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Talboken på frammarsch – ett informationsprojekt.

I två år har jag arbetat som projektbibliotekarie och informatör inom Stockholms stad och län
i Talboken på frammarsch 1999−2001. Det är ett treårigt projekt  med pengar från Statens
Kulturråd. Länsbiblioteket i Stockholms län satsar medel till media. Målet för arbetet är att
underlätta för barn och ungdomar att hitta rätt talbok vid rätt tillfälle via biblioteket och att
undanröja hindren mellan unga läshandikappade och boken. Tillsammans med barn- och
skolbiblioteksansvariga ska jag visa på talboksmediets pedagogiska möjligheter. En annan
viktig uppgift är att informera om det nya talboksmediet Daisy. Ett tidigare länsprojekt Barn
med läs- och skrivsvårigheter behöver talböcker/bok och band (1998/1999) har löpt parallellt
under första halvåret och kontakter från det och två tidigare talboksprojekt (1997/98 och
1991/92) följs upp.

Bakgrund

Under läsåren 1997−1999 genomfördes i två omgångar projektet Barn med läs- och
skrivsvårigheter behöver talböcker/bok och band vid skolor och bibliotek i Stockholms län
med bibliotekskonsulent Lena Lundgren vid Länsbiblioteket som initiativtagare och
projektansvarig. Syftet med projektet var att sprida mer information om talböckerna och hur
de kan användas. I den första omgången deltog 90 skolor i 16 kommuner, i den andra
ytterligare 64 skolor i 9 kommuner.

Dessa projekt hade för övrigt 1991 föregåtts av en allra första projektomgång på initiativ av
Lena Bergman, barnbibliotekarie på Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Den
omgången lockade 23 skolor från 11 kommuner. (I denna rapport tas dock de nya två
omgångarna upp som första och andra omgången i länets regi.)

I rapporten Barn med läs- och skrivsvårigheter behöver talböcker/bok och band. Slutrapport
från två projekt i Stockholms län 1997−19991 av Lena Lundgren redovisas resultat och
erfarenheter från projekten 1997−1999.

Från Huddinge kommun hade man inte deltagit i den allra första omgången 1991 och endast
en  skola anmälde sig 1997−98. I en enkät våren 1998 som genomfördes av Gunilla
Schöldström och Elisabeth Nilsson som ett uppgift i utbildningen ”Att möta ett nytt
arbetssätt” vid ILU, Uppsala universitet, (rapport: Projektet Talboken i skolan. Möjligheter
och hinder vid introduktion i två söderkommuner i Stockholms län2), konstaterades att
informationen om projektet inte hade nått ut och att kunskaperna om bok och band var små.
Då väcktes tanken på att pröva vad en riktad information skulle kunna betyda för att sprida
kunskapen. Genom en särskild informationssatsning till skolorna på initiativ av
barnbibliotekarie Gunilla Schöldström, Huddinge bibliotek, kontaktades och informerades
skolledarna och i samråd med TPB och Länsbiblioteket genomfördes ett möte med
kommundelsbiblioteken. Huddingelärarna inbjöds till särskilda informationsträffar på TPB
och de kunde sedan delta i Länsbibliotekets studiedagar utan kostnad. Biblioteket byggde ut
sitt bestånd av bok och band ytterligare. Satsningen i Huddinge resulterade i att 15 skolor
därifrån deltog i projektet 1998-1999.

                                                
1 Lundgren, Lena, (1999). Barn med läs- och skrivsvårigheter behöver talböcker/bok och band : slutrapport från
två projekt i Stockholms län 1997-1999.
2 Nilsson, Elisabeth och Schöldström, Gunilla, (1998). Projektet Talboken i skolan : möjligheter och hinder vid
introduktion i två söderkommuner i Stockholms län.
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Följande gemensamma studiedagar genomfördes:
29 september 1998 Nu får jag bilder i huvudet när jag läser, Eva Cangård, Löddeköping,
forskare och speciallärare
12 mars 1999 Från ordblindhet till skrivande, Helena Bross, Stockholm, lågstadielärare och
författare och Berättelsens väg från manus till färdig bok, Ann Hübner, Bonnier Utbildning,
förlagsredaktör
13 oktober 1999 Barns läsning och självbild,  Karin Taube, docent, Kalmar, och Språka, läsa,
skriva, Astrid Frylmark, chefslogoped, Uppsala.

Vid de två förstnämnda studiedagarna rapporterade lärare/speciallärare från skolorna om sina
erfarenheter och vid samtliga informerade TPB. Elisabeth Nilsson introducerades vid träffen i
mars 1999 som nyanställd projektbibliotekarie/informatör vid Talboksbiblioteket (det lokala
och regionala talboksbiblioteket för Stockholms stad och län), och detta följdes upp med
information vid slutträffen den 13 oktober samma år.

