroende. 

Något som skiljer sig från andra family literacy-program. Under en observation av en 

träff börjar föräldrarna diskutera en barnbok om en förälder som var arbetslös vilket 

de hade många åsikter om. Författarna menar att diskussionerna påminde om ett 

universitetssamtal där folk intensivt diskuterade handlingen från olika perspektiv. 

Däremot uppmanar de att kraven på bibliotekarierna är lite högre då de får vara 

beredda på snabba ändringar i diskussionerna. Studien visar att Prime time fungerar 

bra då diskussionerna utmanar föräldrarnas tankar och världsbilder. Även föräldrarna 

ansåg att programmet ökade barnens självförtroende.  

 

Det sista exemplet från USA är en artikel skriven av Stewert et al. (2014). I artikeln 

studeras hur vårdnadshavare uppfattar sagostunder samt hur de får information av 

bibliotekarier i hur de använder sig av de tidiga litteracitetfärdigheterna i Enchanted 

storytimes-sagostunderna. Efter varje sagostund under sex veckors tid informerar 

bibliotekarien om de sex olika litteracitetfärdigheterna på 18 folkbibliotek. 

Vårdnadshavarnas inställning till att få information om de olika 

litteracitetfärdigheterna som tränas under en sagostund uppfattades både neutralt och 

positiv enligt enkätstudien som gjordes. Bibliotekarien, i en av sagostunderna, 

uttryckte att hon uppfattade att vårdnadshavarna i den här gruppen fick en utvecklad 

medvetenhet om litteraturens påverkan på språket till skillnad från andra 

vårdnadshavare som tänkte att sagostunder är endast ett tillfälle att lyssna på en saga. 

 

Nu vänds blicken istället mot en studie som är gjord i Australien. Det är Barratt-Pugh 

och Rohls (2016) fallstudie som talar om family literacy i ett program kallat Better 

beginnings. Barratt-Pugh har skrivit sex artiklar om Better beginning-programmet 

under åren 2011-2016. Studien vi har valt att studera närmare är den senaste från 

2016. Där talar hon och Rohl om att Better beginnings-programmet består av Statens 



 

16(62) 

 

bibliotek, folkbibliotekarier och BHV- sjuksköterskor som tillsammans arbetar för att 

hjälpa barn i deras språkutveckling genom att prata med vårdnadshavare om vikten 

av att läsa för sina barn i tidig ålder. Bibliotekariernas roll i projektet består av tre 

steg. Det första steget är att informera familjerna om att gå med i projektet samt att 

uppmuntra dem att skaffa lånekort. Det andra steget är att se till att biblioteken har 

områden som är familjevänliga och att det finns böcker som är tydligt kodade och 

lätta för vårdnadshavarna att välja. Det tredje steget är att ha sagostunder med sång 

och rytm. Det här programmets upplägg har visat sig att biblioteksanvändare som i 

vanliga fall inte brukar gå till biblioteket kommer dit. Författarna kommer fram till 

att bibliotekarier har en viktig roll i program som Better beginning i att stötta familjers 

litteracitet och bidra med fria tillgångar och aktiviteter.  

 

Avslutningsvis talar även forskaren Stagg Peterson (2012) om hur folkbibliotek i 

Kanada kan arbeta för barns tidiga litteracitet i åldern 3-4 år samt hur vårdnadshavare 

kan arbeta för att utveckla deras barns litteracitet. Hon talar inte om begreppet family 

literacy rent ut men talar om hur föräldrars syn på barnens tidiga litteracitet har 

förändrats efter att de började delta i folkbibliotekens litteracitet-program. Även 

datamaterial över bibliotekariernas syn samt observationer under sagostunder 

samlades in för att få en bredare syn på projektet. Fokuseringen under studien låg på 

att se ifall föräldrars delaktighet gav resultat på barnens förberedelse inför skollivet 

(school-readiness). Stagg Peterson kommer fram till att programmen faktiskt 

förbereder barnen inför skollivet, både att de lär sig att delta i aktiviteter och följa 

instruktioner. Programmen inspirerar även barnen till läsning, det visas genom att 

barnen låter nyfikna och ställer frågor om boken de får lyssna på. Studien visade 

dessutom att barnen utvecklade sina ordförråd på grund av att bibliotekarierna läste 

för dem under programmen. Slutligen visade Stagg Peterson att föräldrarna fick fler 

och nya redskap att integrera med barnen i hemmet kring bilderböcker.  

 

Här har nu fem vetenskapliga artiklar som illustrerar olika sätt att arbeta med family 

literacy presenterats. Family literacy är viktigt att ta upp när man vill studera 

vårdnadshavarnas roll för yngre barn och vikten av att uppmuntra barnen till läsning 

och att tala kring läsning. I det här avsnittet kan det utläsas att vårdnadshavarna har 

en viktig roll som förebilder genom att introducera läsning och samtal kring böckerna 

i samspel med barnen.  

2.4 Folkbibliotekets arbete för personer med funktionsnedsättning 
En forskningsaspekt rörande folkbibliotekets arbete för individer med 

funktionsnedsättningar, är hur biblioteksservicen ser ut för de här människorna. Ett 

exempel på en undersökning som berör detta är Ross och Akin (2002). Studien har 

undersökt hur folkbibliotek i arbetar för att främja utvecklingen för de barn som har 

olika typer av inlärningssvårigheter. I studien undersöktes hur folkbiblioteken arbetar 

främjande för barn med inlärningssvårigheter genom personalutbildning, 

tillhandahållandet av material, program och annan service. Resultatet visade att 

servicen för funktionsnedsatta människor på biblioteken är bristfällig. Studien kom 

även fram till att många av de tillfrågade bibliotekarierna upplevde en osäkerhet 

gällande bemötande av barnen med olika inlärningssvårigheter. Denna studie är av 

relevans för vår undersökning då den behandlar inlärningssvårigheter vilket kan 
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kopplas ihop med språkstörning. Den är även av relevans för studien då den 

undersöker just folkbibliotek vilket vår studie också undersöker.  

 

En vinkel som användas i tidigare forskning om folkbiblioteks arbete för människor 

med funktionsnedsättningar är människors upplevelser av arbetet. Detta är Adkins & 

Bushman (2015) och Prendergast (2016) exempel på. I undersökningen av Adkin och 

Bushman (2015) är det bibliotekariernas upplevelser av möten med funktionsnedsatta 

barn som berörs. Adkin och Bushman undersöker dessutom anledningarna till varför 

folkbibliotek erbjuder olika biblioteksprogram för barn med funktionsnedsättningar. 

I båda studierna är det just barn med funktionsnedsättning som berörs. Prendergast 

(2016) utförde en fallstudie där barnbibliotekarier tillfrågades att tillhandahålla olika 

typer av biblioteksresurser till barn med funktionsnedsättningar för främjandet av 

deras tidiga litteracitet. Bibliotekarierna blev erbjudna olika typer av fortbildning 

inom att arbeta med tidig litteracitet. Samtidigt tillfrågades föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar på biblioteken i västra Kanada där studien ägde rum, hur de 

upplevde deras biblioteksbesök. Vårdnadshavarna och bibliotekarierna var inte 

medvetna om varandras medverkan i studien. Resultatet visade att bibliotekarierna 

upplevde att möten med barn med funktionsnedsättningar sällan ägde rum på deras 

bibliotek. Det visade sig även att vårdnadshavarna i hög utsträckning upplevde att de 

inte ville gå fram och prata med en bibliotekarie rörande deras barns speciella behov. 

Hur vårdnadshavarna upplevde servicen och bemötandet på biblioteket skiljde sig i 

hög utsträckning. Adkin och Bushman (2015) undersökning visade att de tillfrågade 

barnbibliotekarierna generellt hade positiva upplevelser med att arbeta med barn med 

funktionsnedsättningar. Studien visade att en liten del av de tillfrågade 

barnbibliotekarierna höll i biblioteksprogram för barn med funktionsnedsättningar. 

De svar som upptogs i resultaten visade på flera anledningar till varför bibliotek 

erbjöd program för barn med funktionsnedsättningar, till exempel om ett bibliotek 

beviljats bidrag, att vårdnadshavare eller lärare föreslår att biblioteket ska erbjuda 

biblioteksprogram eller att en bibliotekarie hade personliga erfarenheter av barn med 

funktionsnedsättningar i sin närhet. 

      

För vår studie är Prendergasts (2016) och Adkin & Bushmans (2015) undersökningar 

relevanta som tidigare forskning då de behandlar området funktionsnedsättningar, 

vilket kan kopplas till vårt område språkstörning. Dessutom berör studierna, liksom 

vår studie, folkbibliotek. Det är i båda studierna barnbibliotekariers respektive 

vårdnadshavares upplevelser av folkbibliotekets arbete för barn med 

funktionsnedsättningar som forskarna utgår ifrån. I vår undersökning är det, liksom i 

de här studierna, människors upplevelser som får agera utgångspunkt. Mer specifikt 

utgår vi ifrån barnbibliotekariers upplevelser om hur de arbetar språkfrämjande för 

yngre barn som har språkstörning.  

 

Tidigare forskning inom området har också undersökt tillgängligheten av 

folkbibliotek för människor med funktionsnedsättning. Ett par exempel är Kaeding et 

al. (2017) och Copelands (2011) undersökningar. I studien av Kaeding et al. (2017) 

undersöks bibliotekariers syn på hur bibliotek kan göras mer tillgängliga för 

funktionsnedsatta barn. I resultatet framhåller författarna att bibliotekarier anser att 

aspekter såsom utbildning, samarbeten, marknadsföring och att bibliotekens ytor är 

fria som viktiga faktorer för bibliotekens tillgänglighet. Copeland (2011) undersöker 

hur biblioteksanvändare med funktionsnedsättning upplever tillgängligheten på 
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bibliotek. I resultatet ger biblioteksanvändare förslag på vad som kan göras för att öka 

tillgängligheten på bibliotek. Till exempel nämns vikten av att minimera fysiska 

hinder på och utanför bibliotek. Kaedings et al. (2017) artikel begränsar sig till 

folkbibliotek medan Copelands (2011) studie förutom folkbibliotek, även undersöker 

skolbibliotek och universitetsbibliotek.  

 

Studien av Kaeding et al. (2017) är av relevans för vår studie då den undersöker hur 

bibliotekarier anser bibliotek kan göras mer tillgängliga för funktionsnedsatta barn. 

Det kan liknas med vår studie då den också utgår ifrån barnbibliotekaries perspektiv 

gällande hur de arbetar för yngre barn med språkstörning. Båda studierna utgår ifrån 

bibliotekariers upplevelser av sitt arbete på folkbibliotek för att, på olika sätt, främja 

och inkludera funktionsnedsatta barn. I den här uppsatsen är det barn med specifikt 

språkstörning som funktionsnedsättning som berör bibliotekariernas arbete.  

 

Copelands (2011) är av intresse för oss som tidigare forskning då den innefattar: 

folkbiblioteks inkluderande arbete för funktionsnedsatta personer. Vår studie 

innefattar också folkbiblioteks arbete för funktionsnedsatta, i vårt fall är det 

barnbibliotekariers språkutvecklande arbete för yngre barn med språkstörning som 

undersöks. 

2.5 Anpassade medier 
En forskningsaspekt som behandlar anpassade medier är mediernas användare. 

Exempel på studier som utgår från ett användarperspektiv är Adetoro (2010, 2012). I 

de här studierna är användarna individer med synnedsättning som använder sig av 

medier anpassade till synnedsatta. Adetoros (2010, 2012) undersökningar äger rum i 

Nigeria. I studierna undersöks vilka anpassade medier synnedsatta föredrar. 

Resultatet i studien från 2010 visade att synskadade vuxna framförallt föredrar 

blindskrift som format medan synskadade studenter föredrar 

talböcker/ljudinspelningar. I studien undersöker författaren dessutom hur 

informationsbehoven ser ut inom gruppen synnedsatta/blinda och kommer fram till 

att behoven är väldigt lika behoven hos dem som ser och att det är själva medierna 

som behöver finnas anpassade för att underlätta för synskadade. Även i Adetoros 

(2012) andra studie undersöks vilken typ av anpassat medium som föredras av 

människor med synnedsättning eller blindhet. I denna undersökning är det enbart 

studenter som undersöks och författaren kommer fram till att 

talböcker/ljudinspelningar är den typ av anpassad format som denna målgrupp 

föredrar följt av punktskrift och sist storstilta böcker. Adetoro (2012) talar vidare om 

att denna målgrupp skulle gynnas av att mer resurser läggs på anpassade medier, 

såsom större samlingar anpassade medier på bibliotek.  

 

Även Hampson Lundh (2013) undersöker anpassade medier med användarna i fokus. 

I hennes rapport Talande böcker och läsande barn undersöks talboksanvändande barn 

med lässvårigheters i aspekter som: läsning, bemötande på bibliotek, hur de hittar 

talböcker samt deras användning av talböcker. Hampson Lundh har sedan utifrån 

dessa svar gett förslag på hur bibliotek skulle kunna förbättra servicen till unga 

talboksanvändare. Förslagen Hampson Lundh ger till svenska bibliotek är att 

förmedla hur de här barnen kan använda talböcker snarare än att förmedla hur barnen 

kan söka efter och vad som finns tillgängligt bland talböcker. Det här grundar sig i att 
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barnen i studien upplever användning av böckerna mer utmanade än exempelvis 

sökning av talböcker. Barnen menar att stort fokus under förmedling av talböcker 

brukar vara just sökning av talböcker.  Ett annat förslag författaren vill förmedla till 

svenska bibliotek är att de ska föra dialog inom biblioteksorganisationen om varför 

förmedling av talboksanvändning är av stor vikt. Slutligen menar Hampson Lundh att 

gott bemötande av talboksanvändaren är mycket viktigt för bibliotekarier att tänka på 

då ett bemötande som upplevs negativt kan påverka barnens upplevelser av läsning.  

 

En annan aspekt som forskning genomförts på inom området anpassade medier är 

tekniken av det anpassade mediet. Två studier som behandlar detta och som dessutom 

båda berör taktila bilderböcker är Theurel et al. (2013) samt Bara (2014). I båda 

studierna är det barn med synnedsättning som är undersökningspersonerna. Den 

förstnämnda studien undersöker tre olika tekniker (raised lines, thermoforming och 

textures) för taktila bilder för att jämföra effekterna av användningen av teknikerna. 

I studien undersöks dessutom om effekterna beror på barnens vana att använda taktila 

bilder. Resultatet visade på att barnen lättast kunde identifiera textured pictures. 

Studiens resultat visade även på att större användning av taktila bilder har positiv 

betydelse för att kunna identifiera bilderna. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

studerar Bara (2014) hur synnedsatta barn undersöker tvådimensionella respektive 

tredimensionella bilder genom beröring. Forskaren belyser även det behövs mer 

forskning för hur man använder taktila bilder för att delge berättelser. Det visade sig 

att bilderna som var tredimensionella utforskades på ett mer utförligt sätt än de 

tvådimensionella. 

 

Vi anser att de ovan nämnda undersökningarna är relevanta för vår studie då de 

behandlar området anpassade medier riktade till människor med olika typer av 

funktionsnedsättningar. I vår undersökning kan anpassade medier kopplas till 

bibliotekariernas språkfrämjande arbete genom att använda anpassade medier som 

verktyg för språkutveckling hos yngre barn med funktionsnedsättning i form av 

språkstörning.  

 

Trots att Hampson Lundhs (2013) rapport inte är en vetenskapligt granskad forskning 

utan en rapport skriven på uppdrag av en statlig myndighet anser vi den ändå av värde 

i vår uppsats. Vi ser rapporten som användbar till den här uppsatsen då den dels berör 

ämnet anpassade medier men också för att vi uppfattat författaren som är en erkänd 

forskare inom området läspraktiker.  
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3 Teori 

I föregående kapitel gjordes en presentation av tidigare forskning som både rörde 

barnbibliotekets läs- och språkfrämjande arbete i stort men också deras arbete för barn 

med olika typer av funktionsnedsättningar. Nu vänder vi blicken mot tillämpningen 

av teori i den här uppsatsen. Bibliotek- och informationsvetenskapens natur ligger 

nära angränsande till andra discipliner och Nolin och Åström (2010) menar att denna 

närhet leder till att biblioteksforskningen ofta importerar teorier från andra fält. 

  

Den här studien kommer att använda Roger Säljös (2015, s. 89) syn på en 

sociokulturell utvecklingsteori. Han intresserar sig särskilt för språkets vikt i bland 

annat ett socialt sammanhang. Det finns flera studier inom biblioteksforskningen som 

grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv. Ett sådant exempel är Gouldings et al. 

(2017) artikel om folkbibliotekens sagostunder i Aotearoa, Nya Zeeland. Ett annat 

exempel är på en biblioteksforskning som grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv 

är Åse Hedemarks (2012) artikel om 10-åringars inställning till läsning och 

biblioteksaktiviteter. Utifrån Nolin och Åströms (2010) argument, samt utifrån 

tidigare artiklar inom biblioteksforskningen som använt sig av ett sociokulturellt 

perspektiv, anser vi att den teorin går att applicera inom den här studien då ett 

pedagogiskt utvecklingssynsätt inte bara passar inom skolvärlden utan lärande sker i 

alla slags praktiker, däribland biblioteket och bibliotekarier i samspel med de personer 

de stöter på. Säljös sociokulturella perspektiv är därför relevant i den här uppsatsen 

då han talar mycket om lärande i samspel och i sociala praktiker.  

 

Det vi därför kommer fokusera på i den här uppsatsen är Säljös sociokulturella tankar 

om att lärande sker i samtal och i sociala sammanhang. Att lärande är en aspekt av 

varje människas verksamhet. Det är just samspelet mellan alla människor som 

kommer betonas i vår teoridel och inte endast samspelet mellan barnet och den vuxne. 

