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Abstract:  The aim of this qualitative study was to examine the percept-
ion of using talking books at school among children with rea-
ding impairment. Three research questions were formulated; 
In what ways do children use talking books at home? In what 
ways do children use talking books at school? Are there any 
differences in the usage between the two environments, and 
how can they be explained? To answer these questions, semi-
structured interviews were conducted with six pupils at a Swe-
dish Elementary School. All the informants have access to the 
legimus.se digital library which is the central lending facility 
at the Swedish Agency for Accessible Media (MTM). In order 
to analyze the interviews, a theoretical framework was set up 
containing a user´s perspective, a childrens perspective and a 
socio-cultural perspective. The study shows that young users 
of talking books use these at home, but very rarely or never at 
school. It was further established that the users did not look 
upon using talking books as being equal to reading printed 
books. The issues experienced by these users were identified 
as mainly due to two different phenomenon. Firstly, the pre-
dominant approach of reading printed texts as yet being the 
preferable way to obtain knowledge. Furthermore the te-
achers´ lack of knowledge how to assist their pupils with using 
talking books at school. 
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1   Inledning  
Den svenska skollagen är tydlig i sitt budskap om syftet med utbildningen inom det 
svenska skolväsendet. Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och de ska ges 
stöd och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin utveckling (Skollagen, SFS 
2010:800, §4). Ett strävansmål är att uppväga skillnader i de ungas olika förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen (ibid.). Skolan har följaktligen ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 
2011).  
 
Trots dessa lagstadgade rättigheter till anpassad utbildning så lämnar många elever grund-
skolan utan att kunna läsa och skriva flytande, vilket blir problematiskt i ett samhälle där 
förutsättningen för att kunna ta tillvara på sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
är att man kan läsa och ta till sig information i det man läser (Ingvar, 2008). Att under-
visningen för de elever som har större behov än genomsnittet många gånger är otillräcklig 
kan sägas vara en av orsakerna till att dessa barn hamnar efter, eller i värsta fall utanför, 
vilket ger konsekvenser för såväl den enskilda individen som för samhället i stort (ibid.).  
 
Man beräknar att ungefär sex procent av befolkningen har någon form av läsnedsättning 
som gör att de behöver få en text anpassad på olika sätt för att kunna tillgodogöra sig 
innehållet (Skolverket, 2015). Erfarenheter visar att barn med läs- och skrivsvårigheter 
som samtidigt både läser tryckt text och lyssnar på texten övar upp sin läsfärdighet och 
även förmågan att lyssna och koncentrera sig (Höjen & Lundberg, 2002). Ett flertal stu-
dier talar dessutom för att om elever med läs- och skrivnedsättningar får tillgång till tal-
böcker så ökar såväl läshastighet och ordförråd som självförtroende och läslust för flerta-
let (Lundgren & Ohlis, 2004). En fördel med en talbok är att orden överartikuleras så att 
de blir lättare att uppfatta, vilket ökar läsarens förmåga att förstå meningsbyggnaden och 
innehållet i texten (Nilsson, 2015). Man har även upptäckt positiva sammanhang mellan 
användande av talböcker, läxläsningsvanor, läsvanor och trivsel i skolan (Nationalbiblio-
tek for mennesker med læsevanskeligheder [Nota], 2011). 
 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i observationen av att elever med läsnedsättningar 
trots tillgång till talböcker inte verkar använda sig av dem i någon större utsträckning i 
skolan, och huruvida det går att utröna några svar på frågan om vad det beror på.  
 