Totalt deltog 154 skolor, 362 lärare, 2350 elever vid de två senaste projektomgångarna. Av
lärarna deltog något fler klasslärare än speciallärare. (ungefär 3 av 5). Arbetet pågick i ca 2/3
av skolorna i år 1−6 med tonvikt på år 3 och 4.  I en knapp tredjedel av skolorna arbetade man
med talböcker/bok och band i år 7−9. Ett par gymnasieskolor, 1 grundsärskola och 1
gymnasiesärskola fanns representerade. De tre studiedagar (se ovan) som genomfördes under
1998 och 1999 med specialister på läs- och skrivområdet samlade ca 650 deltagare. Många av
deltagarna var aktiva i de skolor, som ingick i länsbibliotekets talboksprojekt.

Hur har talboksförsörjningen fungerat? Har böckerna räckt till ?

I huvudsak svarar man ja på den frågan (omkr. 80 % i båda omgångarna, något färre i andra
omgången, 76 %). En skola har beställt talböcker på TPB och kompletterat med tryckta
böcker på det lokala biblioteket. Några Huddingeskolor framhåller i sista omgången, att
tillgången på material är god på folkbiblioteket.

Man har redan i omgång ett köpt en del egna bok och band (uppgift om hur mycket saknas)
för kulturrådspengar. I omgång två (då frågan ställts) hade 1/3 av skolorna köpt egna bok och
band, men dessa har naturligtvis inte räckt.  Nästan hälften av skolorna (36 st) har lånat från
folkbiblioteket. Relativt få (3) har vänt sig enbart till TPB/Talboksbiblioteket. Betydligt färre
har vänt sig direkt till TPB med sina beställningar jämfört med omgång ett. Det visar att
information om rutiner och de olika bibliotekens ansvarsområden är bättre spridd. Inget
bibliotek använder bara TPB, som var fallet i första omgången. Skolorna använder sina
lånekedjor i rätt ordning med respektive folkbibliotek, det regionala Talboksbiblioteket och i
sista hand det nationella TPB.

Hur har man arbetat med talböcker/bok och band?

En del lärare uppger bara ”för upplevelseläsning”, ” för lästräning” medan andra uppger
arbete med metod A eller metod B, enligt TPB:s anvisningar, eller varianter av dessa metoder.
Metod A= eleven arbetar tillsammans med läraren (med vissa bestämda pedagogiska inslag)
Metod B= eleven tränar själv i skolan eller hemma med liknande inslag.

” Stödet för uttalet ” framhålls som positivt, många elever behöver stöd med artikulation. Vid
användningen i helklass anser två lärare att ”mellanbarnen gynnas mest.” De har på detta sätt
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kommit igång med läsningen och läser betydligt snabbare. För de allra svagaste läsarna var
detta arbetssätt inte en fullträff. Problem med att hitta rätt hastighet och krångel med
apparaturen samt koncentrationssvårigheter kan vara orsaker.  I andra fall uppges att
koncentration och lugn uppnås. Olika intryck således! Man har också använt metoden läsa-
skriva i S:t Eriks gymnasium, Stockholm.

I rapporten räknas upp en del titlar som fungerat väl. De flesta titlar som nämns i den senare
omgången är särskilt  lättlästa eller bearbetade. Färre vanliga talböcker än i förra omgången
tas upp som exempel på upplevelseläsning. ”Skulle man behöva informera mer om den
möjligheten,”  undrar Lena Lundgren i slutrapporten.

Resultat och problem

Det visar sig att metoderna A och B med variationer är användbara. Om lärarna är
informerade, inspirerade och motiverade kan talboken hjälpa eleven på flera sätt.
Barnbibliotekarierna och folkbiblioteken har en nyckelroll i det lokala arbetet med
talböcker/bok och band, både som informationsförmedlare och för att tillhandahålla medier.
Det finns dock problem med kunskaper bland övrig personal och med placeringen av
talböcker/bok och band för barn.

Projektet har nått ett stort antal skolor och lärare och det har medfört att det finns betydligt
bättre kunskaper om talböcker och bok och band än för några år sedan. Indirekt har ytterligare
ett stort antal lärare på de deltagande skolorna fått information om möjligheten att använda
talböcker och bok och band för elever med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt är det
naturligtvis så att många skolor i Stockholms län inte har nåtts och att många lärare
fortfarande saknar kunskaper inom detta område. ”Behovet av information är
sammanfattningsvis som synes närmast oändligt” skriver Lena Lundgren i sin rapport.

