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ALI -- Arkiv för lokala inläsningar 
Projektet Arkiv för lokala inläsningar löper mellan april 2006 och september 2007. 
Det är ett projekt vid Biblioteksdirektionen, Lunds universitet, för att skapa ett 
nationellt arkiv för lokala inläsningar. I projektet deltar bibliotekarier och 
handikappsamordnare från Lunds, Växjö och Karlstad universitet. Projektet 
finansieras av BIBSAM och sker i samarbete med Tal- och punktskriftsbiblioteket 
(TPB). 
 

Introduktion  
Antalet studenter som behöver service med talböcker har ökat. Enligt paragraf 17 i 
upphovsrättslagen får de bibliotek och organisationer som har fått regeringens 
tillstånd göra ljudupptagningar av litterära verk till studenter med funktionshinder 
vilka behöver anpassade exemplar för att kunna ta del av verken. Med andra ord har 
studenter med läshandikapp rätt att få sin obligatoriska kurslitteratur som talbok. 
TPB producerar talböcker av all förlagsutgiven obligatorisk kurslitteratur med ett 
omfång större än 100 sidor. Men i högskolornas kurslitteratur ingår ofta bland annat 
tidskriftsartiklar, enstaka kapitel ur böcker och lärarproducerade texter. Ofta är kortare 
texter samlade i så kallade kurskompendier. Högskolorna ansvarar lokalt för inläsning 
av detta material.   
Biblioteksdirektionen i Lund genomförde 2005 tillsammans med Bibliotek och IT vid 
Malmö Högskola en förundersökning av behovet och möjligheterna för att skapa ett 
arkiv för lokalt inlästa talböcker. I förundersökningen ingick en inventering av 
nuvarande rutiner för högskolornas lokala inläsningar. Rutinerna varierar stort mellan 
högskolor, men än så länge produceras främst analoga inläsningar och inläsningarna 
arkiveras inte utan görs om varje gång en ny student behöver en text. 

Projektfaser 
I projektet ingår både att utveckla själva arkivet och att utarbeta och främja rutiner för 
DAISY-produktion vid högskolorna.  
Under vårteminen 2006 har projektgruppen tagit fram en teknisk kravspecifikation för 
arkivet och genomfört en utbildning i DAISY-produktion för lektörerna i Lund, Växjö 
och Karlstad. 
Programmeringen av arkivet och det publika sökgränssnittet inleddes under sommaren 
2006 och den första testversionen beräknas vara klar vecka 40. 
Parallellt har alla tre högskolor som ingår i projektgruppen börjat producera DAISY-
böcker och under höstterminen 2006 laddas dessa upp i arkivet. 
Under vårterminen 2007 kommer arkivet att ligga tillgängligt nationellt och kunna 
testas av bibliotekarier, samordnare och studenter i större skala. 
Höstterminen 2007 tas det i drift. 

DAISY-böcker 
Alla inläsningar i arkivet kommer att produceras med DAISY-teknik. DAISY är en 
standard för digitala talböcker. DAISY gör det möjligt att strukturera texten och 
märka upp till exempel rubriker, underrubriker och paginering för navigation. Läsaren 
kan navigera mellan rubriker och andra textelement, för att lyssna på innehållet. Den 
än så länge mest använda versionen är DAISY 2.02 som bygger på xhtml och smil, en 
standard för att synkronisera ljud och text. Det finns sex olika typer av DAISY-



  

böcker, och arkivet kommer främst att innehålla den mest förekommande, kallad 
NCC + audio, som består av ljud och uppmärkta textelement.  