1.1   Bakgrund  
Som ansvarig för ett skolbibliotek har jag haft förmånen att träffa läsande barn i åldrarna 
6-12 år. Under de senaste åren har jag utvecklat ett samarbete kring barn med läsnedsätt-
ningar tillsammans med en av skolans specialpedagoger. Detta innebär bland annat att 
registrera elever för tjänsten Egen nedladdning i det digitala biblioteket legimus.se som 
tillhandahålls av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Vid informationsträffar 
om talböcker och Egen nedladdning hos MTM så är min upplevelse att eleverna har varit 
väldigt positiva till att använda sig av talböcker som ett alternativ till att läsa tryckta 
böcker. Trots det så är min uppfattning att de sällan eller aldrig utnyttjar sitt talbokskonto 
under skoltid. Ett flertal lärare har berättat att de upplever att eleverna inte använder sig 
av talböcker. Lärarna har dock inte heller varit pådrivande i att eleverna ska använda 
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talböcker, då de själva känner sig sakna tillräckligt med kunskap om talböcker. Iakttagel-
sen om sällsynt användande av talböcker gäller framför allt de tillfällen då eleverna ska 
läsa skönlitteratur i skolan och då jag noterat att elever med talbokstillstånd i stort sett 
uteslutande använt sig av tryckta pappersböcker istället för talböcker. 
 
Denna iakttagelse av det sparsamma användande av talböcker bekräftas av MTM:s årsre-
dovisning från 2014. Under 2014 har MTM sett att antalet registrerade användare för     
tjänsten Egen nedladdning har ökat med hela 82% från året innan (MTM, 2015). Lånta-
gare som registrerats via folkbibliotek lånade i genomsnitt fler böcker, 10 stycken om 
året, medan de som registrerats via skolbibliotek endast laddade ner i genomsnitt två 
böcker årligen (ibid.). Antalet som har registrerats för tjänsten Egen nedladdning har 
alltså ökat markant, men det är anmärkningsvärt att låntagare som tillhör den grupp av 
användare som jag har registrerat, endast laddar ner två böcker per person och år.  
 
Dessa förhållanden väckte flera frågor hos mig. Beror det låga användandet av talböcker 
på sociala aspekter, som att det finns en känsla av social stigmatisering kopplad till tal-
böcker? Eller beror det på pedagogiska kunskapsluckor hos undervisande lärare? Att de 
inte kan stötta sina elever tillräcklig mycket i deras talboksanvändande? Eller är det en 
fråga om svårmanövrerad teknologi? Att användarnas hantering av talböcker kompliceras 
av bristande funktionsduglighet hos de tekniska komponenterna? 
 

1.2   Myndigheten  för  tillgängliga  medier  (MTM)  
Som tidigare nämnts så står förkortningen MTM för Myndigheten för tillgängliga medier, 
vilka har en hemsida för de som är intresserade av att läsa om deras uppdrag och verk-
samhet (http://www.mtm.se). Deras uppdrag är att producera och distribuera litteratur och 
tidningar på medier i tillgängligt format för personer med någon form av läsnedsättning 
(MTM, u.å.a). Verksamheten omfattar bland annat produktion och distribution av tal-
böcker och utbudet tillgängliggörs genom det digitala biblioteket legimus.se (ibid.). Kul-
turdepartementet och Utbildningsdepartementet finansierar MTM:s verksamhet, som om-
gärdas av regelverk och förordningar, som bland annat Upphovsrättslagen (MTM, u.å.b). 
Med stöd av §17 Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) är det möjligt för bibliotek och andra 
institutioner att ladda ner och förmedla litteratur till personer med läsnedsättning, och det 
är även möjligt för biblioteken att registrera användare så att dessa själva kan använda 
legimus.se (ibid.). 
 
MTM:s centrala digitala biblioteket heter legimus.se. Det är även namnet på MTM:s app 
där man kan söka och ladda ner talböcker direkt i sin telefon, läsplatta eller dator. Alla 
som har rätt att låna talböcker får också ladda ned talböcker direkt från biblioteket legi-
mus.se, förutsatt att de är registrerade för tjänsten Egen nedladdning. För att ett skol-
bibliotek ska få producera och låna ut talböcker samt registrera elever för egen nedladd-
ning krävs att skolan sökt och fått tillstånd från Justitiedepartementet (MTM, u.å.c). Alla 
som har någon form av läsnedsättning är alltså berättigade att få låna talböcker, antingen 
på folk- och skolbibliotek, eller genom att ladda ner talböckerna direkt från MTM:s digi-
tala bibliotek, legimus.se (ibid.). 
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1.3   Talböcker  
Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är dels att talboken produceras med offentliga 
medel och dels att den regleras genom §17 Upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Eftersom 
talböcker är reglerade behövs inget tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att få produ-
cera den utgivna boken (Gustafsson Chen, 2011). Inläsningen måste däremot överens-
stämma med originalet och ersättning utgår till författarna (ibid.). Ljudboken å andra si-
dan är producerad i kommersiellt syfte enligt vanliga upphovsrättsliga regler och får lånas 
och köpas av alla.  
 