Det har varit svårt för vissa lärare att väcka interesse hos kollegerna för arbetssättet. Andra
tycker att kollegerna har varit intresserade men att de anser att det räcker om en lärare eller
speciallärare på skolan känner till och arbetar med talböcker/bok och band. Det bästa genom-
slaget har de haft som jobbat med hela klasser, vilket varit vanligt i andra omgången. Det in-
nebär att klassläraren blir indragen, att arbetet avdramatiseras och att de svaga eleverna inte
pekas ut.

Föräldrarnas roll framhålls i rapporten. I andra projektomgången har betydligt fler lärare
informerat vid olika tillfällen till föräldrarna om talböcker. De har haft betydelse och en
stödjande roll både för materialanskaffning, bandspelare, batterier etc. men också talböcker
via folkbibliotek och Talboksbiblioteket för ett större urval. De har hjälpt eleverna att lyssna
på läxan, övningsläsa m.m.

Det praktiska problemen har varit åtskilliga. Det har varit problem med brist på
kassettbandspelare, batterier och hörlurar. Transporterna av böckerna mellan skolorna och
folkbiblioteket är ett problem i många kommuner.

Tillgången på talböcker/bok och band har förbättrats betydligt under de två projektåren.
Folkbibliotek och skolbibliotek har i många kommuner använt det statliga inköpsstödet till att
planmässigt köpa bok och band. Även Talboksbiblioteket har ökat sina inköp.
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Dock är det fortfarande svårt att hitta lämpliga titlar, som är lagom svåra och tillräckligt spän-
nande för de äldre eleverna. Någon lärare påpekar att det är särskilt ont om bra böcker för de
äldre flickorna. Att lyssna med rätt hastighet är mycket viktigt för de svagaste eleverna,
liksom att få lugn och ro för lyssnandet/läsandet. Lärarna har ett stort behov av information
om bra titlar och bokprat, utställningar och tipslistor är något som det lokala folkbiblioteket
eller skolbibliotekscentralen, om det finns en sådan, kan hjälpa till med. Lärarna måste fås att
inse att de själva bör läsa de böcker de använder så att de låter övertygande i sin presentation
av boken.

Under det sista projektåret beslutade Länsbiblioteket att fortsätta informationsarbetet och
undersöka om det genom ett systematiskt arbete går att komma vidare med vissa problem. De
problem som framförallt hade identifierats var:

Informationsproblemet, där den särskilda satsningen i Huddinge kunde visa vilka vägar som
borde användas, vilket typ av information som bäst når fram och hur omfattande den kan och
bör vara.

Tillgången, där det dels handlade om att få tillgång till fler lämpliga titlar och dels göra dem
lätt tillgängliga för de potentiella användarna.

Talboken på frammarsch 1999-2001

För att gå vidare med dessa angelägna frågor startades projektet Talboken på frammarsch
1999−2001. Till projektledare utsågs bibliotekarie/informatör Elisabeth Nilsson med
placering på Länsbiblioteket i Stockholms län och på Talboksbiblioteket. Bibliotekarien
skulle ha goda kunskaper om barn- och ungdomslitteratur, kunskap om såväl läs- och
skrivproblematiken i skolan som den nya pedagogiken som om det nya talboksmediet Daisy.

Det övergripande målet med projektet beskrevs inledningsvis. Syftet med projektet, som är ett
led i en medveten handikappsatsning från Länsbibliotekets sida, är också att ytterligare stärka
positionerna och resurserna för det egna regionala Talboksbiblioteket och göra det känt i och
utanför regionen.

Den metod som har valts är att en dialog förs med låntagare och personal på bibliotek och
skolor. Deras önskemål och synpunkter präglar projektarbetet. Vad har de för resurser,
kunskaper ? Hur ser biblioteksservicen ut i de olika leden från låntagaren på det enskilda
biblioteket ute i länet och in till Stockholms stadsbibliotek och Talboksbiblioteket vid
Odengatan. Vad vet man om talböcker/bok och band i anslutning till läs- och skriv-
svårigheter? Hurdan är ansvarsfördelning mellan skola och bibliotek m.m.? Dialogen har fått
styra de insatser som görs.

