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Skolbibblan funkar 

Detta är en handledning med tips och förslag på hur skolbiblioteket 

och dess verksamhet kan bli mer kognitivt tillgängligt. Med 

kognitiv tillgänglighet menas här att eleverna hittar, förstår och 

känner sig trygga under besöket i skolbiblioteket. 

 

Den riktar sig till dig som jobbar på skolbibliotek och är tänkt att 

fungera som ett hjälpmedel i ditt dagliga arbete. Förhoppningen är 

att handledningen ger dig en grundläggande kunskap och 

motivation i arbetet för att öka den kognitiva tillgängligheten på 

skolbiblioteket. 

 

Handledningen är en del av ett större metodmaterial som tagits fram 

inom det kulturrådsfinansierade projektet Bibblan Funkar för 

Stockholms stadsbibliotek (SSB) och har sammanställts av Lynn 

Alpberg, bibliotekarie och projektledare för Bibblan Funkar, hösten 

2020. Medioteket har efter överenskommelse med SSB fått tillåtelse 

att tillhandahålla en bearbetad version av denna handledning till 

skolbibliotekspersonal i Stockholms stad. Vill du läsa 

originalmaterialet så hittar du det här: 

Bibblan funkar | Stockholms Stadsbibliotek 

 

Dokumentet är uppdelat i de tre avsnitten Rummet, Information och 

Mötet, men först följer en introduktion till begreppet NPF. 

Handledningen avslutas med källor och länkar till vidare läsning 

och fördjupning. 

Kom ihåg! 

• Alla tips gäller inte alla personer. Vi är alla unika individer. 

Om du känner en person med NPF-diagnos, då känner du en 

person med NPF-diagnos. Behandla därför alla du möter 

olika, efter var och ens förutsättningar. 

• Om du håller i en aktivitet för en skolklass är det mycket 

troligt att två till tre elever har någon typ av NPF-diagnos 

och de saker du gör för att underlätta för dem kommer att 

underlätta för alla. 

• Dessa tips är en vägledning – ingen universell sanning. 

Prova dig fram, det är inte farligt att göra fel. Man kan alltid 

göra om och göra det bättre. 

• Ingen människa vill känna sig besvärlig. I mötet med andra 

människor får vi utgå från att alla vill att det ska bli bra. Vi 

har olika strategier för att möta problem och svårigheter. I 

mötet ska den som kan vara flexibel vara det. 

https://biblioteket.stockholm.se/artikel/bibblan-funkar
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NPF-vänligt skolbibliotek – Vad är det? 

Vad är NPF? 

NPF är en förkortning av Neuropsykiatriska funktionsned- 

sättningar. De vanligaste NPF diagnoserna är ADHD, ADD, 

Tourettes syndrom, Asperger/autismspektrumtillstånd samt 

språkstörning. 

NPF och kognition 

Det som främst är annorlunda för en person med NPF jämfört med 

en person som inte har en sådan diagnos är kognitionen. Kognition 

är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och 

förmedlar information och är vår förmåga att tänka, känna och lära. 

Denna process skapar ordning och begriplighet i hjärnan och består 

av olika delar. Dessa delar är viktiga att ta hänsyn till i 

utformningen av ett mer NPF-vänligt skolbibliotek. 

Korttidsminnet och långtidsminnet 

Korttidsminnet, eller arbetsminnet, hos en person med NPF kan ofta 

vara nedsatt. En person med NPF kan därför vara i behov av 

minneshjälp. Långtidsminnet kan däremot vara mycket starkt och 

välfungerande. 

Exekutiva funktioner 

Här ingår motivation, initiativ, uppmärksamhet, impulskontroll, 

flexibilitet, tidsuppfattning och planering. En person med NPF-

diagnos kan behöva struktur, strategier, text- och bildstöd för att 

stötta denna funktion. 

Mentaliseringsförmåga 

Denna förmåga handlar om att ha en uppfattning om vad som 

försiggår i någon annans hjärna och att vi känner, tänker och tycker 

olika. En process som hjälper oss att förstå varför människor gör 

som de gör och en förmåga till känsloreglering hos oss själva. 

Generellt sett har personer med NPF svårare än genomsnittet med 

denna funktion. Mycket kan handla om dagsform och humör, men 

tydlighet underlättar. 

Central koherens 

För den som har NPF kan det ibland vara svårt att se helheter och 

större sammanhang, istället ligger styrkan i att se detaljer. 

Perception 

Handlar om sinnesintryck som syn, lukt, smak, hörsel och känsel 

upplevs. En person med NPF är ofta mycket känslig för intryck 

eftersom det inte går att sålla bort det som låter, luktar eller syns. 