Vi kommer även förutom att tala om samspelet introducera 3 av Säljös centrala 

begrepp som är av relevans i vår studie. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv – lärande i samspel 
Säljö (2015, s. 89) menar att man i ett sociokulturellt perspektiv ser på människan 

som både en biologisk varelse men även en varelse som är social, historisk och 

kulturell. I den sociokulturella teorin menar man att det uppstår svårigheter i att förstå 

lärande och utveckling ifall man inte tar med alla aspekter. Till exempel ifall man 

bara tittar på det biologiska missar man den kulturella miljöns påverkan och tittar man 

bara på miljön missar man de biologiska aspekterna. Människan, en biologisk varelse, 

som utvecklas till en sociokulturell varelse. Utvecklingen sker bland annat genom 

deltagande i kommunikation och andra sociala praktiker. Säljö (2010, s. 37) menar 

att sociala praktiker sker både inom fysiska och kommunikativa sfärer. Ett exempel 

är handlingen att kunna skriva vilket innebär att en person dels använder en penna, en 

fysisk aspekt, och så en kommunikativ praktik, som till exempel ett symbolspråk.  

 

Vikten av språkets betydelse belyses därför i ett sociokulturellt perspektiv. Ett 

sociokulturellt perspektiv menar att människan kan förklara och analysera vår 

omvärld genom språket. Språket består av ett symboliskt språk, som skiljer oss 

människor från andra djur. Med hjälp av det symboliska språket kan vi lyssna eller 
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läsa andra personers upplevelser och vilket gör att vi inte bara lär oss av våra egna 

erfarenheter utan även andras. Det talade språket är den främsta anledningen till 

kunskapsutvecklingen sedan människans begynnelse. Tack vare språket har ett 

kollektivt minne kunnat skapas där ett samhälles berättelser och lärdomar har kunnat 

spridas och ärvas till nya generationer. Skriften har varit historiens främsta redskap 

för att kunna kommunicera och sprida kunskap. Även för bevarandet av kunskap har 

skriften kunnat bidra med på ett annat sätt än vad enbart talet lyckats med (Säljö, 

2015, s. 89). 

 

Utgångsläget av ett sociokulturellt perspektiv är att lärande, direkt eller indirekt sker 

inom kulturella sammanhang i samspel med andra människor (Säljö, 2010, s. 104, 

107-108). Vi tänker att begreppet samspel är ett av nyckelbegreppen i teorin och är 

begreppet som vi nu kommer gå djupare in på. Säljö menar att kunskapen lever till 

att börja med i samspel mellan människor och blir därefter en del av varje individs 

tänkande och handlande. Det är just i samspelet med andra som människan tolkar 

verkligheten för att sedan förstå och kommunicera den verkligheten i de framtida 

händelser som människan kan delta i. I ett sociokulturellt perspektiv anses samspelet 

vara både en kollektiv process mellan människor men också en kollektiv process inom 

människan. Säljö menar att samspelet människor emellan formar människans tankar 

så tankarna blir en förlängning av de sociala samspel människan deltar i. Ett nytt möte 

kan leda till ett nytt sätt att tänka, resonera och handla. Säljö menar då att samspelet 

är en situationsbunden handling och som är dynamisk och kan förändra sig. Det beror 

på aspekter som dynamiken i ett samtal, vilket förlopp det tar samt hur personerna i 

ett samtal samarbetar.  

 

Säljö (2011) talar i sin artikel Kontext och mänskliga samspel om att kunskap 

utvecklas och bemästras genom samspel mellan människor som gemensamt hanterar 

olika situationer. Kunskapens ursprung är i just den interaktionen och han poängterar 

att kunskapen inte befinner sig i interna psykologiska förlopp. Säljö vill även belysa 

den aktiva roll språket har när människans kunskap och lärande skapas. Han menar 

även att de är svårt för människor att upptäcka nya kunskaper utan stödet från en 

annan person. Personen som ska ge stöd vet inte enbart svaren utan hen vet också 

vilka de relevanta frågorna är. Vilka dessa nyttiga frågor är inte skrivet i samhället 

självt utan finns i de samspel som människor samtalar om, om samhället. Utifrån ett 

sådant samspel skapas kunskap. Avslutningsvis menar Säljö (2015, s. 94) att samspel 

inte behöver ske endast mellan människor utan även mellan människor tillsammans 

med fysiska redskap.  

3.2 Begrepp 
För att studera hur samspelet ser ut i Säljös sociokulturella perspektiv presenteras 

nedan tre av Säljös begrepp: artefakter, mediering och scaffoldings.  

3.2.1 Artefakter 

Artefakter är de redskap som finns i vår omgivning och utvecklas ur vår kultur. 

Artefakter kan både vara fysiska och intellektuella. Exempel på fysiska artefakter är 

miniräknare eller en kikare (Säljö, 2010, s. 80). De intellektuella artefakterna 

använder människan när vi tänker och kommunicerar. Exempel på intellektuella 
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artefakter är symboler, formler och begrepp. En artefakt behöver inte enbart vara 

fysisk eller intellektuell utan kan växla (Säljö, 2015, s. 93).  

 

I den här uppsatsen kommer vi främst fokusera på de fysiska artefakterna. Vi vill se 

vilka de är samt se hur bibliotekarien tar användning av de artefakterna hon har i sin 

omgivning. Vi kommer även se hur bibliotekarien kan ta hjälp av artefakterna för att 

nå ut med sin kunskap till bland annat vårdnadshavare och barn med språkstörning. 

3.2.2 Mediering 

Säljö (2015, s. 91-92) menar att vi oftast använder oss av en förening av fysiska och 

intellektuella artefakter som tillsammans blir kulturella redskap. Han myntar 

begreppet mediering som innebär att en persons tänkande är framväxt ur vår kultur 

som består av fysiska och intellektuella artefakter integrerade med varandra.  Ett 

exempel är en vanlig käpp. Vid första anblick är käppen en fysisk artefakt men för en 

blind person som använder käppen blir det ett redskap att förflytta sig och interagera 

med omvärlden. Käppen hjälper personen att tyda sin omgivning (Säljö, 2010, s. 80-

81). 

  

Språket kan lätt antas vara en typisk intellektuell artefakt men Säljö (2010 s. 82-83) 

menar att språket är en mediering mellan 1.) ordet och språkliga utsagor och 2.) vår 

omvärld. Språket gör att vi kan kommunicera och samspela med andra människor och 

får vår värld att bli meningsfull. Säljö menar även att mediering är ett slags ramverk 

mellan oss och världen utanför. Detta ramverk hjälper oss att veta hur vi ska tänka 

och agera i en viss social praktik, och detta tänkande sker genom intellektuella och 

fysiska artefakter som hela tiden utvecklas och skapas i dagens samhälle. 

 

I den här uppsatsen kommer fokusering främst ligga på den sociokulturella synen som 

innebär att en fysisk artefakt inte bara är fysik utan att vissa artefakter fungerar som 

medel för att förstå och tyda omvärlden. Vi kommer använda begreppet mediering 

för att se hur bibliotekarier förmedlar fysiska artefakter och hur dessa artefakter i sin 

tur medierar en större omvärldsförståelse för personerna bibliotekarien samspelar 

med i sitt arbete för barn med språkstörning.  

3.2.3 Scaffoldings 

Scaffoldings, även kallad kommunikativa stöttor på svenska, innebär att en mer 

kompetent person bryter ner en uppgift i mindre delar vilket underlättar för den andra 

personen att klara uppgiften från start till mål. Förutom att bryta ner uppgiften 

samtalar den mer kompetente personen så att den andra personen inte bara blir får en 

uppgift i mindre delar utan även får stöd genom samtal med tankar och vägledning i 

hur man kan tolka uppgiften (Säljö, 2010, s. 123).  

 

I den här uppsatsen kommer vi använda begreppet scaffoldings för att se hur 

bibliotekarien kan arbeta vägledande i sina kunskaper mot dels andra professioner, 

dels mot barnens vårdnadshavare och även mot barnet själv.  

3.3 Tillämpning av teori 
Vi kommer använda oss av ett sociokulturellt perspektiv genom Säljös syn på 

människans lärande i samspel med andra människor och artefakter i olika sociala 
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praktiker för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet 

kommer således att förstås utifrån följande centrala begrepp i ett sociokulturellt 

perspektiv: 

 

• Samspel 

• Mediering och artefakter 

• Scaffoldings 

 

De här kategorierna används då de är viktiga nyckelbegrepp inom ett sociokulturellt 

perspektiv. Teorin används i analysen för att på olika sätt lyfta fram för vårt syfte 

centrala aspekter för barnbibliotekariernas erfarenheter och reflektioner av deras 

språkfrämjande arbete för barn med språkstörning.  
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4 Metod 

I förra kapitlet presenterades uppsatsens sociokulturella teorival och några av teorins 

tillhörande begrepp. I det här kapitlet kommer vi redogöra och argumentera för varför 

intervju valts som metod för att undersöka arbetssätt som barnbibliotekarier använder 

för att arbeta språkutvecklande för yngre barn med språkstörning. En beskrivning och 

argumentering till hur resultat analyserats tillkommer också detta kapitel.  

4.1 Datainsamlingsmetod 
Metoden för insamlingen av empiriskt material är i den här studien kvalitativa 

intervjuer. Varför valet föll på att använda kvalitativa forskningsintervjuer är för att 

metoden anses lämplig då forskaren vill åt informantens personliga upplevelser, 

tankar och reflektioner, vilket den här studien ämnar till att göra (Bryman, 2011, s. 

413).  

 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, då semistrukturerade intervjuer gav oss 

möjlighet att kunna frångå vår intervjuguide till viss del och ställa följdfrågor. 

Anledningen till varför valet föll på semistrukturerade intervjuer är för att vi anser att 

den strukturen är mest lämpad för att skapa ett innehållsrikt underlag till studiens 

resultat. Bryman (201, s. 415) talar om att semistrukturerade intervjuer skapar 

möjlighet till följdfrågor samtidigt som frågorna är utformade på ett mer generellt sätt 

jämfört med strukturerade intervjuer. Hade vi däremot använt oss av strukturerade 

intervjuer som innebär att forskaren strikt utgår ifrån ett intervjuschema hade det inte 

funnits möjlighet för djupare förståelse genom att exempelvis ställa följdfrågor 

(Bryman, 2011, s. 206). 

4.2 Urval och genomförande 
Urvalet av intervjupersoner baserades på att skapa goda förutsättningar till användbart 

underlag för att kunna besvara våra frågeställningar. Med det i åtanke, utgick vi ifrån 

att intervjupersonerna skulle vara barnbibliotekarier på folkbibliotek som arbetar 

språkfrämjande för yngre barn med språkstörning. För att skapa bra förutsättningar 

till ett rikt resultat utgick vi ifrån att de bibliotekarier som intervjuades skulle vara 

med i pilotprojektet Språklust i Jönköpings län. Avgränsningen som gjordes baseras 

på vår tanke om att de här barnbibliotekarierna troligtvis möter barn med olika former 

av språkstörning regelbundet och därmed ha mycket erfarenheter och reflektioner att 

delge. Urvalet till intervjupersonerna har i studien skett på ett målinriktat sätt, så kallat 

målinriktat urval. Detta innebär att forskaren strävar efter att skapa en samhörighet 

mellan intervjupersonerna och forskningsämnet. Relevanta intervjupersoner för 

studiens syfte och frågeställningar används i de här studierna som oftast är intervjuer 

(Bryman, 2011, s. 434). 

 

Det är fem kommuner som var med i pilotprojektet som startades 2016: Vetlanda, 

Nässjö, Värnamo, Eksjö och Gislaved (Region Jönköpings län, 2017). Alla 

intervjupersoner är barnbibliotekarier verksamma i pilotkommunerna. Att valet föll 

på att intervjua bibliotekarier som jobbar på folkbibliotek i pilotkommunerna, och 

inte i de andra kommunerna som nu också arbetar med Språklust, är för att 

pilotkommunerna har arbetat med projektet under längst tid. Därmed antogs det att 

bibliotekarier från dessa kommuner har störst erfarenhet av att arbeta språkfrämjande 
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för yngre barn med språkstörning. De intervjuades dels om hur de arbetar 

språkutvecklande för yngre barn med språkstörning genom projektet Språklust, men 

även hur de arbetar utöver projektet för att verka språkutvecklande för de här barnen. 

Vi har valt att utgå ifrån huvudbiblioteken i de här pilotkommunerna. Anledningen 

till det är att vi tänker att de är kommunernas största folkbibliotek vilket troligtvis 

innebär att de fått ta emot fler barn med språkstörning jämfört med mindre filialer.    

 

Genomförandet av intervjuerna har skett på de folkbibliotek där de utvalda 

barnbibliotekarierna är verksamma. Intervjuerna ägde rum på plats i biblioteken för 

att kunna uppfatta kroppsspråk och minspel i kommunikationen. Bryman (2011, s. 

433) talar om detta som en fördel med att genomföra intervjuer via personliga 

möten.     

 

För att ta kontakt med bibliotekarierna använde vi oss av Språklusts hemsida för att 

på så sätt få reda på vilka kommuner som ingick i pilotprojektet. Därifrån tog vi 

kontakt med barnbibliotekarier som arbetar i dessa kommuner via mejl. I 

kontaktmejlen beskriv vi syftet med vår undersökning (se bilaga 2). Då vi inte fick 

svar på mejl ifrån alla intervjupersoner fick vi ringa en av dem för att boka in intervju. 

Ungefär en vecka innan varje intervju tillskickades intervjupersonerna en 

intervjuguide (se bilaga 1) med de planerade intervjufrågorna. På det sättet kunde 

intervjupersonerna förbereda sig på intervjuerna.  

 

Sex stycken intervjuer genomfördes. De tre första intervjuerna utfördes tillsammans 

och de tre sista delades upp. Anledningen till att de tre första intervjuerna 

genomfördes av oss båda var att vi dels ville inspireras av varandra men också bli mer 

bekväma i intervjusituationen innan vi sedan genomförde de tre sista intervjuerna 

separat. Vi fick därmed inspiration till följdfrågor av varandra under de gemensamma 

intervjuerna. Anledningen till att de tre sista intervjuerna blev uppdelade var på grund 

av att det blev mer tidseffektivt. Under alla intervjuer ställdes följdfrågor som växtes 

fram under intervjuernas gång i relation till vad intervjupersonerna berättade. Vi kom 

även på följdfrågor efter de gemensamma intervjuerna vilka agerade stöd inför de 

enskilda intervjuerna, vissa av dessa följdfrågor ställdes, men enbart om de passade 

in i samtalet mellan intervjupersonen och intervjuaren. Nya frågor som inte 

intervjupersonen fått reda på i förväg ställdes således inte, utan enbart följdfrågor 

baserat på samtalet. Intervjuerna varade mellan 32 och 44 minuter. Av de sex 

genomförda intervjuerna valdes en bort till underlag för empiriskt material. 

Anledningen till att intervjun valdes bort var att vi delade in resultatet i teman 

baserade på intervjupersonernas berättelser, utifrån temana ansåg vi att den 

utelämnade intervjun inte tillförde relevant material. 

 

Vi vill avslutningsvis belysa att samtliga bibliotekarier talade i intervjuerna om andra 

språkutvecklande arbeten de sysslade med. Det här valdes dock bort ur det empiriska 

materialet då de inte var specifikt riktade till barn med språkstörning utan till barn 

generellt.  

4.3 Analysmetod 
För att bearbeta resultatet studerades de olika teman som kunde identifieras i det 

insamlade materialet, en så kallad tematisk analysmetod. Teman baseras på vad vi 
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sett framkommit i intervjuerna som också var av betydelse för att besvara våra 

frågeställningar. De fyra valda temana är: 

 

1. Samarbete mellan professioner 

2. Material och medier 

3. Bemötande gentemot vårdnadshavare 

4. Utmaningar och problem 

 

När vi hade hittat fyra teman färgkodades transkriberingarna. I den här studien 

innebär det att de teman som valdes fick alla en egen färg som markerades i materialet. 

Utifrån de valda temana la vi in färgkodningen från transkriberingarna under varje 

tema. Det här gjordes för att få en bra överblick av vårt empiriska material och för att 

kunna skriva resultatet utifrån dessa teman. Därefter utgick vi från citaten då resultatet 

skrevs ihop till en flytande text.  

 

För att analysera det insamlade materialet användes återigen de teman vi har sett i 

materialet, men nu även i relation till de begrepp som framkom i teorin. Begreppen 

samspel, artefakter, mediering och scaffoldings valdes främst ut ur Säljös (2010, 

2011, 2015) sociokulturella teori då vi ansåg att dessa begrepp lyfte fram viktiga 

faktorer av barnbibliotekariers arbete för barn med språkstörning. De teoretiska 

begreppen användes för att bilda tre olika analytiska kategorier som pekar på centrala 

delar av barnbibliotekariers arbete. 

4.4 Etiska ställningstagande 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2015, s. 97, 105) menar att en intervju är ett 

moraliskt göromål som sträcker sig över alla delarna av en intervjuundersökning. De 

menar att det finns olika etiska riktlinjer att följa. Detta ställningstagande togs hänsyn 

till i den här studien. Vi utgick från Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) och deras fyra huvudkrav de 

anser att alla studier ska följa.  