En enkät skickades ut vid projektstarten i februari 1999 till kommunbiblioteken i Stockholms
län. Av denna framgick i korthet
− att kranskommunerna tar ett större ansvar än biblioteken i Stockholms stad  för att köpa in
talböcker, så att låntagaren kan få basservice på sitt lokala bibliotek
− att tillgången på bok och band är rätt god ute i länets kommunbibliotek, men inte fullt så
god i Stockholms stad. Flera bibliotek har köpt bok och band för pengarna till barnböcker
från Statens kulturråd



6

− att fler bibliotek från staden tar in depositioner av talböcker från Talboksbiblioteket, ca 72
procent, mot en tredjedel av kommunbiblioteken. Endast en fjärdedel av biblioteken i stad och
län uppgav sig låna depositioner från TPB
− att fler skulle kunna beställa depositioner från Talboksbiblioteket med talböcker/bok och
band, särskilt bland de små biblioteken ute i länet
− 70 procent av biblioteken, stad och län, har placerat barntalböckerna på barnavdelningen.
Ett antal bibliotek (10) har dem tyvärr inte placerade där på grund av platsbrist m.m.

Dessa punkter och Lena Lundgrens slutsatser/resultat ovan har varit utgångspunkter för
arbetet med projektet Talboken på frammarsch 1999−2001.

Frågor som studeras närmare inom Talboken på frammarsch 1999-2001

1) Informationsproblemet
Det behöver föras ut mängder av information om de här frågorna, i olika former och till olika
målgrupper. De känns också rykande aktuella. De läskampanjer som startats under år 2000
fokuserar på läs- och skrivfrågan − hur viktigt språket är och att kunna läsa och skriva. Man
nämner ofta i media och utbildningssammanhang vikten av att nå människor med läshinder
och att få in dem i läsgemenskapen.

2)  Tillgångsproblemet
Det finns gott om talböcker för barn och ungdom, men de är i allmänhet ”centralt” placerade.
En större spridning ut i folk- och skolbibliotekssystemet och på många fler filialer/
skolbibliotek och andra träffställen behövs. Bok och band är det inte lika gott om fast skolor
och bibliotek köpt till en hel del de sista två−tre åren. Här är efterfrågan större än tillgången.

3) Tillgänglighetsproblemet
Det gäller att få tag i rätt bok vid rätt tillfälle. Då duger det kanske inte att låntagaren kan få
en önskad talbok om två dagar från Talboksbiblioteket eller Talboks- och
punktskriftsbiblioteket. Långa köer på populära titlar har varit ett känt problem för
talboksläsare. Det handlar både om att fler bibliotek ska köpa talböcker och att
Talboksbiblioteket ska vara öppet mer för allmänheten. I det nystartade projektet Besökarens
väg på Stockholms stadsbibliotek, initierat av stads- och länsbibliotekarie Inga Lundén,
diskuteras och behandlas frågan om hur man tillgängliggör biblioteket och dess bokbestånd på
djupet.

4) Ny teknik
Vid övergången till Daisytekniken, den nya digitala talboken, uppstår ett slags stopp i
produktionen, hela vägen i produktionskedjan, i väntan på den optimala lösningen av varje
fråga: CD-romskivan, emballaget, CD- romspelare etc. Priset, som styrs av efterfrågan, sätter
dagordningen. Man väntar med att köpa för att få en bättre produkt, vilket förhindrar att
utvecklingen tar fart.

1) Informationsproblemet

De två första projekten inriktades nästan helt och hållet på generell information genom
studiedagar och tryckt information. Erfarenheten var att detta inte var tillräckligt och att nästa
projekt måste innehålla mycket mer av riktad information. Den måste dock också
kompletteras med generell information.
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Generell information
Studiedagar har anordnats av Länsbiblioteket i Stockholms län inom Talboken på frammarsch
tillsammans med Talboks- och punktskriftsbiblioteket vid sex tillfällen och med
Biblioteksenheten, Utbildningsförvaltningen i Stockholm vid fyra tillfällen. Två nya
studiedagar kommer att ordnas under våren 2001. Deltagare har varit barn,- skol,- och
lärarbibliotekarier från Stockholms stad och län samt  lärare/speciallärare, i något fall
specialpedagog. Det har varit mycket uppskattade dagar då vi haft tillfälle att visa och berätta
om Talboksbiblioteket, både i den nya lokalen och inne på barnavdelningen, dit talböcker och
bok och band för barn har flyttats. Även läs- och skrivfrågan har belysts, dels i form av
föredrag, men också i form av bokprat, då olika typer av media, såväl talböcker, kassett-
böcker, bok och band, LL-utgivning och Daisyböcker har presenterats. Material från
Bibliotekstjänst, SIH, Skolverket, Centrum för lättläst m.fl. har ställts ut och tagits upp, även i
form av hänvisning till hemsidor.