En talbok är således en inläst återgivning av en utgiven bok och endast till för de som har 
någon form av läsnedsättning. Läsnedsättning innebär att man har svårt att läsa tryckt 
text, exempelvis att man har dyslexi, synskada eller liknande. Läsnedsättningen behöver 
inte vara permanent och man behöver heller inte uppvisa någon sorts dokument som be-
visar att man har en läsnedsättning. Att inte ha svenska som modersmål räknas inte som 
någon läsnedsättning. 
 

1.3.1   Att  läsa  en  talbok  
I mitt sökande efter information om talböcker i allmänhet och om talboksanvändande 
barn i synnerhet kontaktade jag en representant för skolbiblioteksfrågor på MTM. Det 
resulterade i en inbjudan till MTM och ett möte med två representanter för MTM, dels 
ovan nämnda handläggare för skolbiblioteksfrågor och dels en representant från enheten 
för forskning och utveckling. Vi diskuterade bland annat hur synen på talboksanvändning 
ska förändras så att så väl användare som omgivningen inte uteslutande ser talboken som 
ett kompensatoriskt hjälpmedel, utan som läsning i sig. MTM:s hållning är att man för att 
höja talbokens status bör säga att man läser en talbok istället för att säga att man lyssnar 
på den. Att man på MTM vill sprida hållningen att man läser en talbok har att göra med 
att ”att läsa” är en aktiv handling och ”att lyssna” är en mer passiv handling. Detta skulle 
kunna vara en av orsakerna till att ett tryckt text anses kräva mer jobb att ta till sig än vad 
en inspelad text gör. Vi diskuterade även det faktum att det krävs träning för att bli en bra 
talboksläsare. Att koncentrera sig på att läsa med öronen är likvärdigt den insats som 
krävs för att avkoda tryckt text, vilket de flesta inte har i åtanke. Dessutom krävs att man 
kan hantera och manövrera den teknik som användandet av talböcker inbegriper. Vi kon-
staterade att talböcker inte är någon enkel genväg till läsning, utan att det verkligen kräver 
en insats av sin användare! 
 
1.3.2   DAISY  
Talböcker1 är producerade i ett format som kallas DAISY (Digitalt Anpassat Informat-
ionssystem) och innehåller mp3-filer med ett tillägg som gör att ljudfilerna har extra 
funktioner, vilket innebär att man kan söka, bläddra och sätta ut bokmärken i texten. Trots 
att talböcker ofta förknippas med DAISY-formatet är det dock inte ovanligt att även ljud-
böcker, och då främst inlästa läromedel, också är producerade i DAISY-formatet. Det är 
alltså inte filformatet som avgör om det är en tal- eller ljudbok, utan juridiken. 

                                                
1 Den tekniska specifikationen av DAISY har beskrivits av Gustafsson Chen (2011, s. 11-17) och hela 
detta avsnitt bygger på hennes beskrivning. 
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Talböcker kan vara inlästa antingen med syntetiskt tal, eller som i fallet med samtliga 
barnböcker som MTM har läst in, med mänsklig röst. En del inlästa böcker har dessutom 
texten inlagd så att läsaren kan följa med i texten medan hen lyssnar. Vanligtvis använder 
man mer inlevelse vid inläsning av talböcker för barn än för vuxna. Anledningen till att 
talböcker hittills ofta varit inlästa på ett mer neutralt sätt än en ljudbok uppges vara för 
att användarna själva vill kunna tolka texten, vilket mer neutralt inlästa talböcker ger 
möjlighet till.  
Regeringsuppdrag 