ALI -- Arkiv för lokala inläsningar 
Målet för projektet Arkiv för lokala inläsningar är att skapa ett nationellt digitalt arkiv 
med lokalt producerade inläsningar för högskolestudenter med läshandikapp. 
Målsättningen är att alla högskolor laddar upp sina inläsningar i arkivet. Arkivet 
kommer bland annat att innehålla texter författade av lärare, tidskriftsartiklar och 
bokkapitel, i det standardiserade talboksformatet DAISY. DAISY-böckerna kan 
antingen vara inlästa av lektör eller producerade med talsyntes. Varje enskild text i ett 
så kallat kurskompendium kommer att läsas in och arkiveras som en separat DAISY-
bok. Därmed blir varje artikel och bokkapitel sökbart i arkivet.  
Arkivet kommer att bestå av ett administrationsverktyg och ett användargränssnittet. 
Administrationsverktyget är bibliotekariens arbetsyta. Där laddas inläsningarna upp 
och förses med metadata. Biblioteken kan också ladda ner inläsningar direkt i 
adminstrationsverktyget. 
I användargränssnittet kan alla söka och läsa de bibliografiska posterna, men endast 
studenter med funktionshinder, bibliotekarier och samordnare ska kunna ladda ner 
talböcker. 
Arkivet kommer att publiceras i anslutning till TPB:s katalog, för att göra det synligt 
och erbjuda studenter med läshandikapp en ingångsplats för alla litteratur. På sikt 
kommer det att ingå i det nationella digitala distributionssystem som TPB har fått i 
uppdrag att utveckla. 
 

Vad uppnår vi med arkivet? 
I arkivet samlas alla lokalt inlästa texter på en plats, i anslutning till TPB:s katalog 
som innehåller förlagsutgivna böcker i talboksformat. En samsökningsfunktion med 
rättstavningshjälp kommer att finnas tillgänglig. 

• Studenter, lärare, bibliotekarier och handikappsamordnare kan alltså både söka 
alla  talböcker och inläsningar på ett ställe. 

• Arkivet kan ge snabbare tillgång till inläst litteratur. 
• Arkivet kan ge stöd till lärare som vill hitta alternativ till den obligatoriska 

kurslitteraturen. 
• Varje enskild text behöver bara läsas in en gång, vilket minskar risken för 

dubbelarbete. 
• Arkivet ger möjlighet för biblioteken att hantera annat material än text. 
• Arkivet ger möjlighet att testa förutsättningen för att nå en målgrupp som ställer 

andra krav på gränssnitt, användbarhet, flexibilitet i stavning etc vilket ger nya 
erfarenheter som är viktiga när man bygger upp alla publika tjänster.  

• Erfarenheter av nationellt intresse eftersom detta är en grupp som ej tidigare stått 
i fokus för forskningsbibliotek men som de senare årens lagstiftning ger oss ett 
ansvar för.  

 

Informationskompetens och lärande 
Enligt högskolelagen kapitel 1 paragraf 9 ska studenterna under sin utbildning 
utveckla bland annat förmåga att söka och värder kunskap på vetenskaplig nivå och 



  

följa kunskapsutvecklingen inom sitt område, det vill säga de ska tillägna sig 
informationskompetens. 
Allt fler kurser och utbildningar använder studentaktiva pedagogiska metoder, till 
exempel pbl och annan projektbaserad undervisning, där studenterna tränas i att ta 
ansvar för sitt kunskapsinhämtande och lärande, bland annat genom att söka, värdera 
och inhämta information.  
Det är kostsamt att läsa in litteratur och därför är studenter med funktionshinder ofta 
hänvisade till den obligatoriska kurslitteraturen. Utöver den obligatoriska litteraturen 
har de har bara tillgång inlästa titlar i TPB:s katalog, som främst innehåller 
förlagsutgivna böcker. Visserligen har högskolarna tillgång till stora samlingar av 
digitaliserade vetenskapliga artiklar, som kan tillgängliggöras genom talsyntes. Men 
detta förutsätter bland annat att man har tillgång till en dator med talsyntesprogram. 
 
Arkivet för lokala inläsningar kan ge studenter och lärare tillgång till ett väsentligt 
större utbud av inläst litteratur, bland annat vetenskapliga artiklar i olika ämnen. I 
arkivet kommer studenten att kunna träna sig i att söka efter relevant vetenskaplig 
information, vilket är en av förutsättningarna för att han eller hon ska kunna utveckla 
sin informationskompetens.  
 

Erfarenheter så långt 
I skrivande stund är de första inläsningarna i DAISY-teknik genomförda eller under 
produktion vid Lunds, Växjö och Karlstads universitet. De få studenter som hitintills 
har berörts har reagerat positivt på möjligheten att kunna navigera i inläsningarna, 
hoppa mellan rubriker och sidor. 
Trots att vi vid Lunds universitet ännu bara har läst in två kompendier i DAISY-
format har vi redan kunnat återanvända en inläsning, som ingick i båda kompendier. 
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