Tre nya broschyrer om Talboksbibliotekets har framställts och spritts i snart fem tusen
exemplar under år 2000. Skriftliga presentationer har förekommit flitigt i interna/externa
informationsblad, Stockholms stadsbiblioteks egen informationsskrift Signum,
länsbibliotekets hemsida, en artikel i TPB:s Bibliotek för alla m.m. och fler ska det bli.

Riktad information
Jag har i januari 2001 besökt 16 av de 26 kommunerna, med återbesök blir det 28
kommunbiblioteksbesök. Av Stockholms stads 39 stadsdelsbibliotek har jag besökt 22, med
återbesök blir det 25 stadsdelsbiblioteksbesök. Under första året prioriterades Stockholm, som
ansågs ha större informationsbehov, då man här inte behövt bygga ut sin talboksservice
eftersom man hade ett ”eget” talboksbibliotek. Under hösten 2000 blev det däremot fler besök
i kommunerna. Vid mina besök har enkäten tagits upp, vi har tittat på barn- och vuxen-
avdelning och placering av talböcker/bok- och band. Broschyrer, kataloger och hänvisning till
hemsidor har funnits med, med olika avsändare, främst Talboksbiblioteket/Länsbibliote-
ket i Stockholms län och Stockholms stadsbibliotek och TPB med fokus på information om
talböcker/bok och band, Talboksbiblioteket och den nya digitala talboken Daisy. Ett om-
fattande material av trycksaker från de avsändare som nämns ovan har också medförts. Jag
har träffat och informerat främst barn,-social- och/eller boken kommer-bibliotekarier, men
också andra. Likaså  personal i resten av kommunen, lärare, speciallärare, handikappade och
annan allmänhet /via SRF eller genom det lokala bibliotekets försorg, handikappress m.fl.

Jag har också arbetat med att förankra servicen till handikappade barn och ungdomar på
barnavdelningen på Stockholms stadsbibliotek via möten med såväl dess chef som dess
personal. Genom tjänstgöring på barnavdelningen har jag gjort mig hemmastadd och fått
tillfälle att lära känna avdelningen. All personal har deltagit i utbildning på TPB. Projektet har
presenterats för personalen både på barnavdelningen och i huset i övrigt vid presentation inom
projektet Besökarens väg. I ett flertal möten med barnbibliotekskonsulenterna i staden och
länet och barnavdelningens och Talboksbibliotekets personal har vi sett över
ansvarsfördelningen mellan avdelningarna. Inköps-, märknings och utlåningsrutiner,
låneregler m.m. har gåtts igenom. Ett besök i Linköping anordnades också i syfte att stärka
samarbetet mellan de båda avdelningarna. Vi diskuterade då med motsvarande personal i
Linköping, hur samarbetet borde se ut och de faktiska förhållandena.

I Huddinge har en särskild satsning ägt rum. Femton skolor därifrån deltog i Lena Lundgrens
talboksprojekt 1998−1999.  På ovannämnda studiedagar deltog lärare/speciallärare från
Huddinge och ingick också bland de aktiva som rapporterade till alla deltagarna på
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studiedagen om sina erfarenheter. De finns också representerade med egna skriftliga rapporter
i Lena Lundgrens slutrapport. Tillfälle till erfarenhetsutbyte gavs också vid en mindre träff i
halvtid på huvudbiblioteket i Huddinge i april 1999, då jag deltog. Man kunde då ta upp
problem och erfarenheter.

Hösten 2000 gick en ny enkät ut till de två skolor som undersökts i enkäten våren 1998,
(redovisad i rapporten Talboken i skolan. Möjligheter och hinder vid introduktion i två
söderkommuner i Stockholms län). Av de två rektorer som var med då har den ena bytt arbete,
så det är svårt att få kontinuitet i undersökningen, men skolorna besöktes och informerades
muntligen (och skriftligen) av Huddinge biblioteks personal och mig själv. Jag har också
intervjuat ett tiotal nyckelpersoner.