1.4   Problemformulering  
Det problem som identifierats ovan är att elever inte verkar använda sig av talböcker i 
någon större utsträckning i skolan. Detta skulle kunna innebära att de går miste om ett 
värdefullt stöd för att utvecklas i sitt läsande. Att detta problem i sin tur kan härledas till 
bibliotek- och informationsvetenskap grundar sig på att det ingår i en skolbibliotekaries 
arbetsuppgifter att vara den som initialt förmedlar kunskap om talböcker. Vidare har skol-
bibliotekarien ansvar för att förmedla tjänsten Egen nedladdning samt att stå för utlå-
ningen av talböcker. Tillsammans med skolans pedagoger är skolbibliotekariens uppgift 
att vara en resurs i elevernas läsutveckling genom att tillhandahålla så väl trycka böcker 
som talböcker. Problemet är med andra ord att trots att elever med läsnedsättning kan bli 
hjälpta av att använda talböcker, för att på så sätt öka sina möjligheter att nå sina mål, så 
verkar det som om de inte gör det i någon större utsträckning. Frågan är vad det beror på? 
 

1.5   Syfte  och  frågeställningar  
Mot bakgrund av ovanstående problembeskrivning är syftet med min studie att undersöka 
grundskoleelevers upplevelser kring talboksanvändning. 
 
För att svara mot detta syfte har jag formulerat följande frågor: 

•   Hur ser grundskoleelevers användande av talböcker ut i skolan?  
•   Hur ser grundskoleelevers användande av talböcker ut i hemmet? 
•   Finns där några skillnader mellan elevernas användning av talböcker i dessa två 

kontexter, och hur kan de i så fall förstås?  
 
Utifrån resultatet av denna undersökning har studien vidare som målsättning att bidra till 
att försöka skapa en förståelse för vilken roll skolbibliotekarien har i arbetet med att stötta 
elever i deras användning av talböcker.  
 

1.6   Studiens  relevans  
Genom att studera aspekter som berör ovan nämnda problemformulering är min förhopp-
ning att denna studie ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för de elever som har 
någon form av läsnedsättning. Studien är därför relevant för alla som vid något tillfälle 
stöter på elever som använder eller skulle vara hjälpta av att använda talböcker. Studien 
har en särskild relevans för den biblioteks- och informationsvetenskapliga arenan då för-
medlande av talböcker ingår i en bibliotekaries arbetsuppgifter på såväl folk- som skol-
bibliotek. Med tanke på att lässtimulerande insatser är en av kärnfrågorna för biblioteks-
sektorn, så borde det ligga i yrkesverksamma bibliotekariers intresse att öka förståelsen 
för hur man får fler personer med läsnedsättningar att använda talböcker. 
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1.7   Disposition  av  uppsatsen  
I detta kapitel har en redovisning skett av bakgrunden till min studie, samt problemfor-
mulering, syfte och studiens relevans för såväl biblioteks- och informationsvetenskapen 
som andra arenor med intresse för talboksanvändning.  
 
I kapitel två, Litteraturgenomgång,  ges en redogörelse för de tidigare studier och rappor-
ter som ligger till grund för denna studie.   
 
I kapitel tre, Teoretiska perspektiv, presenteras de perspektiv som är utgångspunkten un-
der min studie och som genomsyrar såväl insamlingen av det empiriska materialet som 
analysförfarandet.  
 
I kapitel fyra, Metod, presenteras den metod som ligger till grund för insamlingen av 
empirin. Detta inkluderar således en redovisning av tillvägagångssätt gällande val av me-
tod, urval av informanter samt själva genomförandet av materialinsamlingen.  
 
I kapitel fem, Resultat och analys, redovisas resultaten av studien samt min analys av 
dessa föreliggande resultat.  
 