Att ta sig till skolbiblioteket och att vara där kan innebära en stor 

utmaning för personer med en kognitiv nedsatthet, men samtidigt är 
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skolbiblioteket en plats som har mycket att erbjuda. För att personer 

med NPF ska kunna ta del av dessa erbjudanden behövs det att 

skolbiblioteket blir mer kognitivt tillgängligt. Alla personer gynnas 

av att det. 

Neurotypiker 

Neurotypiker kallas en person som inte har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Det är ett normkritiskt begrepp som används 

istället för exempelvis ”normalfungerande” för att belysa att alla 

människor har olika och ibland varierande kognitiva förutsättningar. 

Vad är kognitiv tillgänglighet? 

Kognitiv tillgänglighet är när de elever som kommer till 

skolbiblioteket hittar, förstår och känner sig trygga. 

 

Ofta när vi pratar om tillgänglighet talas det om att avhjälpa fysiska 

hinder med exempelvis ramper och breda dörrar med automatiska 

öppnare. Tillgänglighet på skolbibliotek för personer med NPF-

diagnos handlar mer om mötet och samspelet med personal och 

andra besökare, vilken information som finns (hur den är 

formulerad och var den är placerad) eller belysning och ljudnivå i 

lokalen. Genom att ta hänsyn till vissa kognitiva aspekter kan vi 

bjuda in till ett mer tillgängligt skolbibliotek. 
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Rummet 

Tänk på dessa saker för att biblioteksrummet ska bli så NPF-vänligt 

som möjligt – för att det ska bli lätt att hitta, första och känna sig 

trygg i rummet. Skolbibliotekslokalerna ser olika ut och vilka 

åtgärder som är möjliga att genomföra kan begränsas av faktorer 

som är svåra att göra något åt. Emellertid är det många gånger inte 

så stora saker som behöver åtgärdas för att lokalen ska bli mer NPF-

vänlig.  

Översiktskarta och entré 

Att ha en karta över biblioteksrummet uppsatt vid ingången 

underlättar för eleverna att hitta och förstå hur biblioteket är 

utformat. Använd färger och visuella tecken som till exempel 

bildstöd för att visa de olika sektionerna och platserna i 

skolbiblioteket istället för att bara använda ord. Se till att toalett och 

lugna platser är tydligt markerade. 

 

Ett dokument som vägleder besökaren i hur det går till på 

skolbiblioteket, exempelvis hur man lånar en bok, kan ligga vid 

informationsdisken eller finnas i närheten av ingången.  

 

Tänk på att ingången är det första mötet med det fysiska 

skolbiblioteket och därför är det extra viktigt att just denna plats är 

kognitivt tillgänglig, välkomnande och ger en trygg känsla. En 

alltför stor och öppen plats kan vara förvirrande. Det är bra om det 

finns avgränsningar och en tydlig väg in i skolbiblioteket. Använd 

gärna fotsteg på golvet i olika färger, skyltar som visar var 

informationsdisken börjar, och hur man gör för att få kontakt med 

den som jobbar i skolbiblioteket. 

En lugn plats 

Om det finns möjlighet, försök att skapa ett utrymme i rummet där 

det är så avskalat som möjligt på väggarna och lugna enhetliga 

färger i miljön omkring. Om det går att ha dimmer eller dämpad 

belysning där är det också till stor hjälp. 

 

Genom att använda flyttbara ljuddämpande arbetsskärmar går det 

lätt att göra en avskild lugn plats. Det går också att använda 

draperier för att skärma av och göra rum i rummet. 

Belysning 

Många med en NPF-diagnos har en förhöjd känslighet mot ljud och 

ljus. Därför kan ett blinkande lysrör eller takbelysning som träffar 

rakt i ögonen vara något som omöjligör ett biblioteksbesök. 
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Ljud 

Även om skolbiblioteket har en bra ljudmiljö så kan det emellanåt 

bli högljutt. Genom att ha hörselskydd tillgängliga vid exempelvis 

infodisken kan vi underlätta vistelsen. Skyltning kan behövas för att 

visa att man får låna hörselskydden, men att det förstås är frivilligt. 

 

Det kan också finnas dova bakgrundsljud i lokalen som skapas av 

ventilationssystem och annat som är väldigt tröttande i längden. 

Ofta kan de vara svåra att göra något åt, men det kanske finns 

platser i biblioteksrummet där det låter mindre. En tickande klocka 

kan upplevas som mycket störande och bör om möjligt bytas ut mot 

en ljudlös. 

 

Det finns även andra åtgärder som kan ha ljuddämpande effekt, till 

exempel tassar på skrapande stolsben, mycket textil så som 

gardiner, ljudabsorbenter till väggar och tak. 