Den viktigaste frågan i enkäten (i båda omgångarna) gällde hur informationen om
talboksprojekt 2 gått ut och hur den spreds vidare. Enkät nummer 1 visade på ett ganska stort
ointresse för talboksprojekt 1. Nu hade man fått ett extra erbjudande inför talboksprojekt  2. I
enkät nummer 2, kan vi fortfarande konstatera att informationen om talboksprojektet inte
spritts på rätt sätt. Den ena rektorn på en låg- och mellanstadieskola, med dyslexiklasser i en
annan integrerad skola strax intill, vet inte att man är med i projekt 2. Hennes information om
enkäten vidare ut i organisationen blir därigenom felaktig och förvirringen är trots allt stor i
den skolan, om vad som gäller. Detta kan till viss del skyllas på kommundelsorganisationen,
menar personalen på huvudbiblioteket. Man tror där, att ”all rektors tid går till det
administrativa. Man läser inte papper”. Hon har delegerat frågan om talboksprojektet till en
speciallärare som (helt riktigt ) spridit informationen vidare till sina speciallärare och sett till
att skolan deltagit. Men det har tydligen inte nått rektor! Trots detta dystra besked har många
lärare deltagit i projektet på låg- och mellanstadieskolan. Man har positiva erfarenheter av
användningen av talböcker. Man har fortsatt att ha läsgrupper efter projektet. Via huvud-
biblioteket i Huddinge får man låna flera exemplar av önskade böcker i svartskrift till
eleverna. Man läser högt två gånger i veckan. Man har på tre år lyckats få upp resultatet på det
diagnostiska provet i åk 5 rörande läsning från 80 till 92 procent av eleverna som nu klarar
provet.

I den andra skolan, en stor högstadieskola, finns ett skolbibliotek skött av en
biblioteksassistent. Den nye rektorn på skolan anser sig inte ha fått information om
talboksprojektet. Han har inte haft kontakt med biblioteket själv.  Vi har varit där och själva
informerat, (se ovan) men det har han inte tagit till sig. På högstadieskolan kommer nu fler
elever än tidigare som har utredning med sig om läs- och skrivsvårigheter. Man informerar
föräldrarna om talböcker.  De skaffas via skolbiblioteket och skolbibliotekarien ingår i ett
arbetslag. Man har läs- och skrivstudio med två speciallärare, som köpt ett tjugotal egna bok
och band. Det finns både positivt och negativt att redovisa från den skolan i vår enkät (vi
återkommer med mer resultat).

I Huddinge deltog jag med bokbord om projektet på en studiedag om läsning med Lena
Kjersén Edman, anordnad av Huddinge bibliotek. Drygt 200 lärare fick då information om
Talboken på frammarsch. Tre veckor senare deltog 20 lärare/bibliotekarier från Huddinge på
en studiedag på Talboksbiblioteket.

I Södertälje finns två skolor som har fått ett extra stöd i sina läsprojekt via Talboken på
frammarsch. De har informerats vid två studiedagar med lärare och rektor tillsammans med
Södertäljes bibliotekarier, kommunens läromedelscentral om talböcker/bok och band och
skolorna har fått talboksdepositioner. Två kommundelar till är på väg att också starta sådana
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läsprojekt. Södertäljes eget huvudbibliotek har också rustat upp beståndet av talböcker/bok
och band och satsar barnbibliotekarietimmar på skolorna till läsfrämjande åtgärder. En del av
dessa timmar har man fått fram via regeringens s.k. storstadssatsning.

I Solna har jag haft studiedag tillsammans med chefen på barnavdelningen med 15 lärare och
rektor från Nya Ängkärrsskolan, landets enda riktiga dyslexiskola. Det blev mycket lyckat!

I Täby har man börjat att pröva talböcker och bok och band i sina Läs 2000-projekt. Jag har
tillsammans med huvudbibliotekets barnavdelnings chef  och skolbiblioteksansvarig
bibliotekarie informerat om projektet och haft Daisydemonstration för lärare/speciallärare i
kommunen. Vi har försett dem med egna talboks-/bok och banddepositioner.

2)   Tillgångsproblemet

Generell insats
Eftersom ett problem med bok och band är, att det bara finns nya titlar och många av de något
äldre titlar som skulle vara lämpliga inte finns i denna form, har vi gjort ungefär 200 bok och
band själva med AV-box, märkning, annotation (från talboksemballaget) samt en ny lokal
post i Stocken, Stockholms stadsbiblioteks egen databas. Att förse AV-boxen med
omslagsbild säljer mer än alla bibliotekarieargument. Vi har köpt in, och i enstaka fall ”tiggt
till oss” svartskriftsexemplar av äldre barnbokstitlar att användas till bok och band. Sökning
och inköp antikvariskt har skett i ett femtiotal fall. (I många fall är böckerna borta.)

Detta är emellertid ett mycket tidsödande arbete för det enskilda biblioteket och därför tog jag
kontakt med Btj för att undersöka om de var intresserade av att erbjuda något äldre bok och
band. Resultatet blev att en ny bok och bandlista med sextio titlar kom ut till försäljning i
november 2000, ett  samarbete mellan Btj, barnbibliotekarier inom Stockholms stadsbibliotek
och mig som projektledare. Den innefattar allt från bilderböcker för nybörjarläsare till böcker
för ungdom på högstadiet/gymnasiet och innehåller de senaste årens utgivning nu serverade i
den här formen.