I kapitel sex, Diskussion och slutsatser, diskuteras inledningsvis resultaten med hänvis-
ning till den tidigare litteraturen, för att sedan i slutsatsen återknytas till syfte och                         
frågeställningar. Avslutningsvis förordas frågor för vidare forskning inom fältet för                           
talboksanvändning.  
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2   Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt följer en redogörelse för den litteratur och tidigare forskning som varit 
relevant för min studie, med den reservationen att jag inte har några anspråk på att ge en 
komplett bild av den forskning som gjorts kring användning av talböcker. Jag valde att 
titta på studier genomförda från år 2000 och framåt, eftersom tidigare forskning har haft 
delvis andra tekniska förutsättningar att utgå ifrån. Mitt fokus var på forskning som be-
handlade talböcker ur ett användarperspektiv och den forskning som mer riktat in sig på 
tekniska områden fick vara ett sekundärt sökområde. Då det visade sig att det inte har 
producerats så mycket forskning i Sverige inom området för denna studie, så valde jag att 
även söka litteratur gällande forskning om talboksanvändning i andra länder, trots att de 
svenska förhållandena var det centrala.  
 
Min första sökning var i Summon, den biblioteksdatabas som finns tillgänglig för studen-
ter vid Högskolan i Borås. De första sökorden var ”talbok”, ”talböcker”, ”läsnedsättning”, 
”dyslexi” och ”kompensatoriska hjälpmedel”. Vidare sökte jag i Summon både på ”digi-
tal talking books” och ”talking books”, vilka är de engelska motsvarigheterna till det 
svenska ordet ”talböcker”. Databaserna Education Resources Information Center (ERIC), 
Library & Information Science Abstract (LISA) och Library, Information Science and 
Technology Abstract (LISTA) genomsöktes också. Ett resultat var gemensamt för alla 
mina sökningar och ringade in mycket av det jag ville studera; The Use of Digital Talking 
Books by People with Print Disabilities: a Literature Review av Anna Hampson Lundh 
och Genevieve Johnson (2015). För övrigt var det tunt med studier som handlade om det 
som var av intresse för min studie, de flesta handlade uteslutande om synskadades an-
vändning av talböcker. Sökningar i Google Scholar gav inte heller några träffar som var 
relevanta. 
  
Genom att genomföra en så kallad citation chaining för att försöka härleda intressanta 
referenser från ovan nämnda artikel ledde det mig vidare till Anna Hampson Lundhs      
studie Talande böcker och läsande barn. Barn berättar om talboksanvändning, vilken 
var i högsta grad relevant. Genom att noggrant gå igenom de referenser som angavs i 
Lundhs studie förde det till användarstudier som genomförts i våra grannländer Norge 
och Danmark. Dessa användarstudier är genomförda av de myndigheter som i respektive 
land har liknande uppdrag som det MTM har i Sverige. Ännu en studie som jag härledde 
från Lundhs referenslista (Lundh, 2015, s. 63) var mastersuppsatsen Appraising and 
Evaluating the Use of DAISY av M.E.S Nes från 2007. 
 
För att om möjligt få förslag på ytterligare relevant forskning kontaktade jag Anna Hamp-
son Lundh. Även hon gav uttryck för att tidigare forskning om barns användning av tal-
böcker i allmänhet och talboksanvändning utifrån barns perspektiv i synnerhet var mycket 
begränsad. Detta bekräftades ytterligare under samtalet med representanterna för MTM 
(se avsnitt 1.3.1.).  
 
Jag sökte även på ”audiobooks”, vilket i och för sig hänvisar mer till ljudböcker, men som 
rör sig inom ett närliggande område. Dessa sökresultat handlade dock uteslutande om just 
ljud- och inte talböcker och var inte av intresse, eftersom det är den svenska talboksmo-
dellen som varande en tillgång för de med läsnedsättning som är i fokus för denna studie. 
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Då ljudböcker rör sig inom den kommersiella marknaden, har de således mestadels un-
dersökts just utifrån kommersiella synvinklar. Jag fick emellertid ett förslag från repre-
sentanterna på MTM; The Effects of Audiobooks on the Psychosocial Adjustment of Pre-
Adolescents and Adolescents with Dyslexia (Milani, Lorusso & Moltenio, 2009) som 
finns med i litteraturgenomgången. 
 