 

Vi började med att informera våra intervjupersoner om studiens syfte redan i mejlet 

men sedan även en gång till direkt innan intervjun påbörjades. Det informerade i 

enlighet med det första Informationskravet som talar om att intervjupersonen ska bli 

informerad om syftet med studien. I mejlet som skickades ut frågade vi om de ville 

ställa upp på intervjun och ifall de var accepterade att intervjun skulle spelas in och 

transkriberas. Vi informerade dem även, ifall de skulle delta så beräknades intervjun 

ta cirka 45 minuter.  Det informerade vi enligt det andra kravet, Samtyckeskravet, som 

talar om att den intervjuade har rätt att själv bestämma förutsättningarna för 

deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Både inspelningen, transkriberingen och 

intervjuns beräknade tid godkändes av samtliga intervjupersoner. 

 

Vi informerade alla våra intervjupersoner att de kommer vara anonyma i studien. 

Däremot är Språklust-projektet ett litet projekt i Jönköpings län så vi inser att det finns 

en risk för intervjupersonerna som är med i studien skulle kunna bli identifierade av 

övriga personer som är insatta i projektet. Speciellt en intervjuperson, som är den enda 

som är med i projektledningsgruppen för Språklust och talar om detta, skulle vara lätt 

att identifiera. Hon blev informerad om detta och uttryckte att hon inte hade något 
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behov av att vara anonym i vilket fall. Men detta försökte vi ändå ta hänsyn till, i 

enlighet med det tredje huvudkravet, Konfidentialitetkravet som innebär att alla 

intervjuade ska till största möjliga grad vara obehöriga för andra personer som är 

inblandade i studien. De ska även rapporteras i studien på ett vis så de inte går att 

identifiera (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Slutligen så kommer intervjuerna vi har gjort endast användas i undersökningssyfte 

och inte i andra ändamål. Det beror på att det fjärde och sista huvudkravet, 

Nyttjandekravet, talar om de uppgifter som har samlats in endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Resultat 

Vi lämnar nu metodkapitlet där vi har gått igenom att valet av intervjupersoner är 

barnbibliotekarier som har varit med i pilotprojektet av Språklust och att intervjuerna 

genomfördes på biblioteken där de arbetar. Vi har även reflekterat över de etiska 

dilemman som uppkommit i arbetet. Nu har vi kommit till kapitlet där vi presenterar 

resultatet vi samlat in genom intervjuer med barnbibliotekarier för att ta reda på hur 

de arbetar språkutvecklande för yngre barn med språkstörning. Vi presenterar dels 

hur de arbetar genom Språklust men även hur de jobbar utöver projektets ramar. Vi 

kommer här presentera intervjuerna utifrån de fyra teman som kunde urskiljas i det 

insamlade materialet: samarbete mellan professioner, medier och material, 

bemötande gentemot vårdnadshavare samt utmaningar och problem. Därefter är 

materialet indelat i underkategorier. Av sex genomförda intervjuer har fem använts 

som empiriskt material. 

 

Då intervjupersonerna kommer vara anonyma har vi gett dem fiktiva namn.  Projektet 

är, som tidigare nämnt, litet i den kontexten att de delaktiga bibliotekarierna skulle 

kunna identifiera varandra. Därför kommer vi inte ge dem en närmare presentation 

mer än att de alla fem är barnbibliotekarier och arbetar i någon av kommunerna som 

var med i pilotprojektet av Språklust. Deras fiktiva namn är: Siri, Liv, Matilda, Karin 

och Amelia. 

5.1 Samarbete mellan professioner 
Följande avsnitt berör hur de intervjuade barnbibliotekarierna arbetar med andra 

professioner för att verka språkfrämjande för yngre barn med språkstörning. Av de 

intervjuade bibliotekarierna berättade alla att de på något sätt arbetar 

professionsöverskridande med andra aktörer för att verka språkutvecklande för dessa 

barn. 

5.1.1 Bibliotekariers samarbete med logopeder 

Det framkom att det framförallt var genom projektet Språklust som de intervjuade 

barnbibliotekarierna samarbetar med andra professioner. Samarbetet i projektet kan 

delas upp i olika syften som alla har samma mål; att verka språkfrämjande för yngre 

barn med språkstörning. Ett av syfte med samarbetet är att barnbibliotekarierna ska 

få en bredare kompetens om att arbeta för språkutveckling med hjälp av logopederna. 

Ett annat syfte med samarbetet är att bibliotekariers tjänster och bibliotekens breda 

utbud av litteratur ska motivera och inspirera barnen till läsning.    

 

Angående Språklust talade alla intervjupersoner om att samarbetet har skett genom 

att bibliotekarier, dels en av de intervjuade bibliotekarierna men också personal från 

Regionbiblioteket i Jönköpings län, tillsammans med logopeder tagit fram litteraturen 

som finns på Språklusthyllan. Alla intervjupersoner berättar att samarbetet mellan 

dem och logopederna inom projektet Språklust är positivt för de yngre barnen med 

språkstörning. Eftersom de olika professionerna kan arbeta mot samma mål med sina 

respektive kunskaper. Siri, Matilda och Amelia pratar om att en av logopedernas 

kunskaper som varit viktig för projektet är deras kunskap om språkutvecklingens 

olika stadier vilka inte bibliotekarierna besitter. Siri anser att om inte projektet hade 

varit professionsöverskidande mellan logopeder och bibliotekarier hade inte projektet 
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fungerat då bibliotekarierna inte besitter kunskapen om hur språket utvecklas i olika 

stadier. Siri, Matilda, Karin och Liv belyser att även dem som bibliotekarierna är en 

tillgång till logopederna. Exempelvis talar Siri och Liv om att bibliotekarierna besitter 

värdefulla kunskaper om barnlitteratur, såsom vad för slags språk som böckerna har. 

Karin beskriver samarbetet mellan barnbibliotekarier och logopeder i projektet 

Språklust: 

 

Nä men det är väl jättenyttigt från båda håll att dom också inser… att vi tar oss 

an problemet från olika vinklar. Eh… överhuvudtaget det här och se varandras 

profession… är ju jätteviktigt. Och att man faktiskt, det är barnen i centrum, med 

språkstörning, och att vi alla vill ju hjälpa till [skratt]. Fast vi ser det från olika 

håll kanske men så att det är ju, genom det här projektet jag tycker att det är 

kanon. Att man, man har liksom ett naturligt samarbete… 

 

Liv talar om att det är viktigt för olika yrkesgrupper att ta till vara på varandras 

kunskaper i projektet Språklust då det handlar om att ge alla barn tillgång till en 

jämställd vård: 

  

... o det finns ju faktiskt människor som är kompetenta och kunniga och eh har 

spetskompetens inom detta, då kan man ju använda dom för att samverka runt 

omkring i gemensamma arbetssätt. Och just det här handlar ju också om att ge 

likvärdig vård. Just eftersom landstinget är med. Och det ligger ju verkligen 

någonting i det också. Så jag tycker ju att det roliga i detta är ju att vi inte är 

ensamma utan att det faktiskt är mycket i regionen, alltså landstinget som driver 

det mycket framåt. 

 

Alla de intervjuade beskriver också att samarbetet i Språklust mellan 

barnbibliotekarier och logopeder innefattar gemensamma fortbildningar. Där har inte 

bara logopeder och bibliotekarier deltagit utan också föreläsare, forskare och föräldrar 

till barn med språkstörningar. Amelia berättar att dessa fortbildningar för 

bibliotekarierna sker dels i form av att de lyssnar på föreläsningar men även via samtal 

mellan logopeder och bibliotekarie. Hon menar att det med andra ord inte bara handlar 

om att passivt ta emot kunskap men också sprida bibliotekariers kunskap för att 

samarbetet ska bli framgångsrikt. 

 

Det är dock inte bara inom Språklust som bibliotekarierna samarbetar med logopeder 

i syfte att verka språkfrämjande för yngre barn med språkstörning. Matilda förklarar 

att hon tillsammans med habiliteringslogopeder, anordnar TAKK-caféer till hösten 

på biblioteket i vilka vårdnadshavare till barn med språkstörning får lära sig att teckna 

till böcker. Karin beskriver också att även innan projektet Språklust lanserades så 

samarbetade hon med logopeder. Då handlade det om att logopeden personligen tog 

kontakt med henne efter att ha träffat ett barn med språkstörning. I de fallen fick Karin 

bakgrundsinformation om barnet via logoped gällande till exempel barnets språkliga 

utvecklingsområden och vad barnet är intresserad av för att Karin utifrån det skulle 

kunna plocka fram litteratur till barnet.   
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Matilda avslutar med förhoppningen med samarbetet mellan logopeder och 

bibliotekarier i Språklust ska leda till ett välutvecklat språk hos barnen. Hon förklarar 

att ambitionen är att när barnet är i skolåldern så ska språkstörningen vara borta eller 

åtminstone hanterbar och de ska även ha de verktyg de behöver. Matilda menar att 

hon tror att varken bibliotekarierna eller logopederna såg varandra som ett verktyg på 

samma vis som de gör nu. Nu har både bibliotekarierna och logopederna fått upp 

ögonen för hur det kan vara att arbeta tillsammans över professionsgränserna. 

5.1.2 Bibliotekariers samarbete med pedagoger 

Ett annat samarbete för att verka språkfrämjande för barn med språkstörning som Siri, 

Karin och Matilda talar om är har är med specialpedagoger och andra pedagoger. 

Samarbetet med pedagoger sker utanför projektet Språklusts gränser. Karin beskriver 

att specialpedagoger kan höra av sig till henne då de upplever att barn behöver 

utveckla sitt språk utan att det går via logoped. Till exempel att pedagogerna behöver, 

liksom inom Språklust, böcker där barnen kan öva på olika, vad Karin kallar språkliga 

kategorier, såsom till exempel språkljud. Karin beskriver även att hon har ett 

samarbete med en specialpedagog på en förskola där majoriteten av barnen är 

flerspråkiga i form av så kallade tvillingpaket, det vill säga samma bok på två olika 

språk varav ett av språken är på svenska som tanken är att specialpedagogen ska läsa 

för barnet medan barnets vårdnadshavare får ta med sig boken på det andra språket 

hem för läsning. Siri och Matilda berättar att biblioteken de jobbar på har en 

kontaktperson från respektive kommuns förskolor. De berättar att dessa 

kontaktpersoner är förskollärare med litteratur och språk som ansvarsområde. Matilda 

beskriver hennes samarbete med bibliotekets kontaktperson från förskolan som att de 

har möten om barns språkutveckling. Matilda berättar att nästkommande möte till 

exempel kommer handla om att berätta sagostunder till TAKK. Detta för att 

förskollärarna ska kunna lära sig och därmed använda TAKK i sin språkutvecklande 

verksamhet i förskolan. Matilda menar att detta är en möjlighet för biblioteket att nå 

ut till yngre barn med språkstörning via deras pedagoger. Matilda berättar vidare att 

hon även arbetar med förskolan för att verka språkfrämjande för barn med 

språkstörning genom att hon kan ge de här barnen förtur till språkutvecklande 

verksamhet. Hon förklarar att biblioteket bokat in en musikal med Babblarna, som 

hon förklarar från början utvecklades för barn med språkstörning. I en av de två 

inbokade föreställningar ska det avsättas platser för barn med språkstörning.  

5.2 Medier och material 
En av de viktiga aspekterna för att arbeta med yngre barn med språkstörning var enligt 

alla intervjupersoner materialet och medierna som de använder sig av genom 

Språklust-projektet. Ett exempel som kommer lyftas här är framför allt bilderboken 

som språkutvecklande redskap. Följande avsnitt kommer förklara närmare vad 

medierna och materialet innebär samt förklara hur barnbibliotekarierna genom 

användningen av medier och material arbetar språkutvecklande för yngre barn med 

språkstörning. 

5.2.1 Recept, Språklusthyllan och boklista 

Siri berättar att efter att barnen har besökt logoped så kommer de med ett bokrecept 

(se bilaga 3) till biblioteket. Hon menar att det inte är ett recept på böcker utan på 
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receptet står det vad barnet behöver öva på. Exempel på vad som ett barn kan behöva 

öva på inom dessa recept är verb eller att hålla en ”röd tråd” i berättelsen. Karin kallar 

dessa språkliga kategorier och berättar att när barnen kommer med ett recept så är 

det ikryssat på vilken eller vilka kategorier som barnet behöver öva på. Amelia 

beskriver att några av de olika kategorierna receptet innehåller är: samspel i samtal, 

dom första orden, en eller flera ord, ord blir meningar, språkljud och uttal och rim 

och ramsor. Sedan förklarar hon att varje kategori har underkategorier och att det är 

de som blir ikryssade av en logoped. Karin menar även att vissa barn kommer flera 

gånger med olika kryss, på olika delar av receptet, det beror lite på vilken grad av 

språkstörning som barnet har. Tanken med att ge barnen flera recept är också att 

barnen och vårdnadshavarna ska komma till biblioteken flera gånger, det är inte 

meningen att biblioteksbesöket ska vara en engångsföreteelse.  

 

När vårdnadshavare antingen själva eller också med barnet, väl har visat upp receptet 

för en bibliotekarie menar alla intervjupersoner att de visar dem till Språklusthyllan. 

De alla är överens om att det bara är bilderböcker som är med i Språklusthyllan och 

Karin menar att det i någon enstaka bok även medföljer ett spel. Böckerna i hyllan är 

framtagna av en språklustgrupp, en styrgrupp, som består av en barnbibliotekarie, en 

regionbibliotekarie och en logoped. Matilda, som är barnbibliotekarien som sitter i 

styrgruppen berättar att det är främst två aspekter att tänka på när de väljer böckerna 

som ska vara med i hyllan. Den första aspekten är att de måste vara språkutvecklande 

och innehålla de delar som barnen språkligt behöver öva på. Den andra aspekten är 

bokens litterära värde. Hon menar att det är viktigt att böckerna de väljer ska väcka 

en läsupplevelse hos barnet. I vissa fall känner hon att det litterära värdet i vissa 

böcker har blivit lite åsidosatta då, till exempel ett barn behöver öva på K-ljudet, så 

är det viktigaste att de hittar en bok som innehåller just den bokstaven ofta före att det 

är en underhållande bok. Men det litterära värdet är också en viktig aspekt. Siri 

berättar att de i Jönköpings län inte är först med ett sådant projekt utan att det finns 

andra projekt runt om i landet som har liknande system som Språklust tagit inspiration 

ifrån, men kompletterat med egna idéer. 

 

Utifrån de böcker som styrgruppen har valt ut så har de gjort en boklista på alla böcker 

som ska finnas med och under vilken kategori och den listan matchar kategori-

indelningen i Språklusthyllan. Några exempel på böcker som finns med menar 

Amelia är Pino, Jag älskar Manne, Boken om någon och Babblarna. Babblarna är en 

bok som Amelia, Liv och Matilda lyfter fram. Matilda berättar att Babblarna är böcker 

som från början var specifikt framtagna för barn med språkstörning även om de idag 

är populära bland alla yngre barn. Amelia tillägger att Babblarna har använt TAKK 

länge i sina böcker. Liv menar att böcker som är väldigt genomtänkta pedagogiska 

satsningar ibland glömmer bort att böcker även ska vara underhållande, men att 

Babblarna är ett exempel på en pedagogisk satsning som blev bra då 

underhållningsvärdet är högt hos barnen. Liv berättar även att några böcker som hon 

tycker är viktiga som finns i Språklusthyllan är böcker som är där för att väcka barnets 

kommunikationsförmåga med vårdnadshavarna och menar på att:  

 

… Det är det här med att barnet ska prata och plocka fram prat. O det är samma 

sak med som här sök och finn-böckerna, dom lockar fram prat. Så. Det är det 
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man vill åt. Samtalet alltså, mötet. Inte det här liksom “jag läser för dig [skrattar] 

och liksom du tar emot” utan det här, ah men ett sätt att umgås… 

 

Siri uttrycker att det enligt henne är väldigt underhållande böcker i Språklusthyllan. 

De arbetar även mycket med att beståndet där ska vara nya fräscha böcker. Matilda 

håller med och menar att de är noga med att gallra ut alla gamla trasiga böcker och 

böcker med gulnande sidor. Böckerna på Språklusthyllan ska kännas fina och ge 

hyllan en VIP-känsla menar hon.  

 

Förutom böcker från Språklusthyllan brukar Matilda plocka in andra böcker till barn 

med språkstörning. Ett exempel hon tog upp är taktila bilderböcker. Hon berättar att 

barn med språkstörning även kan ha andra funktionsnedsättningar och att dessa barn 

kan behöva mer visuell stimulans och kan behöva känna på bilderna för att ge barnen 

en extra förståelse i vad som sägs i boken och på bilderna. Amelia och Liv menar att 

det ibland inte alltid går att ta böckerna från Språklusthyllan. Liv menar att det kan 

vara när böckerna inom en viss kategori är utlånade och Amelia menar att det även 

kan vara när ett barn har haft flera recept inom samma kategori och uttryckt att de har 

lånat alla de böckerna inom kategorin, eller om böckerna helt enkelt inte faller barnen 

i smak. Liv och Amelia menar att i de fallen får de vara kreativa och gå ut i de vanliga 

hyllorna och börja leta. Båda påpekar att det är viktigt att barnet att själv får välja bok 

och Liv säger att hon tror väldigt mycket på lusten som drivkraft hos barnet. Även 

Karin berättar att hon använder sig av annat material då barn med språkstörning 

kommer till biblioteket. Hon berättar att hon ibland använder sig av material från 

Kulturrådets projekt Bokstart med bland annat material som talar om barns 

språkutveckling.  