Riktad insats
Tillsammans med Talboksbibliotekets och barnavdelningens personal har jag gallrat kraftigt i
det stora beståndet av talböcker. Gallringen har genomförts i tre omgångar och sker
kontinuerligt. Vi har också fördelat dubbletter ut i nätverket Stockholms stadsbibliotek,
barnbiblioteket vid Astrid Lindgrens barnsjukhus m.fl. Främst har stora stadsdelsbibliotek
nappat, men även små kommunbibliotek har fått enstaka exemplar.

Inköpen av talböcker och bok och band till Talboksbiblioteket/barn- och ungdomsavdelningen
har ökad betydligt under projekttiden och genom gallring, nyinköp och komplettering av äldre
titlar är nu beståndet allsidigt, aktuellt och antalet titlar i allmänhet tillräckligt för behoven av
talböcker men däremot inte av bok och band.

3)  Tillgänglighetsproblemet

Generell insats
Vad gäller frågan om vem som får låna talböcker/bok och band för barn och ungdom, har en
viktig princip tagits upp under projektets gång. Sedan några år är det praxis med TPB:s och
Författarförbundets goda minne att invandrarbarn, som behöver dessa medier för lästräning
gör det lika fritt som de andra barnen. Läraren bedömer behovet av talböcker/bok och band,
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alla i klassen får pröva, den som behöver det, använder det. Detta upplevs som ett stort
framsteg och underlättar både mitt och kollegernas arbete betydligt. Det är en klart
läsfrämjande åtgärd som ger skjuts åt talboksanvändningen, såväl talböcker som bok och
band.

Riktad insats
Som ovan nämnts finns det mycket talböcker för barn och ungdom men på alldeles för få
ställen när behovet av en viss titel uppstår. På Talboksbiblioteket (på Stockholms stads
biblioteks barnavdelning) finns cirka 3.000 titlar  med vanliga talböcker som vänder sig till
barn och ungdom, men på nästan inga andra ställen i hela länet utom på TPB, finns en större
samling. En del huvudbibliotek i länet och stora stadsdelsbibliotek i Stockholm köper en hel
del talböcker och inköpen har ökat till följd av projektet. På mindre stadsdelsbibliotek och
kommunernas filialer och skolbibliotek har det däremot inte funnits talböcker. Främst köper
man i dag bok och band, det gör man på alla huvudbiblioteken i länets kommuner.(Vi har på
Talboksbiblioteket på Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning 1000 titlar ). De extra
pengarna för inköp av barn och ungdomslitteratur från Statens kulturråd har möjliggjort en
utbyggnad av främst bok och bandbeståndet, också till filialer på kommunbiblioteken och
stadsdelsbibliotek i Stockolm. Ett stort antal depositioner skickas ut via Talboksbiblioteket
och mina besök resulterar i att man får upp ögonen för möjligheten. Vi har alltså nått en bit på
vägen. Det innebär dock att man får ta, vad vi har inne just då. Men − till rätt bok vid rätt
tillfälle har vi inte nått ännu. Det är här som Daisy kommer att få en sådan betydelse. Man vill
ha vissa bestämda titlar, och kommer att kunna få dem omedelbart, inte bara ta ”vad som
finns inne.”

Tillgängligheten centralt har ökat för barnen sedan barntalböckerna flyttade in i
Stadsbiblioteket vid Odenplan, eftersom barn- och ungdomsavdelningens öppettider är mera
generösa än Talboksbibliotekets. Ungdomar som läser vuxenböcker och vill låna i
Talboksbiblioteket har ett begränsat öppethållande måndag och onsdag 12−16, tisdag och
torsdag 12−19. Det enda riktiga är samma öppettider som alla andra avdelningar. Ett nytt
projekt startar år 2001 Med all rätt som bl.a. ska lösa den frågan.

4) Ny teknik

Riktade insatser
På basis av det kunnande jag har efter ett drygt år på TPB som bibliotekarie vid utlånings- och
produktionsenheten har jag informerat om Daisy i alla tänkbara sammanhang, totalt vid 47
tillfällen. Det har dels handlat om personalen på bibliotek som besökts, men också om
demonstrationer för allmänhet, oftast vid besöken ute i länet. Bäst har det fungerat i samarbete
med SRF och det egna bibliotekets personal, då detaljerade instruktioner har kunnat ges i små
grupper. En egen station på Öppet Hus kan också fungera bra. Man är dock beroende av det
lokala bibliotekets dator, och det är inte alltid idealiskt.