2.1   Synen  på  läsning  
Jag har valt att inkludera Barn berättar – en studie av 10-åringars syn på läsning och 
bibliotek av Åse Hedemark (2011) i mitt bakgrundsmaterial, med anledning av att det i 
denna studie fanns olika uttryck för vad barn anser vara läsning. Trots att ambitionen var 
att fånga barns syn på all typ av läsning så märktes på ett tidigt stadium att begreppet 
läsning var kopplat till just läsning av tryckta böcker i pappersformat, och informanterna 
gav uttryck för att de inte riktigt betraktade läsning av digitalt framställda böcker som 
läsning (ibid.). En av förklaringarna till detta skulle kunna vara att det hos de intervjuade 
barnen fanns en förväntan om att det gällde tryckta böcker eftersom de visste att intervjun 
skulle handla om läsning (ibid.). 
 
2.1.1   Tekniska  aspekter  
I Lundhs forskning fanns även slutsatser som visar på att barn överlag är positiva till 
talböcker, men att det även finns problematiska sidor så som krånglande teknik och stora 
inläsningsvariationer (Lundh, 2013). Det är dock möjligt, även om ingen senare forskning 
verkar ha undersökt detta, att just de tekniska problemen som användarna i dessa studier 
upplever, har reducerats idag till följd av den tekniska utvecklingen. Möjligheten att 
kunna läsa i datorer, läsplattor och smarttelefon torde vara ett hjälpmedel såväl för att 
minska krånglande teknik som den eventuella känslan av stigmatisering. Man skulle 
kunna anta att ju mindre avvikande ett hjälpmedel är från gängse tekniska attiraljer, desto 
mindre uppmärksamhet drar användandet av talböcker till sig. 
 

2.2   Talböcker  i  skolan  
Nes (2007) fann att i klassrummet så låg fokus många gånger på att läsning innebär att 
avkoda text, istället för att lägga fokus på vad som kommer ut av läsningen och vad som 
är syftet med att läsa. För att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter borde 
man med andra ord försöka implementera uppfattningen att det centrala i läsning är för-
ståelse av det som förmedlas, och inte avkodningsprocessen eller vilken sorts medium 
som används för att uppnå förståelse (Nes, 2007). Ytterligare en sak som noterades av 
uppsatsförfattaren i såväl tidigare forskning som i sitt eget resultat är de kunskapsluckor 
som fanns gällande DAISY, olika inlärningsmetoder och kompensatoriska hjälpmedel 
(ibid.). Dessa kunskapsluckor tyckte författaren sig finna hos såväl användarna, som lä-
rarna och föräldrarna (ibid.). Hon ansåg det särskilt problematiskt att lärarna saknade 
kunskap om detta, då lärarna är de som ska hjälpa och stödja eleverna i deras inlärning 
(ibid.). Med stöd i tidigare forskning förordar Nes (2007) att lärares kunskaper inom om-
rådet måste höjas. Förutom kunskap så krävs även tid för inlärning när man ska lära sig 
att hantera någonting nytt (Hedemark, 2011).  
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Studien The effects of Audiobooks on the Psychosocial adjustment of Pre-adolescents and 
adolescents with dyslexia (Milani, Lorusso & Moltenio, 2009) handlar inte uteslutande 
om den målgrupp som jag är intresserad av, men är ändå relevant. Då denna studie foku-
serar på den psykosociala effekten av ljudböcker fick den ingå för att kunna hänvisa till 
talböckers eventuella positiva effekter. Dessutom användes under ovan nämnda studie en 
sorts inlästa böcker som mer påminner om det som man kallar för talbok än en ljudbok i 
vanlig mening. Studien hänvisar till de positiva resultat som kunde upptäckas efter det att 
deltagarna fått använda sig av ljudböcker under en femmånadersperiod. Efteråt kunde 
man se att deltagarna hade mindre av de beteendeproblem som aggressivitet, hyperakti-
vitet och uppmärksamhetsproblem som tidigare varit framträdande hos dem, vilket antas 
bero på att deras frustration minskat genom att ljudböckerna underlättat deras studier (Mi-
lani et al., 2009). Man kunde även påvisa att ljudböckerna haft effekt på deltagarnas läs-
förståelse (ibid.). Orsaken till detta antas vara att deltagarna tränats i att avkoda skrivna 
ord genom att de var tvungna att följa med i den skrivna texten medan de lyssnade på 
ljudboken (ibid.).  Dessutom antas att deras självförtroende och läslust ökade under denna 
period vilket ytterligare bidrog till deltagarnas förbättrade läsförståelse (ibid.). Trots att 
skillnaden i jämförelse med kontrollgruppen inte var så framträdande när det gällde andra 
positiva resultat, så drog ändå forskarna slutsatsen att även bättre skolresultat och större 
motivation och deltagande i skolaktiviteter kunde påvisas (ibid.). 
 