5.2.2 Språklusthyllans bestånd och placering 

Som tidigare nämnt har intervjupersonerna berättat att Språklusthyllans bestånd mest 

består av bilderböcker men något undantag med vissa böcker där även ett spel 

medföljer. Men diskussioner har förekommit även om andra medier ska finnas på 

hyllan. Amelia berättar att det har varit diskussioner om biblioteken ska låna ut spel 

men kommit fram till att det är bättre att logopederna står för den delen. Både Amelia 

och Matilda talar om att de inte brukar använda sig av e-medier som till exempel e-

böcker till barnen med språkstörningar. Amelia menar att det är för att det är svårt att 

högläsa för barn från en smartphone då barnen är just i den åldern då de vill peka på 

vad som sker på bilderna och att det är även roligare för barnen att kunna fysiskt 

bläddra i en bok. Amelia och Matilda diskuterar även appar och pratar om att appar 

kan vara bra verktyg för barn med språkstörning. Däremot menar de att många appar 

kostar och att de går emot bibliotekens värdegrunder, att allt material ska vara gratis 

och därför brukar de inte tipsa om dem.  

 

Siri berättar att när Språklust först startades bestämdes det att språklustböckerna 

skulle vara tillsammans med det vanliga beståndet. I början var det så på biblioteket 

Siri arbetar på. Det valet gjordes eftersom det ändå är vanliga bilderböcker. 

Bibliotekarierna på biblioteket Siri arbetar på tänkte även på detta utifrån ett 

inkluderat synsätt. Det innebär att även att ett barn har en språkstörning så ska barnet 

kunna gå till samma hylla som de andra barnen och känna sig inkluderad. Nackdelen 

med det blev att personalen på biblioteket tyckte det blev svårt att hitta de rätta 
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böckerna när ett barn kom med ett recept. Det tog längre tid då personalen var tvungen 

att söka fram vilka böcker av språklustböckerna som fanns inne och därefter fick de 

leta på olika ställen för att få fram olika exemplar. Siri bestämde sig då för att införa 

en Språklusthylla och alla på biblioteket blev nöjda då de märkte att systemet blev 

lättare, främst från personalens perspektiv. Matilda talar även om att det blir lättare 

att ha allt samlat för vårdnadshavarna och barnen som kommer och lånar materialet. 

Hon menar att barn med språkstörningar, och dessutom de barn som kommer med 

recept och har även andra funktionsnedsättningar, har oftast inte samma tålamod och 

lust att stå stilla medan hon letar fram böcker från olika hyllor, då är det bra att ha 

materialet samlat. Matilda berättar även att en annan fördel med att ha materialet 

samlat är att det finns många andra böcker där som vårdnadshavarna först kanske inte 

har tänkt på att de kan använda sig av med sina barn, som till exempel TAKK-böcker 

och då kan vårdnadshavarna få upp ögonen för det. Matilda, Liv och Amelia tar upp 

att på deras filialer däremot så har de språklustböckerna tillsammans ute med det 

vanliga beståndet. De menar att filialerna inte har den yta som huvudbiblioteken har 

att få plats med en extra hylla. 

 

Det är en trygghet att både ha en boklista och recept som stämmer överens med 

Språklusthyllans uppbyggnad och innehåll. Det är framför allt en trygghet att ha en 

Språklusthylla för att hjälpa barn med språkstörning. Det menar Karin, Liv och 

Amelia. Karin berättar att ha boklista och en Språklusthylla ger henne en helt annan 

trygghet än om hon själv skulle ut och leta ifall någon frågar. Både Amelia och Liv 

talar om fördelen för personalen som inte är barnbibliotekarier men ändå kan få frågor 

om barnlitteratur när de arbetar i informationsdiskarna, och även de som arbetar på 

filialerna där de arbetar mycket bredare med alla slags frågor. Med Språklusthyllan 

har de nu ett verktyg till att plocka fram rätt böcker för barn med språkstörning. Liv 

menar även att: 

 

Och också att kunskapen på nåt vis inte bara finns i en person som kan sluta eller 

är sjuk eller inte har tid utan systemet, informationen, sitter också i ett system 

som man kan använda sig av. 

5.2.3 Äppelhyllan och övriga medier 

Siri, Matilda, Amelia och Liv berättar att de har ställt Språklusthyllan vid 

Äppelhyllan. Amelia menar att det är för att hon anser att de ändå hör ihop litegrann 

och hyllorna kan ta hjälp av varandra. Siri menar att en del av materialet på 

Språklusthyllan även finns på Äppelhyllan, som TAKK-böcker men att materialet 

annars skiljer sig från varandra då Språklustböcker ändå är vanliga bilderböcker som 

även finns ute bland det vanliga beståndet. Amelia berättar att Äppelhyllan består av 

tillgängliga medier, som till exempel punktskrift för personer som är blinda men 

också vissa DAISY-böcker. Medier som “en vanlig låntagare” inte skulle välja. 

Språklusthyllan, menar hon, är inte på den nivån av tillgänglighet som Äppelhyllan 

är. Språklusthyllan har inte speciallitteratur, snarare är hyllan och dess indelningar 

mer ett hjälpmedel för personal att kunna hitta böcker där “R-ljudet” tränas lite extra. 

Dessa böcker hade gått att hitta i vanliga hyllor också men det blir genom 

Språklusthyllan enklare. Liv anser att det är lite Äppelhylla-känsla över 

Språklusthyllan då även Språklusthyllan är ett hjälpmedel för barn med ett särskilt 
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behov. Hon menar att även om böckernas utformning inte är specialmaterial i sig är 

det ändå ett stöd. Hyllan är ett hjälpmedel för språkutvecklingen. 

 

Karin är den barnbibliotekarien som inte har Språklusthyllan vid Äppelhyllan utan 

har hyllan vid bilderböckerna medan Äppelhyllan är på andra sidan av 

barnavdelningen. Hon berättar att hon funderade mycket på var som var bästa stället 

att placera Språklusthyllan men att Äppelhyllan inte hade en så hög användning och 

hon tänkte att vid bilderböckerna så skulle hyllan få synas mer. Men Karin avslutar 

med att hon anser att det finns för- och nackdelar med båda alternativen.  

 

Avslutningsvis använder sig Karin även av tvillingpaket som material för barn med 

språkstörning. Karin förklarar att tvillingpaket är två versioner av samma bok på olika 

språk i ett paket. Tanken är att en specialpedagog på barnets förskola ska läsa den 

svenska versionen och vårdnadshavarna ska läsa versionen på det andra språket för 

barnet. Det här är böcker som inte finns på Språklusthyllan och vänder sig istället till 

flerspråkiga barn som också har språkstörning.   

5.3  Bibliotekariers bemötande gentemot vårdnadshavare 
Av intervjuerna framkommer det att barnbibliotekariernas arbete i sin roll gentemot 

vårdnadshavare till yngre barn med språkstörning kan delas in i två aspekter; 

bemötande samt inspiration till språkträning med sitt barn. I följande avsnitt beskrivs 

intervjupersonernas erfarenheter och tankar kring hur de arbetar med dessa aspekter.  

5.3.1 Mötet med vårdnadshavare och barn 

Alla de tillfrågade bibliotekarierna uppger att de brukar följa med barnen och eller 

deras vårdnadshavare till Språklusthyllan när de kommer med ett recept i samband 

med Språklust. Det gör de för att bemöta familjen på ett positivt sätt och för att hjälpa 

dem navigera bland den utvalda litteraturen.     

 

Matilda, Siri, Karin och Liv berättar om vikten av att anpassa sig efter situationen när 

de bemöter barn med språkstörning och/eller deras vårdnadshavare. Matilda talar till 

exempel om att när det kommer ett barn i samband med projektet Språklust så är det 

oftare att hon kan prata med barnet själv till skillnad från om barnet kommer ifrån 

habiliteringslogopeden. Då kan barnet ofta ha andra diagnoser såsom autism vilket 

hon menar kan innebära att barnet inte känner sig trygg att prata med okända vuxna. 

I de fallen vänder hon sig framförallt direkt till vårdnadshavarna. Hon påpekar att 

anledningen till detta är att barnet ska känna sig bekvämt. Även Siri talar om att hon 

försöker läsa in om barnet inte är bekvämt med att prata med henne och på så vis 

avvakta.  

 

Siri, Matilda, Karin talar om att det är viktigt att känna sig för och vara lyhörd i mötet 

med barn med språkstörning och deras vårdnadshavare. Hon menar att innan hon mött 

familjen är det svårt att veta vilka förutsättningar som de har. Siri, Matilda, Karin talar 

om att familjen till exempel kanske inte är vana biblioteksbesökare, därför påpekar 

Siri att det är viktigt att låta, speciellt vid det första mötet, ta tid så att familjen känner 

sig väl bemötta och på det viset skapa förutsättningar för att de ska fortsätta besöka 

biblioteket i samband med Språklust. Siri menar att barn med språkstörningar är en 

prioriterad grupp och därför är det extra viktigt att mötena med dem blir så positiva 
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som möjligt. Även Matilda talar om att det är viktigt att låta mötet speciellt med ovana 

biblioteksbesökare ta tid.     

 

Siri, Matilda, Karin, Amelia och Liv talar om att det är viktigt att även vara lyhörd till 

barnets intressen för att läsupplevelsen ska vara positiv och därmed hålla 

motivationen till att språkträna genom högläsning uppe. Siri förklarar att när ett barn 

besöker biblioteket i samband med Språklust visar hon dels Språklusthyllan men 

också resten av barnavdelningen. Det gör hon för att barnet ska få upp ögonen för vad 

biblioteket har att erbjuda, som inte enbart är litteraturen på den särskilda hyllan 

avsedd för projektet Språklust. Karin beskriver en händelse då hon fick byta ut 

litteratur för att anpassa det efter ett barns intresse:     

 

Och ja vid nåt tillfälle så var det, fick jag ju reda på sen då av den här pojken att 

ha var bara intresserad av bilar [skratt] och då var det ju bara till å [skratt] ta 

väck dom böckerna och då gå runt tillsammans i biblioteket. 

5.3.2 Praktiska råd till vårdnadshavare 

Flera av bibliotekarierna berättar hur de ger praktiska råd till vårdnadshavare om hur 

de kan språkträna med sitt barn med språkstörning. Matilda, Amelia och Karin pratar 

till exempel att de brukar tipsa vårdnadshavarna om att prata mycket kring bilderna, 

särskilt då vårdnadshavarna själva känner sig osäkra på att läsa högt. Matilda berättar 

att hon brukar tala med vårdnadshavarna till barnen om värdet i att läsa samma bok 

upprepande gånger för barnet att förstå dess innehåll. Liv talar om att när 

vårdnadshavare ibland känner sig osäkra i sitt läsande för sina barn med 

språkstörning så brukar hon ge dem råd som att läsa samma bok flera gånger, anpassa 

sitt ordförråd, prata tydligare och betona vokalljud extra mycket. Hon pratar också 

om att hon brukar råda vårdnadshavare till att anpassa läsningen till barnet. Hon 

menar att om barnet till exempel har inlärningssvårigheter och inte vill sitta still och 

lyssna på när vårdnadshavaren läser en bok från början till slut kan det vara en god 

idé att låta barnet styra läsningen genom att till exempel peka på sidorna och att 

vårdnadshavaren då pratar runt bilderna istället. Matilda belyser även att det är 

viktigt att hon försäkrar sig om att vårdnadshavarna är medvetna om vad det är deras 

barn behöver träna på i den specifika boken för att barnets språk ska utvecklas 

framgångsrikt: 

 

Eh ska man pra… träna språkljud så kanske man vill få föräldrarna att förstå att 

barnet gärna ska säga efter eller att man kan fråga barnet ”oj eh vad säger lejonet 

där?” och så ska dom morra eller vad det nu är för att träna ”R” eller vad det nu 

är för nåt.  

 

Angående sitt arbete för att verka stöttande för vårdnadshavare till yngre barn som 

har språkstörning talar barnbibliotekarierna om tillhandahållandet av material inom 

ämnet språkutveckling. Amelia, Karin och Liv berättar att de brukar dela ut 

broschyrer från Region Jönköpings län innehållande konkreta råd om hur man kan 

läsa för barn för att låta dem öva på sitt språk. De broschyrerna är, enligt Amelia och 

Karin, även översatta till andra språk för att vara stöttande även för vårdnadshavare 
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med bristfällig svenska. Matilda talar om att hon brukar se till att det finns material 

för vårdnadshavarna också såsom tidskrifter om språk och att de alltid köper hem 

material för föräldrar till barn med språkstörning att läsa vid efterfrågan. 

 

Liv berättar att hon försöker stärka vårdnadshavarnas självförtroende när det 

kommer till högläsning för deras barn med språkstörning genom att belysa 

framstegen som vårdnadshavarna beskriver även om de själva är missnöjda med sitt 

arbete. Enligt Liv kan det handla om att de känner sig missnöjda med att de inte har 

läst för barnet varje dag och att Livs roll då är att stötta dem genom att till exempel 

berömma vårdnadshavarna för de gångerna de har läst istället.    

 

Förutom samarbete med pedagoger finns det även andra sätt som bibliotekarier 

arbetar språkfrämjande för yngre barn med språkstörning utanför ramarna för 

Språklust. Till exempel berättar Siri att hon även har anordnat en kurs i TAKK för 

vårdnadshavare med yngre barn med språkstörning för att stödja dem i deras barns 

språkutveckling. Även Matilda talar om att hon i samarbete med 

habiliteringslogopederna planerat TAKK-kurs som ska hållas på biblioteket. Matilda 

menar att TAKK-kursen ger vårdnadshavare till barn med språkstörning möjlighet 

att lära sig teckna till böcker men också att upptäcka bibliotekets utbud av 

specialanpassade medier. Matilda talar även om att hon utåt sätt försöker visa att 

biblioteket arbetar språkfrämjande, på exempelvis föräldramöten och via 

bokskyltningen på biblioteket där hon skyltar med specialanpassad litteratur såsom 

TAKK-böcker. Detta menar hon framförallt gäller de barn vars vårdnadshavare 

misstänker språkstörning men ännu inte blivit remitterade till logoped, vilket hon 

säger att de blir tidigast vid 2,5 års ålder då de gör språktest hos BHV.   

5.4 Utmaningar och problem 
Likt alla projekt medför även Språklust många möjligheter men även vissa 

utmaningar. I den här delen kommer fyra utmaningar presenteras som har nämnts av 

intervjupersonerna, utmaningar i samarbetet med logopederna, utmaningar i 

kommunikationen med vårdnadshavarna, utmaningar i mötet med barnet och 

avslutningsvis utmaningar med övrig personal och resurser.  

5.4.1 Samarbete med logopeder 

I Språklust är det viktigt att samarbetet mellan biblioteken och logopederna fungerar 

för att barnen och vårdnadshavarna ska komma till biblioteket och för att de ska 

komma med recept till Språklusthyllan. Det menar Siri och Karin. Karin berättar att 

när en logoped slutar och en ny tar vid så tar det lite tid att starta upp ett nytt 

samarbete. Siri tillägger att hon kan märka av ifall en logoped är sjuk under ett tag, 

för då stannar recepten upp. Hon menar att de från bibliotekets sida är väldigt styrda 

av att logopederna finns på plats och kan skicka barnen med vårdnadshavare till 

biblioteket med recept. För utan logopedernas recept så kommer inte barnen med 

språkstörning till biblioteket i den här riktade verksamheten.  

 

Matilda talar om att risken med Språklusthyllan är att hyllans huvudfokus är 

språkutvecklingen, där barnen till exempel kan träna “K-ljudet”. Hon menar att för 

biblioteket är det viktigt med en litterär vinkel, att boken bidrar till en läsupplevelse, 

men överordnat är språkutvecklingen i Språklusthyllan vilket skiljer sig från 
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bibliotekets övriga bestånd. Ibland menar Matilda att hon då får bortse från den 

litterära kvaliteten då hon måste hitta en bok som tränar en viss språkaspekt. 

 

Siri tar även upp vikten av att barnen och vårdnadshavare får recepten bra förklarat 

för sig. Hon menar att det är viktigt hur logopederna presenterar biblioteket för många 

av vårdnadshavarna har själva dålig erfarenhet av att vara på bibliotek. 

Vårdnadshavarnas negativa bild av bibliotek pratar Siri, Amelia, Karin och Liv om. 

De berättar att i vissa fall kan även vårdnadshavaren ha en språkstörning, då 

språkstörningar kan vara ärftliga, och därför kan vårdnadshavaren ha en viss negativ 

uppfattning om böcker och om bibliotek. Karin tillägger att ifall en vårdnadshavare 

har en språkstörning så minskar också chanserna att de högläser för barnet. Många 

vårdnadshavare kan känna sig obekväma med, eller till och med hata, att läsa högt. 

Då brukar Karin visa att många av böckerna innehåller bilder som vårdnadshavarna 

och barnen kan prata runt, att de inte måste högläsa men att de ändå kan interagera 

runt bilderna i boken. Även Liv pratar om de vilsna vårdnadshavarna och får ibland 

frågan om hur de kan högläsa för barnet på ett språkutvecklande sätt. Liv menar att 

vårdnadshavare ofta har en romantiserad bild över hur högläsningen ska gå till, att 

barnen oftast kommer sitta still tysta och lyssna. Då menar hon att det är viktigt att 

peppa och uppmuntra vårdnadshavarna.  

5.4.2 Kommunikation med vårdnadshavare 

Siri talar även om de gånger det blir kommunikationsmissar mellan henne och 

vårdnadshavarna. Det kan till exempel vara fråga om när vårdnadshavarna talar ett 

annat språk än svenska. Biblioteket Siri arbetar på har ingen tolk så då brukar hon få 

använda kroppsspråk för att kommunicera med vårdnadshavarna. Hon menar att de 

här vårdnadshavarna även kanske aldrig har varit hos någon logoped innan och vet 

inte riktigt vad besöket på biblioteket är tänkt att leda till. De här familjerna kanske 

talar ett språk hemma som saknar vissa språkljud som barnet har fått recept på, och 

då kan det vara lite utmanande just med träningen av det språkljudet. Liv tillägger att 

särskilt för vårdnadshavare med annat språk än svenska kan det bli svårt att få fram 

allt när hon ska informera om något. Nu har Språklust sina Läs tillsammans-

broschyrer på andra språk än svenska men hon uppfattar ändå att det kan bli en viss 

informationsförlust i mötet. 