Problem och hinder

De problem och hinder jag stöter på är av både praktisk och teoretisk natur. Det saknas
resurser trots statliga stödpengar, både till fler böcker, nya titlar, till nyproduktion av rätt
lättläst litteratur för barn och ungdom med läshinder, och till att få fram fler exemplar av
befintliga titlar att skicka ut till kommunerna. Bristen på talböcker och bok och band är ett
problem för Talboksbiblioteket och de kommunala biblioteken. Omprioriteringar måste göras
i fördelningen av medieanslaget. Problem som rör produktionen som fler titlar och
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ändamålsenligt urval måste lösas av producenterna och ett tätare samråd mellan dessa och
användare måste diskuteras. När man som projektbibliotekarie ska göra bok och band finns
inte längre någon katalogavdelning att tillgå som gör i ordning boxar, märker upp och
färdigställer böckerna och lägger in posten i katalogen. Det blir alltför tidsödande och man
måste hitta centrala lösningar.

En hel del problem som gäller tillgången kan lösas, när den nya tekniken är helt införd, men
just nu har produktionstakten på både TPB och BTJ på vanliga talböcker och bok och band
saktats ner inför Daisy. Indirekt påverkas också kassettboksproduktionen av övergången till
den digitaliserade tekniken. Tidigare i rapporten har nämnts att också Daisytekniken dras med
vissa produktionsstopp på grund av nya rutiner, ekonomi och annat. Vad gör vi under tiden?

En annan bristvara är tid d.v.s personal att få ut såväl material som information. Personalen på
stadsdelsbiblioteken i Stockholm är pressad och har svårt att hinna plocka depositioner själva.
Att informera lärarna tar tid, särskilt som informationen måste upprepas. Inte ens den
omfattande informationen som har getts om projektet är tillräcklig, kan man konstatera. Vi
skulle kunna erbjuda våra studiedagar varje termin i fem år framåt och behovet skulle ändå
inte var mättat. Ute i kommunerna och på skolorna är efterfrågan enorm. Man söker hjälp
med media och information om metoder för lässvaga.

Ett annat dilemma är stora tunga organisationer med tungrodda beslutsvägar. Man ändrar inte
så lätt på rutinerna. Ett projekt ska stimulera, men inte lägga sig i. Den kommunala
bestämmanderätten och kommundelsreformer försvårar ibland för centrala idéer att nå fram.

Efter två år har alltså projektet gett en mängd värdefulla erfarenheter. Det sista året inriktas
arbetet på att gå vidare med informationsinsatserna och förbättra rutinerna och tillgänglig-
heten i själva lokalerna i Talboksbiblioteket och Stockholms stadsbiblioteks huvudbibliotek.
En rapport kommer att sammanställas vid projektets slut.

Fortsättning, vision

Inför framtiden ser jag en fullständigt integrerad verksamhet mellan Talboksbiblioteket och
övriga avdelningar i Stockholms stadsbibliotek. Alla fysiska hinder är lösta. Låntagaren får
snabbt och enkelt hjälp och all personal har kunskaper för att kunna betjäna människor med
funktionshinder. Särskilda tider i någon av diskarna med personal som är specialister på
material som rör läshinder finns också. Utställningar, program på temat utgör naturliga inslag
i bibliotekets verksamhet. Denna omtanke avspeglar sig i själva den välkomnande miljön. I
konsten och lokalernas utformning, i kaffet och brödet på bibliotekets café.

Miljön går igen i övriga bibliotek i Stockholms län. Vårt samarbete med skolan,
lärarutbildningarna och forskningsbiblioteken är gott, vi har kontinuerlig kontakt. Länets
bibliotek får hjälp med material till skolbiblioteken via en särskild regional  skolbiblioteks-
central. Den erbjuder en kontinuerlig fortbildning för alla skolbibliotekarier och pedagoger av
olika slag i läs,- skriv- och mediafrågor på såväl fack- som skönlitteraturens område. Möj-
 lighet finns att göra kopior på läromedel i det digitaliserade talboksformatet Daisy.

Talböckerna i Daisyformat tar mindre plats i biblioteket och en service med ”rätt bok vid rätt
tillfälle” är självklar. Texten skickas digitalt från Talboks- och punktskriftsbiblioteket och vi
bränner ett exemplar av den, medan låntagaren väntar. Det finns också ett varierat urval av
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lättlästa böcker, med en text av specialtidningen 8 sidors kvalité och med ett spännande och
engagerande innehåll.

Elisabeth Nilsson
Elisabeth.nilsson@ssb.stockholm.se tel: 08/508 31 044, fax: 08/ 508 31 230,
Talboksbiblioteket, Stockholms stadsbibliotek,/Länsbiblioteket i Stockholms län, Box 6533,
113 83 Stockholm