2.3   Omgivningens  syn  på  talböcker  
Att den sociala omgivningen är avgörande för barns talboksanvändning är något som 
hänvisas till i ett flertal av de studier som ligger till grund för min egen studie. Om an-
vändandet av talböcker skulle ses som något mer än bara ett kompensatoriskt hjälpmedel 
så skulle statusen på talboksanvändningen öka (Lundh, 2013). Vad användarna får ut av 
att använda talböcker beror till stor del på i vilken miljö de används, både gällande typiska 
sociala situationer och större sociopolitiska sammanhang (Lundh & Johnson, 2015). Vi-
dare ser man att det är av största vikt att barnen har personer i sin närhet som kan hjälpa 
dem att hitta till talböckerna (ibid.). 
 
Den danska rapporten av Nils Ole Pors Evaluering af Projektet ”Unge ordblinde i hela 
landet” genomfördes 2011 på uppdrag av Nationalbibliotek for mennesker med læse-
vanskeligheder. Informanterna i projektet gav uttryck för både generella och mer speci-
fika situations- och individanpassade strategier för att anpassa sig (Pors, 2011). Författa-
ren tillskriver ovan nämnda strategier förklaringen att ”der er ikke megen social prestige 
i at være ordblind” (Pors, 2011, s. 6). I sin slutsats nämner rapportförfattaren att han efter 
att ha studerat undersökningens resultat anser att det inte finns något tvivel om att tal-
böckerna innebär en avgörande skillnad för de med läs- och skrivsvårigheter (ibid.). Han 
ger uttryck för att kännedomen om talboksanvändning måste öka för att kunna vara till 
hjälp för så många som möjligt och att en väg dit är en intensiv förmedlingsinsats (ibid.). 
Det framgår vidare att omgivningens inställning till talböcker, både i skolan och på biblio-
tek, är avgörande för hur och huruvida barnen överhuvudtaget använder sig av talböcker 
(ibid.). Någon förklaring till vad som ligger i formuleringen ”omgivningens inställning” 
beskrivs inte närmare, men jag drar slutsatsen att det handlar om att omgivningen ger 
uttryck för att talböcker inte har samma status som tryckta böcker. 
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En av de studier som Pors i sin tur hänvisar till är Hjælpemidler og adgang till læring 
blandt børn og unge med ordblindhed/svære læsevanskeligheder (Nationalbibliotek for 
mennesker med læsevanskeligheder, 2011). I slutsatsen konstateras ett positivt samband 
mellan användning av talböcker, läxläsning, läsvanor och trivsel i skolan (ibid.). Om man 
såg till att barn med läsnedsättningar tillgodosågs med talböcker i större utsträckning så 
skulle med största sannolikhet de genomsnittliga skolresultaten för Danmark kunna för-
bättras (ibid.). Flertalet av de tillfrågade barnen med läs- och skrivsvårigheter svarade i 
denna undersökning att de får tillräcklig hjälp med och instruktion till kompensatoriska 
hjälpmedel i skolan, trots att väldigt få av de tillfrågade uppger att de egentligen vet vilken 
hjälp och vilka hjälpmedel de har rätt att kräva (ibid). På frågan om var användarna typiskt 
begagnar sig av talböcker svarar flertalet sammanlagt – 7 av 10 – att de använder det 
hemma, medan något färre svarar att de använder det på skolan (ibid.). Att notera är att 
det är de yngre respondenterna som till störst del anger att de läser hemma, medan de 
äldre respondenterna i högre grad anger att de använder talböcker i skolan (ibid). Då jag 
riktade in min studie på barn som går på mellanstadiet, fann jag detta intressant att notera. 
 