 

De vårdnadshavare som har en negativ inställning till bibliotek och läsning menar 

Liv, Siri, Karin och Amelia leder ibland till att, trots att de får recept och blir 

informerade om biblioteket och Språklusthyllan av logoped, ändå inte kommer till 

biblioteket. Amelia menar att det här inte är en siffra bibliotekarierna känner till, utan 

något som märks hos logopeden. Men de trösklar som vårdnadshavare känner inför 

biblioteksbesöket blir en nackdel för barnen. Liv berättar också att det är just de 

barnen som hon inte stöter på, de som inte har så resursstarka vårdnadshavare som 

hon är rädd faller bort i det här projektet. Hon förklarar det som att: 

 

… En del [vårdnadshavare] som liksom inte orkar av olika anledningar ta sig 

hit eller där det kanske är en otrygg situation runt omkring barnet från början. 

Så dom här barnen som har ett bra sammanhang, dom, dom klarar sig för det 

mesta… Ah för dom har många vuxna som bryr sig om dom. Men eh, dom 



 

38(62) 

 

som inte har det, av olika anledningar, dom måste samhället bry sig ännu mer 

om. Faktiskt. 

 
Liv tillägger även att hon sällan stött på barnen som är med när de ska hämta ut ett 

recept utan att det bara är vårdnadshavarna som hämtar upp böcker. Det menar hon 

kan vara en nackdel då barnet finner att det är roligt att själv få välja bok och den 

motivationen att sedan få läsa den valda boken går förlorad. Men hon menar ändå att 

för vissa vårdnadshavare behöver få komma till biblioteket och ventilera sina tankar 

med Liv och prata om just läsningen och dess utmaningar och då finns hon där o 

stöttar och berömmer dem.  

5.4.3 Mötet med barnen 

Matilda och Siri talar om svårigheterna med att inte riktigt veta förutsättningarna när 

de möter ett barn med språkstörning som de inte har mött tidigare. Matilda menar att 

speciellt vissa barn, med till exempel autism kan det vara svårt att veta hur hon ska 

möta dem då hon inte vet deras övriga sjukdomsbild. Ifall Matilda möter en autistisk 

flicka kan det vara svårt att veta hur hon ska bemöta henne på bästa sätt. Den här 

flickan kanske absolut inte klarar av ögonkontakt till exempel, att det är väldigt 

jobbigt för henne. Så Matilda menar att barn med språkstörning inte är en homogen 

grupp som går att “bunta ihop” utan varje barn är unikt och Matilda måste ta hänsyn 

till varje barns egen förmåga. Matilda berättar att det kan vara svårt för henne att ta 

alla dessa delar till hänsyn då ett möte med barnen och deras vårdnadshavare kan vara 

runt 25 minuter när hon visar Språklusthyllan och hon inte har någon annan större 

relation till barnen än just det mötet. Matilda berättar även att för vissa barn som 

kommer från habiliteringslogopeden så har de oftast fler funktionsnedsättningar som 

gör att det blir ett större hinder för dem att komma till biblioteket. Det kan vara att 

barnen och vårdnadshavarna tycker att det är krångligt att åka dit med rullstol, det kan 

vara jobbigt med folksamlingar för barnet, eller att barnet tycker att bibliotekets 

ljussättning är jobbigt. Matilda berättar att i vissa fall vänder hon sig mest till 

föräldrarna och pratar då det finns svårigheter att kommunicera med barnet. Hon 

menar att det inte handlar om att hon inte vill prata med barnet men att det under 

barnets förutsättning kan vara svårt. Avslutningsvis menar Matilda att det kan vara en 

utmaning för henne att känna till alla aspekter som är jobbiga för ett barn som har 

språkstörning och även de barn som har andra funktionsnedsättningar förutom endast 

språkstörning utifrån den korta relation hon hinner bygga upp med barnet. Amelia 

tillägger även att det kan vara vissa vårdnadshavare som tycker det är jobbigt att ta 

med sitt barn till biblioteket då de har en bild av ett bibliotek ska vara tyst, och de 

känner enligt henne att deras barn inte klarar av att vara tysta. Även om Amelia menar 

att de inte har ett “tyst bibliotek”.  

 

Karin pratar om att hennes bibliotek innan Språklustprojektet hade mer personliga 

möten inbokade med bara henne. Efter Språklust försvann de mötena och nu när 

barnen kommer in med recept kan de möta all personal, beroende på vem som arbetar 

den dagen. Karin berättar att hon kan sakna det personliga mötet då de satte sig ner i 

ett rum en stund, lärde känna varandra och prata lite mer, och att hon efter ett tag 

plockar fram förslag på böcker efter den informationen hon hade fått.  
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5.4.4 Övrig personal och resurser 

När det kommer till den övriga personalen på biblioteken menar Siri att det kan vara 

svårt för henne att nå ut till alla sina kollegor och förmedla all den information hon 

själv har fått tagit del av på fortbildningarna via Språklust. Hon menar att de har tagit 

upp informationen på möten men att det ändå kan vara svårt för dem att veta hur de 

på bästa sätt ska möta ett barn med språkstörning. Men skulle de känna sig osäkra kan 

de alltid hämta in Siri eller någon annan på barnavdelningen. Även Matilda nämner 

att de övriga bibliotekarierna oftast hämtar henne när ett barn och förälder kommer 

med recept men det är mest på grund av att hon helst tar de mötena, hon tycker det är 

roligt även om hon påpekar att hon inte arbetar alla kvällar eller alltid har den 

möjligheten. Även Karin menar att all personal inte är helt insatta i projektet och i 

mötet fullt ut, precis som att hon inte är insatt i alla delar av verksamheten.  

 

Avslutningsvis menar både Liv och Matilda att det borde finnas fler saker som 

biblioteket skulle kunna göra för barn med språkstörning men problemet är alltid 

bristen på personal samt ekonomifrågan. Matilda menar att hon tror att hon och 

hennes kollegor skulle kunna göra mer men att det kan vara ganska tidskrävande. Hon 

tar upp exemplet om sagostunder med TAKK där det krävs att hon har närhet till alla 

barn och att de sagostunderna bygger mycket på att alla barn ska se ordentligt. Då kan 

hon inte ha för stor grupp, max 10-15 barn under en sådan sagostund. Medan ifall hon 

skulle ha en vanlig sagostund skulle det kunna rymma 50 barn i publiken med rätt 

material. Så det behövs mer personal om man ska täcka dessa mindre grupper.  
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6 Analys 

Tidigare har vi presenterat intervjupersonernas berättelser gällande hur de arbetar för 

yngre barn med språkstörning och vilka utmaningar och problem de stöter på i det 

arbetet. Resultatet presenterades utifrån de fyra teman vi har sett i det insamlade 

materialet och därefter i underkategorier. Nu har vi kommit till kapitlet där materialet 

ska analyseras utifrån teorin som vi grundar uppsatsen på, Säljös sociokulturella 

perspektiv. Dessutom analyseras materialet också utifrån den tidigare forskningen vi 

har funnit. 

 

I det första avsnittet analyseras samspelet. Analysen av samspelet kommer ske i form 

av tre relationer: samspelet mellan bibliotekarier och logopeder, samspelet mellan 

bibliotekarier och vårdnadshavare och slutligen samspelet mellan bibliotekarier och 

barnen. I det andra avsnittet kommer vi analysera hur artefakter och mediering syns i 

projektet och hur bibliotekarierna arbetar med dessa. I tredje och sista avsnittet 

kommer vi analysera hur bibliotekarierna bryter ner och vägleder arbetet för de yngre 

barnen med språkstörning i så kallade scaffoldings.  

6.1 Samspel 
De intervjuade barnbibliotekarierna talar om att samspel sker i olika relationer i deras 

arbete för yngre barn med språkstörning. Här kommer vi först presentera hur 

bibliotekarien ser på samspelet mellan sig själva och andra professioner. Sedan 

kommer vi presentera bibliotekariernas bild över samspelet mellan sig själv och 

barnets vårdnadshavare, hur själva mötet och kunskapsspridningen ser ut. I det 

avsnittet kommer även samspelet mellan bibliotekarien och barnet analyseras, hur 

stor inverkan har bibliotekarien direkt på barnet med språkstörnings språkutveckling.  

6.1.1 Samspel mellan bibliotekarier och andra professioner 

Samspel människor emellan spelar, som tidigare nämnt, en mycket stor roll i ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010). För att arbeta språkfrämjande för yngre barn 

med språkstörning samspelar bibliotekarierna i intervjuerna med logopeder för att nå 

och hjälpa barnen i deras språkutveckling. Samarbetet har i intervjuresultatet visat att 

synen på språk och litteratur har skiljt sig mellan de två professionerna och att 

samarbetet bidragit till en breddad syn och kompetens hos båda parter. Säljö (2011) 

argumenterar för att det är svårt att upptäcka nya kunskaper utan stödet från en annan 

person. Utifrån det resonemanget kan vi se en koppling mellan Säljös syn på lärande 

i samspel och hur det ser ut i samarbetet för bibliotekarier med logopederna. Till 

exempel talade alla de intervjuade bibliotekarierna om att de och logopederna i 

projektet Språklust, med sina olika kunskaper, tillsammans kan lära av varandra för 

att skapa goda förutsättningar för att arbeta språkfrämjande för yngre barn med 

språkstörning. Det framkommer av Siri, Matilda och Amelia att logopedernas 

kunskap är om hur språket utvecklas, en kunskap som bibliotekarierna får ta del av. 

Siri och Liv menar att logopederna i sin tur kan ta del av kunskap från 

barnbibliotekarierna gällande till exempel barnlitteratur. 

 

Siri berättar att det är av stor vikt hur logopederna presenterar biblioteket samt att få 

vårdnadshavare att förstå hur Språklust-projektet fungerar. Det är av värde att 

vårdnadshavare och barn får kunskap om sina möjligheter för att kunna utveckla 
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barnets språk på ett framgångsrikt sätt. Säljö (2010) menar att människan, i det här 

fallet vårdnadshavarna och barnen, genom att samspela och samtala med 

bibliotekarierna, upptäcker nya kunskaper. Vidare talar Säljö om att alla samspel är 

bundet till en situation och ramarna för ett samspel beror på de personer som är med 

och deltar i interaktionen. På samma vis anser vi att det fungerar i samarbetet mellan 

bibliotekarien och logopederna i Språklust vilket kan medföra både för- och 

nackdelar. Fördelarna med ett fungerande samarbete är, som tidigare nämnt, själva 

kunskapsutbytet. Amelia lyfter att hon och de andra bibliotekarierna i projektet tar del 

av kunskapen dels i form av föreläsningar men även att bibliotekarierna och 

logopederna samtalar tillsammans. Hon belyser just det Säljö talar om, att kunskapen 

inte bara passivt överförs till eller från bibliotekarierna utan kunskapen växer genom 

samtalet. I samtalet kan alla personers kunskaper spridas, vilket hon menar är en 

förutsättning för att samarbetet ska bli framgångsrikt. Precis som Dolatkhah (2010) 

talar om, så bör en bibliotekarie ha ett brett perspektiv när det kommer till synen på 

barns läsning. Bibliotekarien, menar Dolatkhah, ska kunna se på läsning dels från en 

lärares pedagogiska perspektiv och dels en litteraturvetares perspektiv. Karin talar om 

att det även är av intresse att se språkutveckling från olika perspektiv. Angående 

Språklust handlar det om att för henne se på språkutveckling från en logopeds 

perspektiv. Karin belyser dock att det även är viktigt för logopederna att se på 

språkutveckling ifrån en bibliotekaries perspektiv. Det argumentet styrks av Säljö 

som just poängterar att ett nytt möte med nya personer leder till ett nytt sätt att 

resonera och handla. I Ptackeks (2016) och Kaedings et al. (2014) undersökningar 

kan det också utläsas att samarbete mellan olika professioner är framgångsrika 

metoder för lärande. Intervjupersonerna menar att nackdelarna då samarbetet sviktar 

är i de fall då logopederna inte kan ta emot barnen i deras verksamhet på grund av till 

exempel sjukdom. Då inte alla parter i samarbetet kan delta leder det till att samspelet 

och förutsättningarna för projektet fallerar. Siri berättar att utan logopedernas recept 

kommer inte barnen med språkstörning till biblioteket. Det kan kopplas till att Säljö 

(2010) menar med att för ett lyckat samspel krävs det att alla parter deltar aktivt, 

annars är det de yngre barnens språkutveckling som blir lidande. Som Karin uttrycker 

det: de har alla samma mål. Det här stämmer också överens med det Rydsjö (2012) 

diskuterar, att logoped, BHV och bibliotekarier har samma målgrupp och därmed ett 

gemensamt professionellt objekt. Även Liv talar om att målet med projektet och 

anledningen till att det är professionsöverskridande är just att de arbetar för likvärdig 

vård då landstinget är delaktiga. 

 

Intervjuerna visar att kunskapsutvecklande samarbeten inte bara sker i samspel 

mellan bibliotekarier och logopeder, utan även mellan exempelvis bibliotekarier och 

pedagoger. Karin beskriver ett framgångsrikt samspel mellan henne och 

specialpedagoger och andra pedagoger. Hon förklarar att bibliotekariens 

litteraturkunskap är i fokus i de här samarbetena. Vidare berättar Karin att 

pedagogerna ber henne plocka ut litteratur till barn med språkstörning utifrån olika 

problemområden. Även tidigare forskning har visat på att samarbete mellan 

förskollärare och barnbibliotekarie är positivt, då de olika professionerna besitter 

olika kunskaper. Förskollärare har kunskap om sina barngrupper medan 

barnbibliotekarier har kunskap om barnlitteratur. Samarbetet gör att förskollärarnas 

kunskap utvecklas om barnlitteraturen till förskolegrupperna (Rydsjö & Elf, 2007). 

Karins samarbete med pedagoger visar på en tydlig koppling till Säljös (2010) tankar 

om att lärande sker i samspel.  
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6.1.2 Samspel mellan bibliotekarier, vårdnadshavare och barn 

Matilda och Siri talar om att ett positivt samspel med vårdnadshavarna och deras barn 

är viktigt för bibliotekarierna för att samarbetet ska fungera framgångsrikt. De talar 

vidare om att de ibland upplever att dynamiken med vissa av barnen med 

språkstörning kan vara en utmaning. De berättar att de kan uppleva svårigheter med 

att veta hur de ska bemöta ett barn med språkstörning som de inte mött tidigare. 

Matilda tar upp att det speciellt är vissa barn, som till exempel också har autism, som 

hon inte alltid vet hur hon ska bemöta då mötet är så individuellt och beror på fall till 

fall. De här barnen, menar hon, går inte att klumpa ihop. Just begränsningen i 

samspelet Matilda upplever kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv. Säljö 

(2011) talar om att dynamiken mellan individer en viktig del för att samspelet ska 

fungera väl, fungerar inte dynamiken påverkas interaktionen. Det viktiga samspelet 

mellan vårdnadshavare och bibliotekarier belyses även i Ralli och Paynes (2016) 

forskning. I artikeln betonas bibliotekariernas roll som inspirerande och informerande 

gentemot vårdnadshavarna för att skapa förutsättningar för dem att fortsätta arbeta 

språkutvecklande med sina barn. Matilda talar vidare om att vissa av barnen med 

språkstörning kan ha jobbigt med ögonkontakt eller andra utmaningar som hon inte 

vet om då hon inte mött barnet tidigare. Det Matilda talar om stämmer överens med 

vad resultatet visar i Ross och Akins (2002) studie. Studien visar att många av de 

intervjuade bibliotekarierna upplevde en osäkerhet när det kommer till bemötandet 

av barn med olika funktionsnedsättningar. Matilda menar att utmaningen för henne 

som bibliotekarie är att hon inte hinner lära känna barnens förutsättningar under den 

korta stund hon träffar barnen på biblioteket. Även Siri talar om att det för henne är 

viktigt i möten med barn med språkstörning att känna av situationen. Siri förklarar att 

hon försöker känna av ifall barnet vill tala med henne eller inte, den sociala praktiken. 

Vi tänker att ifall en person inte klarar av att tala alls är det en faktor som påverkar 

dynamiken mellan människorna i sammanhanget. Dynamiken som tidigare nämnt, i 

Säljös (2011) sociokulturella perspektiv är värdefull för samspelets deltagande 

individer.  

 

Det framkom i alla intervjuer att Språklust till stor del handlar om att bibliotekarier 

ska ge vårdnadshavare värdefulla verktyg till att språkträna deras barn med 

språkstörning. Det sker genom kommunikation och samspel mellan bibliotekarierna 

och vårdnadshavarna. Siri berättar att utmaningar kan uppstå i samspelet med 

vårdnadshavarna, bland annat på grund av kommunikationen. Hon menar att en 

utmaning kan vara då hon möter vårdnadshavare som inte behärskar det svenska 

språket så väl. Ibland har föräldrarna inte förstått innebörden av projektet och 

svårigheter uppstår för båda parter att förstå varandra. Då Siri inte har tillgång till en 

tolk brukar hon i de här lägena kommunicera med föräldrarna med hjälp av 

kroppsspråk. I det här fallet kunde inte parterna kommunicera muntligt vilket ledde 

till att de fick använda andra sätt att kommunicera på. Det visar hur viktig språket är 

för att förstå omvärlden, vilket ett sociokulturellt perspektiv också betonar (Säljö, 

2010). 