Övrigt 

Se till att det finns papper och penna tillgängligt om eleven vill 

ställa en fråga, men inte kan eller vill säga det verbalt. 
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Information 

Tänk på dessa saker när du exempelvis informerar om 

skolbibliotekets verksamheter och aktiviteter. 

Innan besöket 

Det är viktigt för personer med NPF att få eller kunna hitta 

information i förväg och förbereda sig ordentligt inför besöket. 

Tydlig information som berättar vad som förväntas, hur lång tid det 

tar eller varför något ska göras kan vara avgörande för att sänka 

stress och istället få besökaren att känna sig trygg och lugn. 

 

En översiktskarta eller ett vägledande introduktionsblad som i bild 

och text beskriver hur skolbiblioteket ser ut, vilka som jobbar där 

och vad besökare kan göra på biblioteket är till stor hjälp för många 

och särskilt för personer med NPF. 

 

Detta är förslag på frågor som bör besvaras innan besöker för att 

underlätta för eleven:   

• Hur ser skolbibliotekets ingång ut?  

• Vart går jag först?  

• Var hänger jag av mig ytterkläderna?  

• Var kan jag ställa frågor?  

• Var är toaletten?  

• Vilka kommer jag att träffa?  

• Hur går det till att låna? 

Den fysiska informationsmiljön 

Tänk över hur det skyltas i biblioteket. Det är viktigt med en luftig, 

tydlig skyltning som skiljer på regler, information, tips om 

aktiviteter, boktips och annat. 

 

Det underlättar också om den viktigaste informationen kommer 

först för att sedan ha möjlighet att välja mer information vid behov. 

Komplettera gärna text med visuellt stöd som färgmarkering, bilder 

eller bildstöd. Tänk på att skyltningen ska vara tydlig - tänk klartext 

och lättläst. 

”De sju frågorna” 

För att det ska vara möjligt att delta i en verksamhet och förstå vad 

det innebär att vara med och vad som förväntas av en, kan det vara 

hjälpsamt att få svar på dessa sju frågor i början av besöket. När du 

tar emot en grupp så inled gärna med att besvara dessa frågor.  

• Varför ska jag göra det? 

• Vad ska jag göra? 

• Var ska jag vara? 

• Vem ska jag vara med? 
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• Vad behöver jag? 

• Hur länge ska det hålla på? 

• Vad ska hända sen? 

 

Skoldatateket på Medioteket har illustrerat frågorna med bildstöd: 

 

 
 

Dyslexi 

Det är inte ovanligt att personer med NPF-diagnos också har 

dyslexi. Det behöver inte vara så, men det är mer förekommande 

hos personer med NPF jämfört med neurotypiker. För den som har 

dyslexi kan följande saker underlätta läsning av tryckt text, men 

kom ihåg att det är individuellt hur behoven ser ut: 

• Sans Serif-typsnitt som Stockholm type, Arial och Verdana 

eller särskilt utformat typsnitt, till exempel open source-

typsnittet OpenDyslexic 

• Radavstånd på 1.5 eller dubbelt 

• Vitt eller gulvitt papper 

• Bryt ner texten i mindre block. Använd rubriker och 

underrubriker 

• Använd fetstil för att förtydliga ord istället för kursiv stil 

eller understruket 

• Sätt in texten i rutor för att lyfta innehållet 

• Använd korta rader och meningar.  
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Mötet 

Eftersom NPF inte syns utanpå personen är det lätt hänt att känna 

sig missförstådd i en värld som inte är designad efter ens hjärna och 

där det finns en norm som de flesta följer automatiskt. 

 

Detta beror på det som tidigare beskrevs om kognition och olika sätt 

att bearbeta information, som skiljer sig från neurotypikerns och gör 

att det kan vara svårt att socialisera enkelt med andra människor. 

 

Tänk på dessa saker i mötet med eleverna för att underlätta 

kommunikationen. 

Innan mötet 

Prata med pedagogerna i förväg för att höra om det finns elever i 

gruppen som har ett extra stort behov av förberedelser och 

information före ett besök. Fråga om det är något särskilt som du 

behöver tänka på.  

Oskrivna regler 

I biblioteksrummet finns förväntningar på uppförande som inte är 

utskrivna. Några personer känner av dem, andra inte och för en del 

kan det skapa oro över att göra fel. Genom att själv vara lugn och 

tydlig kan biblioteksmedarbetaren underlätta och avhjälpa oron. 