 

Matilda, Liv och Amelia talar om att samspelet mellan bibliotekarierna och barnen 

kan upplevas begränsad. Amelia menar att det kan bero på föräldrarnas ovana att 

besöka bibliotek, att det inte är en del av deras sociala praktik. Amelia menar att 

föräldrar själva kan ha en dålig relation till bibliotek och böcker. En annan anledning 

att de sällan besöker biblioteket tillsammans med sitt barn på grund av tidsbrist. En 
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annan aspekt som begränsar samspelet mellan bibliotekarien och barnen menar 

Matilda kan vara hinder barnen upplever i bibliotekets miljö. Barnen kan till exempel 

tycka att ljuset i biblioteket för starkt eller att det känns svårt att komma fram med 

rullstol. Allt det här påverkar samspelet mellan bibliotekarien och barnet. Trots det 

behöver det inte vara en nackdel att vårdnadshavare vill komma själva. Sandin (2011) 

talar om att mycket av barnbibliotekens verksamhet vänder sig till vårdnadshavare 

och att få barnbibliotek vänder sig till barnet direkt. Karin menar även att genom att 

barnen får flera recept så uppmuntrar de barnen att komma flera gånger, så 

biblioteksbesöket inte blir en engångsföreteelse. På så vis tänker Liv att ifall barnen 

inte kommer första gången så kommer de kanske nästa gång. Prendergast (2016) talar 

också om att bibliotekarierna i hennes studie upplevde att möten med barn som har 

funktionsnedsättning inte ägde rum så ofta. 

 

Siri och Matilda avslutar med att förklara att det är viktigt att vårdnadshavare och 

barn som kommer till biblioteket för första gången i samband med Språklust får ett 

positivt intryck av biblioteket och att bibliotekarierna ger ett positivt bemötande. Siri 

talar om att yngre barn med språkstörning är en grupp som är extra prioriterad och 

därmed är det viktigt att låta både vårdnadshavare och barn uppfatta första mötet som 

positivt för att därefter fortsätta besöka biblioteket i språkutvecklande syfte. Även 

Anna Hampson Lundh (2013) talar om bibliotekariers bemötande som oerhört viktigt 

för att biblioteksanvändaren ska uppleva besöket positivt. Siris tankar kan även 

kopplas till Säljös (2010) syn på att nya möten kan utveckla nya tankegångar och 

handlingssätt. Enligt perspektivet kan nya möten möjliggöra detta då samspel i möten 

som något är situationsbundet och föränderligt.  

6.2 Artefakter och mediering 
I bibliotekariernas berättelser om hur de arbetar språkutvecklande för yngre barn med 

språkstörning framställs hjälpmedel såsom bilder och böcker utgöra en viktig del. 

Säljö (2010, 2015) talar om artefakter som hjälpmedel och i följande avsnitt 

analyseras användningen av artefakter och hur de kan mediera en större förståelse av 

omvärlden. 

6.2.1 Artefakter och medieringar till yngre barn med språkstörning 

I det empiriska materialet beskrivs artefakter av olika slag för bibliotekariernas 

språkutvecklande arbete för yngre barn med språkstörning. Matilda talar till exempel 

om användningen av taktila bilderböcker som ett hjälpmedel för att yngre barn med 

språkstörning ska få djupare språklig förståelse. Förutom böcker från Språklusthyllan 

brukar Matilda plocka fram taktila bilderböcker, då främst till de barn som, förutom 

språkstörning, även har andra funktionsnedsättningar. Hon menar att de kan behöva 

mer stimulans genom att ta på bilderna får de en djupare förståelse för vad som sägs 

i bilden. Utifrån det Matilda talar om kan bilderböcker vara en mediering för barn 

generellt då bilderna som fysiska artefakter speglar omvärlden genom en visuell 

gestaltning (Säljö, 2010, 2015). Men för barn med funktionsnedsättning behöver de 

vanliga bilderna nödvändigtvis inte ge samma omvärldsbild som för barn som inte 

har en funktionsnedsättning. Därför blir de taktila bilderna en förstärkning av de 

vanliga bilderna för att på så vis kunna mediera omvärlden eller sagans berättelse 

bättre. Theurels et al. (2013) studie håller med Matilda och menar att taktila 

bilderböcker har en positiv betydelse för barn att få bättre förståelse för en bild. Även 
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Ralli och Payne (2016) talar i sin studie om att lekar, såsom att känna på material är 

bra för språkutvecklingen. Att känna på olika material får barnen att sätta ord på deras 

upptäckter, som till exempel mjukt eller kladdigt. Samma sak kan appliceras på taktila 

bilderböcker och ser därför att när Matilda plockar fram taktila bilderböcker leder det 

inte bara till att barnet får känna i en ny dimension utan även att barnet utvecklar sitt 

språk. 

 

Alla intervjupersoner talar om att samarbetet i projektet Språklust till stor del yttrar 

sig genom att barnbibliotekarierna och logopederna tillsammans väljer ut 

bilderböcker till yngre barn som har språkstörning. De utvalda bilderböckerna 

används i de fall som fysiska artefakter, sett ifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Bilderböckerna blir ett redskap för språkträning för barnen. Siri och Liv talar om att 

bibliotekarierna har kunskap om böckernas litterära värde. Bibliotekariernas kunskap 

om litteraturen i relation till logopedernas kunskap om barnens språkutveckling kan, 

tillsammans med böckerna, skapa bättre förutsättningar för att ett barn med 

språkstörning ska utveckla bättre förståelse och kunskap. Utifrån Säljös (2015) 

sociokulturella perspektiv kan böckerna därmed, om de används på ett 

språkutvecklande sätt, verka medierande för yngre barn med språkstörning. Även i 

Stagg Peterson (2012) studie används bilderböcker som ett verktyg till 

vårdnadshavare för att samspela med sina barn i ett litteracitet-utvecklande syfte. 

6.2.2 Artefakter och medieringar till vårdnadshavare 

I det empiriska materialet framkom det att även vårdnadshavare till barn med 

språkstörning är i behov av artefakter som medierar kunskap och förståelse. Amelia, 

Karin och Matilda berättar att vårdnadshavare ibland är osäkra på hur de kan läsa för 

sina barn på ett språkutvecklande sätt. Vårdnadshavarnas osäkerhet menar Amelia, 

Karin, Siri och Liv, kan grunda sig i att de själva är osäkra läsare då språkstörning 

ofta är ärftligt. Vid tillfällen då vårdnadshavare uttrycker en osäkerhet brukar Amelia, 

Karin och Matilda förmedla vikten av att tala fritt om bokens bilder. Bilderna är enligt 

Säljö (2010) artefakter som agerar som medierande redskap till vårdnadshavarna som 

i sin tur kan underlätta språkträningen för deras barn. Tillsammans med 

bibliotekariernas information om läsfrämjning kan artefakterna fördjupa förståelsen 

om hur föräldrar kan verka språkfrämjande för sitt barn, det Säljö talar om som 

mediering. I sitt inspirerande arbete gentemot vårdnadshavare till barn med 

språkstörning brukar Amelia, Karin och Liv använda broschyrer framtagna med 

praktiska råd om högläsning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv medierar 

broschyrerna som artefakt en djupare förståelse om högläsning till föräldrarna ur ett 

språkutvecklande syfte. Det gör att bibliotekarierna kan mediera broschyrernas 

information och kunskap till vårdnadshavarna.  

 

Vårdnadshavarnas språkstimulerande roll är mycket viktig för att barnets språk ska 

utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Vårdnadshavarnas roll i Språklust är, enligt alla 

bibliotekarierna, att vara den primära källan till språkutveckling för sina barn med 

stöd av barnbibliotekarier och logopeder. Vårdnadshavarna kan genom språket 

medierna kunskap till barnen. Utifrån intervjuresultat kan det utläsas att bibliotekens 

språkutvecklande verksamhet ofta innebär att barns omvärld, till exempel i form av 

vårdnadshavare, kan med hjälp av språket mediera kunskap för barn med 

språkstörning. Det här stärks av Säljö (2015) som menar att människor sinsemellan 

medierar kunskap genom språket. Även tidigare forskning visar på omvärldens och 
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språkets medierande betydelse för barns språkutveckling. Exempelvis talar Sandin, 

(2011) om att det i Sverige finns en rad professionsöverskridande språkutvecklande 

biblioteksprogram för barn med språkstörning som i praktiken riktar sig mer direkt 

mot vårdnadshavare. Även litteracitet-program vänder sig ofta till vårdnadshavare för 

att de ska få verktyg att i sin tur sedan verka språkutvecklande för sina barn (Barratt-

Pugh & Rohl, 2016; Ralli och Payne, 2016; Reta och Brady, 2007; Stagg Peterson, 

2012; Stewart et al. 2014; Talan, 2001)  

 

I det empiriska materialet går det att urskilja att en artefakt ibland medierar omvärlden 

till flera aktörer men med samma mål: att verka språkfrämjande för yngre barn med 

språkstörning. Bokrecepten i Språklust är ett exempel på en sådan fysisk artefakt som 

alla intervjupersoner talar om. Recepten används både som medieringar till 

bibliotekarier och vårdnadshavare men även mellan bibliotekarier och logopeder. 

Recepten kan mediera information till barnen med språkstörning och deras 

vårdnadshavare om hur litteraturen är uppbyggd samt till att veta vad för slags 

litteratur de bör låna för barnets specifika utvecklingsområde. Likaså medierar 

bokrecepten stöd till bibliotekarierna så de ser vilket språkstöd barnet behöver. 

Utifrån receptet kan bibliotekarierna därefter förtydliga för barn och deras 

vårdnadshavare vilken litteratur de har mest nytta av att låna.   

 

Matilda berättar avslutningsvis att målet med Språklust är att när barnen som deltar i 

projektet når skolålder ska språkstörningen antingen vara borta eller vara så pass 

hanterbar genom de verktyg som programmet ger dem. Att skapa förutsättningar för 

ett välutvecklat språk är något som kan kopplas till Säljös sociokulturella perspektiv. 

Säljö (2015) talar om språkets betydelse och att det är genom språket som vi kan 

lyssna på andras berättelse och lära oss av andras erfarenheter. Även Nettelbladt och 

Salameh (2007, s. 13) talar om vikten att kunna kommunicera obehindrat vilket 

innefattar både människors tal-, läs- och skrivförmågor. Vikten av språk för att skapa 

goda förutsättningar för barnen med språkstörnings framtida skolgång. Språket verkar 

medierande för att barnet ska kunna förstå och bli en del av omvärlden. Att språket 

har en viktig medierande roll för barnen är barnbibliotekarierna, Säljö samt 

Nettelbladt och Salameh överens om. 

6.3 Scaffoldings 
En viktig aspekt i Språklust-projektet är att bibliotekarierna tillsammans med 

logopederna vägleder både barnen med språkstörning och deras vårdnadshavare för 

att utveckla barnets språk. Genom att professionerna arbetar tillsammans för barnen 

med språkstörning så har de ett gemensamt professionellt objekt, som Rydsjö (2012) 

kallar det. I praktiken innebär det att de tillsammans bryter ner ett stort uppdrag, att 

hjälpa ett barn att utveckla sitt språk, och försöker göra det mer lätthanterligt genom 

att de ansvarar för olika områden. Det här arbetssättet, som även kallas scaffoldings, 

menar Säljö (2010) gör att det blir lättare för de inblandade att nå sitt mål. Målet är 

både att direkt hjälpa barnen med språkstörning men också att vägleda 

vårdnadshavarna att hjälpa sina barn. Likt scaffoldings, bryts projekt Språklust inte 

bara ner till mindre beståndsdelar, utan de bibliotekarierna och logopederna finns 

även där för varandra för att stötta varandra och också stötta föräldrarna genom 

samarbetet, samspel och kunskapsförmedling. 
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Av intervjupersonerna framkom det att vårdnadshavare till de yngre barnen med 

språkstörning ibland känner sig vilsna i hur de skall läsa för sina barn. Siri, Karin, 

Amelia och Liv talar också om att språkstörning ibland är ärftligt och att 

vårdnadshavare också kan ha en språkstörning som i sin tur försvårar läsningen för 

dem. I de situationerna får barnbibliotekarierna agera stöttande och inspirerande. För 

bibliotekariens roll i projektet, menar intervjupersonerna, är just att förmedla 

information och inspiration till vårdnadshavare. Tanken är att vårdnadshavarna i sin 

tur ska kunna applicera den nya kunskapen på sina barn för att vägleda barnen i deras 

språkutveckling i vardagen. Talan (2016) talar också om vikten av att få 

vårdnadshavarna engagerade i bibliotekens litteracitetprogram som vänder sig både 

till barn och vårdnadshavare. Hon menar att engagera vårdnadshavare är en 

förutsättning för att det leder till att barnen förbereder sig inför skolåldern och att bli 

demokratiska medborgare. Även Språklust har en roll att hjälpa barnen att utveckla 

sitt språk till skolåldern. Stewert et al. (2014) talar också om att litteracitetprogram 

leder till att vårdnadshavare får en ökad medvetenhet om vikten av att språkträna sina 

barn. Ur Säljös (2010) sociokulturella perspektiv kan barnbibliotekariens förmedling 

av kunskap om hur vårdnadshavarna kan läsa för barnen kopplas till hans tankar om 

att människor lättare får nya kunskaper när de får stöttning av andra 

människor.  Intervjupersonerna talar om att ett positivt bemötande är viktigt. Speciellt 

för vårdnadshavarna som själva uppfattar en osäkerhet kring biblioteket som plats att 

de får den stöttning de behöver. 

 

Förutom att vårdnadshavarna ska få stöttning så är det även viktigt att barnen ska få 

känna sig delaktiga genom möjligheten välja en bok de tycker är bra. Samtliga 

bibliotekarier som deltog i vår studie anser nämligen att det är viktigt att barnen själva 

får välja ut böcker de är intresserade av. Det är för att de anser att barnen får en mer 

positiv läsupplevelse då de har valt litteraturen själv. Matilda menar att det är viktigt 

att böckerna de väljer blir en läsupplevelse och Karin berättar att ifall ett barn har ett 

bilintresse så är det hennes uppgift att uppmuntra det intresset och försöka hitta så 

många böcker med bilar som möjligt. Det blir även att bibliotekarierna får plocka 

fram böcker från andra delar av biblioteket än endast Språklusthyllan ifall böckerna 

inte föll barnen i smak (Karin, Liv, Amelia). Siri berättar att hon även tar med barnet 

till de andra hyllorna på barnavdelningen så de får en bild av vad biblioteket kan 

erbjuda. För som Säljö (2011) menar så kan det vara svårt att upptäcka nya kunskaper, 

eller i den här kontexten, kunskap i vad biblioteket har att erbjuda, utan att få stöd 

från en annan person, i det här fallet bibliotekarien. Just stödet är en viktig del i 

scaffoldings, att både barnen och vårdnadshavarna känner att de får det stöd de 

behöver i ett biblioteksbesök. 

 

Språklusthyllan är en viktig del av hur bibliotekarierna arbetar med yngre barn med 

språkstörning. Tanken med Språklusthyllan är att den, förutom att det ska vara enkelt 

för bibliotekspersonalen att hitta rätt böcker till barnens speciella behov, så ska det 

även vara lätt för vårdnadshavare att lokalisera samlingen på hyllan. Det har de i 

språklustgruppen tänkt ut genom att ordna tydliga kategorier och se vilka typer av 

böcker vårdnadshavare och deras barn kan välja för att jobba med en viss 

språkkategori. Även Barratt-Pugh och Rohl (2016) talar om detta. De menar att 

bibliotekarierna i deras studie arbetar för att underlätta för vårdnadshavare genom att 

vissa böcker kodas som underlättar för biblioteksovana vårdnadshavare att välja ut 

böcker till sina barn. Det är ett ytterligare exempel på scaffoldings. Genom att 
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bibliotekarierna, både i Språklust och i Barratt-Pugh och Rohl studie, bryter ner 

beståndet underlättar de för vårdnadshavarna att välja litteratur som därefter 

underlättar litteracitetsträningen med deras barn. 

 

Avslutningsvis talar Siri om att när det kommer ett barn med språkstörning är det 

viktigt att barnet ska känna sig inkluderad, och då tänker hon på synen på 

Språklusthyllan. Hon var först rädd att barnet skulle känna sig utpekat ifall Siri tog 

med barnet till en “specialhylla” men ansåg ändå att det blev lättare att ha allt på ett 

ställe istället för att ha böckerna integrerat bland det övriga beståndet. Matilda berättar 

att även hon funderat kring det men hon tror ändå att barnen tycker det är lättare att 

kunna välja böcker från en samlad hylla. Hon menar även att Språklusthyllan ska ha 

lite VIP-känsla över den och inte utpekande i negativ betoning. Matilda berättar även 

att många av de barn hon stöter på har ofta inte samma tålamod eller har tid ifall de 

ska leta fram specifika böcker ur det vanliga beståndet och då syftar hon till barnen 

med funktionsnedsättningar. Just att bryta ner bibliotekets bestånd i mindre delar för 

att underlätta för barnen är det Säljö (2010) kallar för scaffoldings. För, som alla 

bibliotekarierna påpekade, så innehåller Språklusthyllan inga specialmedier. De är 

istället vanliga bilderböcker utplockade från vanliga beståndet för att underlätta för 

barnen att de ska få material som är anpassade till just deras behov. Samma sak gäller 

indelningen inom Språklusthyllan. Barnet vägleds sedan, som tidigare nämnt, i att 

hitta en bok de tycker verkar spännande. Precis så som Säljö talar om är det då en mer 

kompetent person som stöttar en annan person. 

 

Scaffoldings ser vi som en av projektets aspekter. Utan att tillsammans bryta ner 

projektet i mindre delar skulle arbetet vara väldigt stort för professionerna att var för 

sig klara av då de ändå har samma mål och samma målgrupp. Även stöttningen i 

projektet är av största vikt. Vårdnadshavare kan lätt känna sig osäkra och 

bibliotekarierna har en viktig roll i att få vårdnadshavarna att känna sig trygga i sitt 

arbete och att ge dem kunskap så de kan läsa för barnen hemma och tala kring 

bilderna. Även barnen behöver stöttas av bibliotekarien men då främst i mötet på 

biblioteket där barnet får vara med att välja ut böcker som de verkar tycka är 

spännande. Om det är bilar de är intresserad av kan bibliotekarien hjälpa barnet att 

hitta bilar även om de finns på flera olika ställen på biblioteket. För det är viktigt att 

både barnen och vårdnadshavarna får en positiv bild av biblioteket och dess arbete.  
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7 Diskussion 

Analysen har nu lämnats där barnbibliotekariernas utsagor om deras språkfrämjande 

arbete mot yngre barn med språkstörning har kopplats till ett sociokulturellt 

perspektiv och tidigare forskning. Nu kommer våra tankar som uppstått under 

studiens gång att diskuteras. Den första är bibliotekariernas syn på deras roll i 

projektet Språklust i relation till logopedernas roll samt barnbibliotekariernas bild av 

deras egen kompetens. Därefter kommer våra tankar kring bibliotekariernas arbete 

för att nå ut diskuteras, både till vårdnadshavare men även andra professioner. 

Därefter kommer vi reflektera kring valet av att göra intervjuer i den här studien och 

också användningen av ett sociokulturellt perspektiv. Avslutningsvis kommer vi 

presentera framtida forskning utifrån tankar som har väckts under studiens gång. 

7.1 Kompetens 
Samarbetet med logopederna spelar en betydande roll för barnbibliotekarierna. Det är 

genom att logopederna skickar recepten som gör att barnen med språkstörning 

kommer till biblioteken och det är logopederna som kryssar i vilken språkkategori 

barnen ska öva på. Vi kan inte låta bli att observera att bibliotekarierna uppfattas 

osäkra på sin egen kompetens i förhållande till logopedernas kompetens i projektet. 

Blir en logoped sjuk eller att samarbetet av någon anledning inte fungerar så stannar 

projektets arbete upp och likaså bibliotekariernas arbete för barnen med 

språkstörning. Det kan då lätt uppfattas som att projektet grundar sig i logopedernas 

kompetens och att bibliotekariernas roll för barns språkutveckling försvinner in i 

bakgrunden. Bibliotekslagen (2013:801, 8§) menar att bibliotekariernas roll är att 

arbeta läsfrämjande för barn och även arbeta språkutvecklande. Även UNESCOS 

folkbiblioteksmanifest belyser också att folkbibliotek har en viktig roll att skapa och 

stimulera barns läsvanor redan i ung ålder (Svensk biblioteksförening & Svenska 

Unesecorådet, 2014). Det får oss att fundera kring bibliotekariernas syn på sin egen 

kompetens i relation till projektet.  

 

Barnbibliotekarierna anser i studien att de besitter kunskaper som är värdefulla för 

barnen. Då syftar de främst till deras litteraturkännedom. De tar upp att de besitter 

stor kunskap om barnlitteraturen som inte logopederna har. Det här i likhet med 

barnbibliotekarierna som Hedemark och Lindberg (2017) talar med i deras studie där 

de belyser att de som barnbibliotekarier har en god kompetens inom att välja 

barnlitteratur. När böckerna i språklusthyllan passar barnet så går bibliotekarierna ut 

och plockar in böcker från de andra hyllorna som passar barnen bättre. Däremot ifall 

någon av de andra barnbibliotekarierna inte jobbar eller är otillgängliga är det en 

trygghet för bibliotekarierna som inte har samma kunskap och kompetens om 

barnlitteraturen att kunna erbjuda hjälp ändå. Tanken med Språklusthyllan är att 

kunskapen inte sitter i en person som kan vara hemma sjuk. Genom Språklusthyllan 

ska all personal på biblioteken kunna erbjuda hjälp oavsett vilket område de 

egentligen arbetar med på biblioteket. Vi tänker oss därför att hyllan inte finns där för 

att ifrågasätta barnbibliotekariernas kompetens, utan agera stöttande till övrig 

personal, som inte har särskild kompetens inom barnlitteratur. Språklusthyllan ger 

även ett stöd för bibliotekarierna för att snabbt och effektivt kunna hitta böcker och 

ge barnen och vårdnadshavarna en översiktlig bild över litteratur där språket kan 



 

49(62) 

 

tränas. Språklusthyllan är dessutom även framtagen av barnbibliotekarier som bidrar 

med sin expertis inom barnlitteraturen.  

 

Däremot blir vi fundersamma när det uttrycks att spel hör hemma hos logopederna 

och inte på biblioteket till barnen med språkstörning. Bibliotekslagen talar om att 

biblioteken ska erbjuda särskilda resurser för personer med funktionsnedsättningar. 

Dessutom talar IFLA:s manifest om att bibliotek ska erbjuda specialanpassade 

samlingar och hjälpmedel samt tjänster som underlättar för personer med 

läsnedsättning. Här talas det om hjälpmedel och resurser som inte bara behöver vara 

anpassad eller utvald litteratur utan olika typer av artefakter. Vi undrar då varför spel 

inte skulle kunna tillhandahållas på bibliotek? Forskning (Ralli & Payne, 2016) har 

visat att leka och tala om det barnen då ser och gör är språkutvecklande för barnet. 

Biblioteksprogrammet Every Child Ready to Read i USA har lagt till en leklåda i 

programmet för att betona vikten av lek för barns språkutveckling. Lek har en viktig 

roll när det kommer till den sociala interaktionen och samspelet i leken gör att barnets 

ordförråd utvecklas.  

 

Att samarbetet hjälper de båda professionerna att se på barns språkstörning från olika 

synvinklar tycker bibliotekarierna är en viktig aspekt. Logopederna bidrar med deras 

kunskap om vad barnen behöver träna på språkligt. Det uttrycktes i det empiriska 

materialet att logopederna bidrar med en kunskap över hur barns språkutveckling sker 

i olika stadier, kunskap bibliotekarierna anser att de inte har. Däremot under 

intervjuerna när vi frågade hur de uppmuntrar vårdnadshavare att språkträna med 

barnen kom alla med tips allt ifrån att göra det lustfyllt, till att få barnen att 

kommunicera mycket och så vikten av att prata runt bilderna med mer. Om det var 

kunskap de redan kunde eller har lärt sig genom projektet kom inte fram, men utifrån 

allt de berättade har de stor kännedom och kompetens om hur barn utvecklar sitt 

språk.  

 

Mötet med barnen med språkstörning togs också upp i intervjuerna. Bibliotekarierna 

menar att det är viktigt att känna efter för att se vad de behöver, särskilt de barn som 

kan ha andra funktionsnedsättningar. Kanske klarar det ena barnet inte av 

ögonkontakt eller så kan det vara en annan svårighet som de inte känner till. De menar 

att det är en av utmaningarna i mötet men vi anser även att det visar på deras kunskap 

i att känna efter vad ett barn behöver. Det är en kompetens som Rydsjö (2010) menar 

inte kan läras i en utbildning utan är något som barnbibliotekarier lär sig genom 

erfarenhet. Rydsjö menar att barnbibliotekarier inte har en egen utbildning utan att 

yrkesidentiteten och kompetensen växer fram inom bibliotekets sociala praktik. 

Matildas reflektion över att alla barn är olika och vill bli behandlade olika visar sådana 

tecken på kompetens och erfarenhet inom biblioteksyrket som en social praktik. Även 

Hedemark och Lindbergs (2017) studie talar om att barnbibliotekarier anser att de har 

god kompetens om hur de interagerar med barnen som en av de kompetenser som 

barnbibliotekarier besitter. 

 

Däremot så går det inte att komma ifrån det faktum att logopedernas vikt av att ge 

barnen recept styr projektet. Det är inte något problem i sig så länge ett sådant 

samarbete fungerar, men slutar det fungera stannar kedjan upp. Men som i alla 

samarbeten krävs det att alla inblandade gör sin del och utan bibliotekarierna 

försvinner en litteraturkännedom och stödet vårdnadshavarna och barnen kan få av 
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barnbibliotekarien, som vi anser är en stor del av projektet. Avslutningsvis vill vi 

påpeka att vi anser att det är viktigt att båda tar tillvara på varandras kompetenser från 

båda hållen då de, som Rydsjö (2012) talar om, har ett gemensamt objekt och ett 

gemensamt mål.  

7.2 Nå ut 
Presentationen av biblioteket och dess tjänster och material har betydelse för hur dess 

språkutvecklande verksamhet når barn med språkstörningar. Det här kan ske både av 

bibliotekarier och av andra aktörer. Ett sätt för bibliotekarier att själva synliggöra 

bibliotekets språkfrämjande tjänster och material kan gälla litteraturskyltningen på 

biblioteket. Ur det empiriska materialet framkommer det att bibliotekarier arbetar för 

att nå ut till familjer med barn som har språkstörning genom att tänka strategiskt i sin 

skyltning av litteratur. Att bibliotekarier tänker strategiskt i skyltningen menar vi är 

ett tecken på ett arbete för att nå ut till barn med språkstörning och deras 

vårdnadshavare utan hjälp av andra professioner. För en bibliotekarie att nå ut till 

barn med språkstörning utan samarbete med andra tänker vi är av stor vikt dels för 

barnens språkutveckling men också för bibliotekariernas syn på sin betydande roll i 

sammanhanget att nå ut till de här barnen. Ett exempel då presentationen av 

bibliotekets språkutvecklande verksamhet görs av andra aktörer är då logopeder som 

deltar i Språklust presenterar bibliotekets resurser för språkutveckling till 

vårdnadshavarna. Vi tänker att det är viktigt att logopederna presenterar biblioteket 

bra. Förklarar logopeden inte bibliotekets tjänster och resurser för de deltagande 

familjerna i projektet fallerar bibliotekets funktion i projektet. Logopedernas 

presentation av biblioteket blir extra viktig när den sätts i kontext till att flera av de 

intervjuade bibliotekarierna tror att många familjer med barn som får recept i 

samband med Språklust aldrig kommer till biblioteket för att nyttja den resursen. 

Barnbibliotekarierna talade om vikten av att nå ut till de familjer inom Språklust som 

redan innan sitt första Språklust relaterade biblioteksbesök var icke-användare av 

biblioteket.  

 

I föregående stycke framkommer det att samarbete mellan logopeder är viktigt för att 

nå ut till yngre barn med språkstörning. Andra samarbeten bibliotekarier har för att 

nå ut till de här barnen är med förskolpedagoger. I det empiriska materialet beskrevs 

flera arbetsmetoder rörande bibliotekariers och pedagogers samarbete med att nå ut 

till yngre barn med språkstörning. Ett arbetssätt för att nå ut till de här barnen är 

genom tillhandahållandet tvillingpaket på barnets förskola. Genom att en 

specialpedagog läser den svenska versionen av en bok för barnet och vårdnadshavaren 

läser boken på ett annat språk kan bibliotekarier uppleva att de når ut till barn med 

språkstörning, som dessutom är flerspråkiga. I det här fallet behöver inte ens familjen 

ta sig till biblioteket för att kunna ta del av dess tjänster. Karin arbetar här med 

uppsökande verksamhet vilket vi tänker kan hjälpa framförallt familjer med bristfällig 

vana av att besöka bibliotek. Vi menar att det spelar mindre roll ifall familjen kommer 

till det fysiska biblioteket, det är inte det som utvecklar språket. Det som utvecklar 

språket är litteraturen och att läsa för barnet på ett språkutvecklande sätt vare sig 

boken är lånad direkt på folkbiblioteket eller via förskolan. Ett annat sätt 

barnbibliotekarierna och förskolpedagogerna samarbetar är genom att biblioteket har 

kontaktpersoner från förskolan.  Det kan leda till att barn med språkstörning via sin 

förskola kan få möjlighet till förtur av språkutvecklande kulturevenemang. Vi tänker 
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att samarbete med förskola för att nå ut till barn med språkstörning, liksom alla 

samarbeten kan vara gynnsamma då samspelet mellan de olika aktörerna fungerar 

bra. Vi upplever dock att barnbibliotekariernas egna viktiga kompetenser såsom 

tillämpning av läsfrämjning, lätt kan glömmas bort i samtalet om samarbeten. Ett 

konkret exempel på det är att det i det empiriska materialet framkom att skyltningen 

av specialanpassade medier främst riktar sig till barn med misstänkt språkstörning 

som ännu inte hunnit bli remitterade till logoped.               

 

Barnbibliotekarier kan uppleva utmaningar i sitt arbete för att nå ut till yngre barn 

med språkstörning. Då kommunikationen med vårdnadshavare spelar en viktig roll 

för bibliotekarierna för att nå barn med språkstörning, kan kommunikativa 

begränsningar upplevas utmanande. Det kan kännas utmanande då vårdnadshavare 

som inte behärskar det svenska språket så väl besöker biblioteket i samband med 

Språklust, särskilt om biblioteket inte har tillgång till tolk. Dels kan det upplevas 

utmanande att inte förstå vårdnadshavaren men också att inte kunna göra sig förstådd. 

Angående Språklust, kan en utmaning ligga i att vårdnadshavaren inte uppfattat vad 

projektet handlar om. Vi tänker att om vårdnadshavare inte förstår projektets innebörd 

ökar risken att inte uppnå önskat resultat. Alla intervjupersoner talar om att 

information om Språklust når vårdnadshavare så att de kan agera språkstimulerande 

gentemot sina barn. Vi tänker att om vårdnadshavare inte uppfattar viktig information 

riskeras barnens chanser till en framgångsrik språkutveckling.  

 

Andra utmaningar som framkommer i det empiriska materialet är barnbibliotekariers 

upplevelser med att nå ut till yngre barn med språkstörning. Vårdnadshavares syn på 

bibliotek och läsning kan upplevas som en sådan utmaning. Synen vårdnadshavare 

har på bibliotek och läsning kan ibland kopplas samman med deras egna språkliga 

förmågor. I fall då vårdnadshavare själva har språkliga störningar kan det begränsa 

barnens förutsättningar till en god språkutveckling. Till exempel kan det medföra att 

familjer, trots att de blivit informerade av logoped och fått ett språklustrecept, inte 

besöker biblioteket i syfte att främja barnets språk. Angående Språklust framkommer 

det att bibliotekarierna inte vet hur många av de som får recept och blir informerade 

om bibliotekets språkutvecklande verksamhet som sedan besöker biblioteket i ett 

språkutvecklande syfte. Även i Prendergasts (2016) studie framkom det att 

bibliotekarier uppfattar att funktionsnedsatta barn inte besöker biblioteket så ofta. Vi 

tänker att trots att biblioteket har uppsökande verksamhet för till exempel förskola 

som Karin talar om skulle troligtvis vårdnadshavare som känner sig osäkra som läsare 

ändå inte läsa för sina barn. I fall där vårdnadshavare känner sig osäkra menar vi att 

bibliotekariernas informerande och inspirerade roll är värdefull. Vi menar således att 

informationen och inspirationen om hur läsning kan göras på ett språkutvecklande 

sätt för den som inte vill läsa ordagrant är mycket värdefull för de här 

vårdnadshavarna. 

 

Förutom vårdnadshavares negativa syn på bibliotek i relation till läsning, kan de även 

ha andra uppfattningar som begränsar bibliotekarier att nå ut till dem och deras barn 

med språkstörning. Ur det empiriska materialet framkommer det att vissa 

vårdnadshavare kan ha en syn på biblioteket som en plats där tystnad ska råda. Den 

här synen kan medföra att vårdnadshavarna inte besöker biblioteket med sitt barn i 

syfte att främja barnets språkutveckling, då de upplever att barnen inte kan vara tysta 

på biblioteket. Det här kan resultera i att vårdnadshavarna besöker biblioteket utan 
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barnet. En konsekvens blir att biblioteket inte når ut direkt till barnet. Vi tänker att 

det är problematiskt för det är barnets intresse och motivation som borde råda när det 

kommer till litteraturval. Om vårdnadshavare själva väljer ut böcker till barnen 

riskeras barnets intresse att falla bort. Vi tänker, liksom alla de intervjuade 

bibliotekarierna, att motivationen för läsning är viktig för barnets språkutveckling 

Den motivationen bygger på barnets intresse. Att familjer kan uppleva ett utanförskap 

med rädsla att bli dömda på grund av barnets funktionsnedsättningar kom även 

Kaeding (2014) fram till i sin studie. 

7.3 Metodkritik 
För att använda kvalitativa intervjuer som forskningsmetod är det viktigt att 

intervjupersonerna känner sig trygga i en intervjusituation. Det här upplevde vi inte 

vara något problem då alla de tillfrågande bibliotekarierna tackade ja till att medverka 

i intervjuerna. Bibliotekarierna verkade också känna sig bekväma med att även prata 

om problem och utmaningar som kan uppstå i sitt språkutvecklande arbete för yngre 

barn med språkstörning. 

 

Att intervjuerna skedde på respektive barnbibliotekariers arbetsplats anser vi ha varit 

fördelaktigt då vi fick möjlighet att se de så kallade Språklusthyllorna, och hur de är 

utformade. Det gav oss djupare förståelse för hur bibliotekarierna arbetar för de yngre 

barnen med språkstörning och deras vårdnadshavare.  