Var vänlig och lugn 

Det bästa sättet att vara behjälplig i skolbiblioteket är att vara vänlig 

och lugn. Att fråga och erbjuda sin hjälp vid behov kan göra stor 

skillnad. Säg ”Ska jag hjälpa dig?” istället för ”Vill du ha hjälp 

med något?” Det första leder till ett direkt ja-svar som kan byggas 

på med en till fråga: - ”Är det en speciell bok du söker?” 

 

Kom i håg att ögonkontakt kan vara svårt för vissa med autism 

eftersom det blir svårt att både hålla ögonkontakt och samtidigt höra 

vad du säger. Att personen inte tittar på dig behöver inte betyda att 

hen inte lyssnar på vad du säger, utan kan tvärtom vara en 

nödvändighet för att ta in informationen som sägs. 

Dagordning 

Ha en tydlig dagordning uppsatt, om vad som kommer att hända 

under aktiviteten - Gärna med text och bild. Tänk på att besvara de 

sju frågorna. Se också till att informera om var toaletten är och 

andra praktiska saker. 
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Visualisera tiden 

Använd ett hjälpmedel för att visualisera tid, till exempel en time-

timer klocka. Detta ger möjlighet för eleven att ha koll på hur lång 

tid det är kvar, vilket underlättar för att orka hålla koncentrationen. 

Olika sätt att sitta 

Att variera sittställning är bra för alla och särskilt för den som lätt 

blir rastlös. Det kan vara bra med något att sysselsätta sig med när 

man ska sitta still, exempelvis en korg med stressbollar eller 

liknande. 

Våga prova! 

Blir det fel är det inte så farligt. Det är genom att försöka igen och 

testa sig fram tillsammans som kunskapen och möjligheten till att 

det blir riktigt bra ökar. 

Källor 

Autism Friendly Libraries En studie i hur autistiska personer 

upplever biblioteket (England, 2014).  

 

Begripsam AB - Begripsam Förening som arbetar med att göra 

samhället mer tillgängligt, framför allt för personer med kognitiva 

svårigheter. 

 

Kognitiv tillgänglighet på biblioteket - en kunskapsöversikt 

Kulturrådet (2020). Johansson, Stefan och Larsdotter, Mia. 

Begripsam. 
 

Länkar och tips 

Specialpedagogiska skolmyndigheten om NPF:  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF (spsm.se) 

 

Specialpedagogiska myndighetens tips om ljudmiljö: 

Länkar och tips om ljudmiljö (spsm.se) 

 

Habiliteringen i Stockholm ger stöd och behandling till barn och 

vuxna med funktionsnedsättning och råd och stöd till anhöriga och 

personal.  

Habilitering & Hälsa - Region Stockholm (habilitering.se)  

 

https://www.ascel.org.uk/news/autism-friendly-libraries
https://www.begripsam.se/
https://www.kulturradet.se/i-fokus/lasframjande/kognitiv-tillganglighet/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/ljudmiljo/lankar-och-tips-om-ljudmiljo/
https://www.habilitering.se/
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Infoteket i Uppsala har information om olika 

funktionsnedsättningar. Här kan du hitta vägledningar, tips och 

verktyg.  

Infoteket om funktionshinder (regionuppsala.se) 

 

Via Legimus kan elever som har läsnedsättning få tillgång till 

talböcker. Det är skolbiblioteket som kan ge eleverna 

inloggningsuppgifter för egen nedladdning. Ansvariga för 

talböckerna är Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

Startsida - Legimus.se 

Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker, punktskrift och 

lättläst (mtm.se) 

 

Alla kommunala skolor i Stockholms stad har tillgång till 

Inläsningstjänst (ILT) och alla elever kan använda dessa böcker. 

Det finns både läromedel samt skönlitterära ljudböcker och 

fulltextböcker. 

ILT- biblioteket (ilteducation.se) 

 

Medioteket har särskilda så kallade äppellådor som skolbiblioteken 

i Stockholms stad kan låna som depositionslån. Målgruppen är 

elever som är i behov av anpassad läsning, t ex elever i anpassad 

grundskola. Namnet äppellåda och äppelsymbolen är kopplade till 

folkbibliotekens äppelhyllor. 

Äppellådor – litteratur för anpassad läsning (Pedagog Stockholm) 

Äppelhyllor på bibliotek (barnensbibliotek.se)  

 

https://regionuppsala.se/infoteket/
https://www.legimus.se/start
https://www.mtm.se/
https://www.mtm.se/
https://app.ilteducation.se/library
https://pedagog.stockholm/kompetensutveckling/verktyg-resurser/appellador-litteratur-for-anpassad-lasning/
https://www.barnensbibliotek.se/hem/forbibliotekochskola/appelhyllor
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