 

Då vi utgick ifrån att alla intervjupersoner är barnbibliotekarier verksamma i 

Språklusts fem pilotkommuner innebär det en risk i att de intervjuade bibliotekarierna 

kan identifiera varandra. Trots att vi upplevde bibliotekarierna bekväma med att prata 

om utmaningar i deras språkutvecklande verksamhet för yngre barn med 

språkstörning kan vi se en nackdel med att enbart intervjua bibliotekarierna i 

pilotkommunerna om vilka problem de upplever. Vi menar att det finns en risk att de 

intervjuade bibliotekarierna inte skulle känna sig bekväma med att prata om 

problematiska aspekter i sitt arbete med oro för att bli igenkända av andra 

bibliotekarier i Jönköpings län som arbetar med Språklust. 

 

Vi genomförde sex intervjuer varav fem användes som empiriskt 

material.  Anledningen till att en av intervjuerna valdes bort var att vi ansåg att den, 

utifrån våra valda teman som resultatet bygger på inte kunde bidra med tillräckligt 

mycket relevant empiriskt material. De fem intervjuerna som använts till empiriskt 

material ansågs dock fylla ut tillräckligt mycket relevant material för att kunna 

genomföra tolkningen. Därför kunde vi efter fem intervjuer känna att vi uppnått 

teoretisk mättnad och få en bild av hur barnbibliotekarier genom att främst arbeta med 

projektet Språklust arbetar för barn med språkstörning och vilka problem de uppfattar 

att arbetet innebär. 

 

Att de första tre intervjuerna genomfördes av oss båda anser vi gett oss fördelar till 

våra separata intervjuer i form av inspiration av varandra till exempelvis följdfrågor. 

Uppsatsens resultat baseras i stor utsträckning på projektet Språklust, något som vi 

tänker kan vara en nackdel med att bara intervjua bibliotekarier som arbetar inom 

projektet. Dock menar vi att det överlag varit positivt att ha projektet som 

utgångspunkt. Vi anser att det varit positivt att utgå ifrån att alla våra intervjupersoner 
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medverkar i Språklust då vi därmed kunde anta att bibliotekarierna regelbundet 

arbetar språkfrämjande för yngre barn med språkstörning. 

7.4 Säljös sociokulturella perspektiv 

Den här studien tog sin utgångspunkt i att undersöka hur barnbibliotekarier arbetar 

för barn med språkstörning utifrån Säljös sociokulturella teori. Därmed fokuseras 

analysen på vikten av samspelet, medieringen av artefakter och stöttningen mellan 

bibliotekarie och personerna de möter och samtalar med. Genom att fokusera på de 

aspekterna så får vi en utökad förståelse för hur fem bibliotekarier i Jönköpings län 

arbetar för barn med språkstörning och utifrån ett sociokulturellt perspektiv får vi 

begreppsliga förklaringar till varför bibliotekarierna svarar att de agerar som de gör.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv valdes redan från arbetets början då vi intresserade oss 

för språkets roll för människor. Genom Säljös begrepp har vi kunnat se materialet 

utifrån nya aspekter, aspekter som blev bredare än språkets betydelse. Att 

interaktionen mellan vårdnadshavare och barn var viktig och att samarbeten mellan 

bibliotekarierna och logopederna var en stor del av arbetet märktes tydligt tidigt i 

materialet. Men genom att få ett ramverk för vad samspel innebär, artefakternas 

medierande roll och bibliotekariens stödjande roll så kunde vi se materialet utifrån ett 

perspektiv som väckte nya synsätt.  

 

Det fanns en viss osäkerhet kring valet av en utvecklingsteori som främst används 

inom pedagogiken men då flera biblioteksforskare däribland Hedemark (2012) har 

använt sig av Säljö för att studera bibliotek i olika relationer ansåg vi att vår studie 

också kunde använda sig av ett sociokulturellt perspektiv. Som det empiriska 

materialet visar så sker lärande på andra ställen än bara skolan, som i det här fallet på 

biblioteken då sociala praktiker äger rum i alla situationer människor befinner sig i. 

Lärande och kunskapsspridning sker hela tiden på bibliotek och barnbibliotekarierna 

i studien anser att de i arbetet för att utveckla språket hos yngre barn med 

språkstörning samspelar med vårdnadshavare och för det mesta tillsammans med 

barnen. Det lärandet sker genom att använda och tala om artefakterna genom 

mediering och genom en stöttande roll. Säljö (2010) menar just på att lärande sker i 

olika sociala praktiker vilket betyder att lärande inte endast sker i ett formellt 

lärandesammanhang som skolan utan även i andra praktiker som biblioteket. 

Bibliotekslagen talar om att folkbiblioteket ska främja barns språkutveckling och 

stimulera till läsning. Det tänker vi är exempel på att bibliotekslagen (2013:801, 8§) 

talar om ett informellt lärande, att biblioteket är en plats där läsfrämjande sker. 

7.5 Framtida forskning 
Vi har nu utfört en studie där vi intervjuade sex stycken barnbibliotekariers om deras 

arbete med yngre barn med språkstörning där materialet av fem intervjuer 

presenterats. Alla av de intervjuade barnbibliotekarierna arbetar på stadsbiblioteken i 

kommunerna och hade studien varit större anser vi att det hade varit av intresse att 

även studera bibliotekarier som arbetar på kommunernas filialer. Det för att bland 

annat se ifall de hade haft liknande uppfattningar om arbetet genom Språklust-

projektet eller ifall åsikterna hade skilt sig. Vid intervjuer av barnbibliotekarierna 

framkom det just att bibliotekarierna på filialerna arbetar annorlunda med beståndet 

och en sådan skillnad hade varit intressant att studera.  
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En annan intressant aspekt att studera skulle vara hur liknande projekt runt om i 

Sverige arbetar för barn med språkstörning samt vilka liknelser och skillnader som 

hade kunnat observeras. En sådan jämförande studie hade bidragit till ett större 

underlag över arbetet för yngre barn med språkstörning i Sverige vilket hade lett till 

ett bredare resultat att dra slutsatser ifrån. Även att studera folkbibliotek respektive 

skolbiblioteks stöd för barn med språkstörning.  

 

En ytterligare intressant studie hade varit att förutom att endast se hur bibliotekarier 

ser på deras arbete även diskuterat hur andra personer uppfattar bibliotekariers arbete 

som till exempel logopeder eller föräldrar. Det hade även varit av intresse att se vad 

vårdnadshavare anser fattas eller vilka behov de efterfrågar till deras barn med 

språkstörning. Här tänker vi att det vore intressant att se de olika professionernas syn 

på deras egen och varandras roll i projektet och vilka kompetenser de kan bidra med.  

 

Slutligen, i mån av tid, hade det varit intressant att se ifall barnbibliotekariers arbete 

riktat mot barn med språkstörning faktiskt hjälper barnen i längden. De hade kunnat 

utföras i form av fokusgrupper som följs under en viss avsatt tid. 
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8 Slutsats 

Vi har nu avslutat diskussionskapitlet där vi diskuterade bibliotekariernas syn på 

deras egen kompetens och bibliotekariernas arbete för att nå ut till yngre barn med 

språkstörning via bland annat vårdnadshavare och andra professioner. Därefter har vi 

diskuterat intervjuer som metod och även hur valet av ett sociokulturellt perspektiv 

har påverkat den här studien. Förra kapitlet avslutades med en diskussion om framtida 

forskning, som till exempel att olika professioners syn på deras kompetens påverkar 

projektet. I det här avslutande kapitlet kommer studiens två frågeställningar besvaras 

för att se vad studien kommit fram till.  

8.1 Hur kan barnbibliotekarier arbeta för att stödja och stimulera 

språkutvecklingen för yngre barn med språkstörning?  
 

Den här studien visar att barnbibliotekarierna anser att ett professionsöverskridande 

arbete, där samspel mellan de olika professionerna sker, är ett effektivt sätt för att 

stödja och stimulera språkutvecklingen för yngre barn med språkstörning. Det är för 

barnens skull som samarbetet mellan barnbibliotekarierna och de andra 

professionerna pågår och målet är att när barnen når skolålder så ska deras 

språkstörning vara borta eller åtminstone ska barnen ha fått de redskap de behöver för 

att kunna klara sig i dagens kommunikationssamhälle. Studien visar att samarbetet 

med logopeder går ut på att ge barnen ett språkrecept till biblioteket. Väl på 

biblioteket visar bibliotekarierna barnen och vårdnadshavarna till Språklusthyllan där 

vanliga bilderböcker är indelade i olika språkliga kategorier över vad barnet behöver 

öva på.  

 

Förutom att nå ut via logopeder visar studien att barnbibliotekarier når ut till de yngre 

barnen med språkstörning även med hjälp av pedagoger. Det kan bland annat vara 

genom att barnbibliotekarier bistår med tvillingpaket till specialpedagoger på 

förskolor där en stor del av barnen är flerspråkiga och har språkstörningar. 

 

Det är även genom mötet och samspelet med vårdnadshavare som studien visar på att 

barnbibliotekarierna når ut till barnen. Det sker genom att barnbibliotekarierna 

uppmuntrar och inspirerar vårdnadshavare till att läsa högt för barnen men också att 

barnbibliotekarierna vägleder vårdnadshavarna genom att ge verktyg i hur de kan läsa 

med barnen på ett språkstimulerande sätt. Samspelet sker även mellan 

barnbibliotekarien och barnet med språkstörning på biblioteket. Då är det mest att 

barnbibliotekarien hjälper barnet att välja ut litteratur från hyllan eller hitta andra 

böcker ifall ingen av böckerna på Språklusthyllan faller barnet i smak. Studien 

illustrerar att samspel mellan olika människor i olika praktiker bidrar till 

kunskapsspridning. Barnbibliotekarierna hjälper barnen med språkstörning genom 

den kunskap de besitter. Det är främst genom deras litteraturkännedom men även hur 

vårdnadshavare, genom litteraturen, kan arbeta språkutvecklande. För litteraturen 

spelar också den en viktig roll i arbetet för barnen med språkstörning. Rätt artefakter 

hjälper barnen att öva på de aspekter som de behöver öva på.  
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8.2 Vilka problem kan uppkomma i barnbibliotekariers 

språkfrämjande arbete för yngre barn med språkstörning? 
 

Det är viktigt att samarbetet fungerar i Språklust-projektet för ett framgångsrikt arbete 

för barnen med språkstörning. Studien visar på att samarbete mellan 

barnbibliotekarier och logopeder kan ta tid att bygga upp och det märks även av ifall 

en logoped är sjuk under en viss tid, då recepten stannar upp. Det leder till att 

barnbibliotekarierna blir väldigt styrda av logopedernas arbete och styrda av 

logopedernas del och kompetens i projektet. För utan logopedernas recept kommer 

inte barnen med språkstörning till biblioteken i den här riktade verksamheten.  

 

Studien visar även att barnbibliotekarierna uppfattar att vårdnadshavarna kan uppleva 

en osäkerhet i hur de ska agera språkutvecklande till sina barn. Barnbibliotekarierna 

beskriver dessutom att det ibland kan vara en utmaning för dem när de inte vet 

förutsättningarna familjen har att arbeta språkutvecklande. Ett exempel är att 

vårdnadshavare också ha språkliga störningar. Studien visar även på att 

barnbibliotekarierna misstänker att även fast ett barn har fått ett recept så betyder inte 

det att barnen faktiskt kommer till biblioteket. Även att vårdnadshavare ibland 

kommer till biblioteket utan barn för att låna material till barnet är också ett problem.  

Det är problematiskt då risken finns att det individuella barnets inflytande förminskas. 

Ett exempel på detta är att chanserna att barnet själv får välja böcker som hen är 

intresserad av minskas. 

 

Avslutningsvis visar den här studien att en annan problematisk aspekt är 

Språklusthyllans bestånd som främst är utvalt för att träna olika språkljud eller andra 

språkliga kategorier, vilket kan leda till att vissa böckers litterära aspekt blir åsidosatt. 
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9 Sammanfattning 

Barn med olika funktionsnedsättningar är en särskilt prioriterad grupp på 

folkbibliotek men trots det finns det begränsat med forskning om bibliotekariers 

arbete för barn med funktionsnedsättningar. Folkbibliotek på olika platser runtom i 

Sverige arbetar i olika projekt för barns språkutveckling och studier har visat att 

professionsöverskridande arbete är ett sätt att nå barnen. Syftet med den här studien 

är att ge en inblick i hur barnbibliotekarier arbetar med yngre barn med språkstörning, 

en typ av funktionsnedsättning som 10-12 % av alla barn i 4 års ålder uppskattas ha. 

Sex stycken barnbibliotekarier intervjuades under april 2018 och fem stycken valdes 

ut till studien. De arbetar alla i Jönköpings län. I den tidigare forskningen kommer det 

bland annat fram till vikten av språkutveckling i tidig ålder och att barnbibliotekarier 

ofta vänder sig till vårdnadshavare när de arbetar för barns språkutveckling. Det 

nämns även att bibliotekarier ofta känner sig osäkra i bemötandet av med barn med 

funktionsnedsättningar. Som teoretiskt ramverk används Säljös sociokulturella 

perspektiv. Begreppen som har använts är samspel, artefakter, mediering och 

scaffoldings som tillsammans utgör grunden för analysen i uppsatsen och ger en 

förståelse över det insamlade materialet. 

 

Bibliotekarierna i studien arbetar i projektet Språklust där de bland annat arbetar riktat 

till yngre barn med språkstörning tillsammans med logopeder. Barnbibliotekarierna i 

projektet kommer i kontakt med barnen i samband med att logopederna ger barnen 

ett bokrecept varifrån barnen och deras vårdnadshavare får låna böcker från en 

särskild Språklusthylla på biblioteket. Bibliotekariernas arbete är dels att hjälpa 

barnen att välja litteratur som intresserar dem men en stor del av arbetet är att inspirera 

vårdnadshavare att träna barns språk hemma, och ge tips och vägledning hur de kan 

läsa för barnet hemma. Bibliotekarierna menar att en förutsättning för att arbetet ska 

fungera är att logopederna ger recept, vilket kan bli en svårighet ifall en logoped blir 

sjuk. Det är även viktigt att vårdnadshavarna tar med barnen till biblioteket och 

hämtar böcker. Slutligen visar studien på att det ibland kan vara svårt att veta barnets 

personliga förutsättningar, då barn med funktionsnedsättningar inte är en homogen 

grupp. 

 

Analysen visar att stor del av projektet sker i samspel. Barnbibliotekarierna och 

logopederna lär sig av varandra i samarbetet. I det samarbetet har barnbibliotekarierna 

en betydelsefull roll i samspelet med vårdnadshavare och barn genom inspiration och 

vägledning. De fysiska artefakterna har också en viktig betydelse i bibliotekariernas 

arbete. Medier och material som till exempel böcker är grunden till hur 

vårdnadshavare kan arbeta språkfrämjande med barnen i hemmet och bibliotekarierna 

vägleder dem i litteratur som är bra för språket och som har ett underhållningsvärde. 

Medierna och materialet leder därefter till att barnen får en omvärldsförståelse genom 

materialets mediering. Projektet handlar till stor del om att göra arbetet för barn med 

språkstörning möjligt genom att bryta ner projektet i mindre delar.  Det görs bland 

annat för vårdnadshavarna då bibliotekarierna vägleder dem genom arbetets gång för 

att vårdnadshavarna sedan själva kan språkutveckla deras barn. I diskussionen lyfts 

barnbibliotekariernas kompetens och deras arbete för att nå ut till barnen med 

språkstörning. Det följs av tankar kring metod- och teorivalet och avslutningsvis 

reflektioner kring möjlig framtida forskning. Den följs av en slutsats där studiens två 

frågeställningar besvaras.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Frågor: 

1. Hur arbetar du för små barn med språkstörning? 

2. Hur kan ett möte se ut när ett barn med språkstörning kommer? Kan 

du ge ett exempel? 

3. Vilka problem möter du oftast hos barnen? Vilken grad av 

språkstörning hos barnen möter du oftast?  

4. Vad använder du dig av för material? Och hur väljer du ut det? Vilka 

aspekter är viktiga att ta reda på? 

5. Hur har du som arbetar med barn med språkstörning utbildats i att 

möta barnen och deras speciella behov?  

6. Hur gör biblioteket för att nå ut till barn med språkstörning om er 

verksamhet? 

7. Vilka problem/svårigheter upplever du med att arbeta med barn med 

språkstörning? 

8. Finns det något annat som du tror biblioteket skulle kunna göra för att 

utveckla dessa barns språk? 

9. Hur gör ni för att stödja föräldrar i deras kunskap för sina barn med 

språkstörning? 

10. Något du vill tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga 2: Kontaktmail 

 

Hej! 

 

Vi går på programmet Biblioteks- och informationsvetenskap på 

Linnéuniverstetet i Växjö och skriver just nu vår kandidatuppsats. Vi vill 

undersöka bibliotekariers tankar och tillvägagångssätt rörande att arbeta med 

yngre barn med olika språkstörningar. Vi är särskilt intresserade att intervjua 

dig som är insatt i projektet Språklust i Jönköping län. Detta då ni har ett spår 

där ni riktar in er på just barn med språkstörning som vi gärna vill höra mer 

om.  

 

Vi kommer med ditt godkännande att spela in och transkribera intervjuerna. 

Intervjuerna som beräknas ta 30-45 minuter är anonyma i uppsatsen. Vi ser 

gärna att intervjuerna kommer ta plats på ditt bibliotek.  

 

Syfte med studien 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekarier anser att de kan 

arbeta språkfrämjande med yngre barn med diagnostiserad språkstörning. 

Vår användargrupp är yngre barn med språkstörning, i åldern 0-6 år. 

 

Vore du intresserad av att delta?  

 

Vänliga Hälsningar, 

Anna Ekelund och Sofia Dombos 
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Bilaga 3: Språklustrecept 

 

 