2.4   Sammanfattning  av  litteraturgenomgång  
Genom att redogöra för tidigare forskning samt för relevant litteratur har en bakgrund till 
min studie tecknats. De aspekter jag tycker är av störst intresse i den tidigare forskningen 
är de uttryck för den sociala stigmatiseringen som de unga talboksanvändarna ger uttryck 
för, samt den kunskapslucka som verkar finnas så väl hos pedagoger som hos användarna 
själva när det gäller hur man kan arbeta med talböcker i skolan. Gemensamt för det bak-
grundsmaterialet är att alla texter genomgående ger uttryck för att de ser barn som kom-
petenta och kunniga, samtidigt som man också kan utläsa att de påverkas mycket av det 
omgivande sammanhanget (Hedemark, 2011). 
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3   Perspektiv  
Istället för att studien skulle omgärdas av ett mer traditionellt teoretiskt resonemang, föll 
valet på att låta studien genomsyras av olika perspektiv. Skälet till att i studien anlägga 
perspektiv istället för ett mer sedvanligt teoretiskt resonemang, grundar sig i en önskan 
om att komma informanterna nära och så långt som möjligt försöka förstå användandet 
av talböcker ur deras synvinkel. Utgångspunkten för denna studie var att undersöka tal-
boksanvändande ur användarnas perspektiv, och därför var även föresatsen att just ett 
användarperspektiv skulle framgå tydligt i min analys av materialet. I och med mitt fokus 
på en viss grupp användare, nämligen barn, så föll det sig också naturligt att i analysför-
farandet se talboksanvändandet ur ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. Därutöver 
applicerades ett sociokulturellt perspektiv, för att kunna undersöka huruvida skolan som 
institution påverkade mina informanters talboksanvändning. Ovan nämnda perspektiv an-
vändes dessutom som en del i analysförfarandet i en av de tidigare studier som finns med 
i litteraturgenomgången (Lundh, 2013). Genom att anlägga dessa perspektiv var min av-
sikt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna analysera empirin och för 
att gagna studiens syfte. 
 
Med anledning av mitt val att genomföra en studie inom ett ämne som jag har stor för-
kunskap om, på en plats där jag vistas dagligdags och med för mig sedan tidigare kända 
personer, så var det svårt att undvika att ha med mig dessa erfarenheter in i forskningen. 
Erfarenheterna består dessutom av att själv ha varit barn, men också av en stor kunskap 
om läsnedsättning i och med förutvarande arbete som grundskollärare och därutöver in-
hämtade kunskaper om talböcker genom arbete i skolbiblioteket.  
 

3.1   Användarperspektiv  
Att utgå från ett användarperspektiv har sitt i ursprung i det som inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning kallas för User studies eller Information Needs, 
Seeking, and Use (INSU). Inom detta område vill man studera användarnas sökning och 
användande av information och en del av studierna gör detta utifrån ett uttalat användar-
perspektiv. Vill man förstå användarnas tillämpning av ett visst medieformat fordras en 
förståelse för syftena som ligger bakom användningen av detta medieformat (Lundh, 
2013).  
 
Eftersom en användares önskan resulterar i beteenden som är betydligt enklare att obser-
vera än en användares behov kan det vara svårt att uppfatta hur och när en användares 
behov yttrar sig (Case, 2012). Ett behov, det må vara så väl ett informationsbehov som 
ett annat behov, behöver inte heller vara medvetet, utan kan innebära att en användare 
inte inser sitt verkliga behov utan bara tror sig veta det (ibid.). Att ett informationsbehov 
är situationsberoende är man eniga om inom informationssökningsforskning, medan dis-
kussionerna kring hur situation bör definieras varit många (ibid.). I min studie har jag valt 
att utgå från definitionen betydelsebärande ramverk där individen är oskiljaktig från kon-
texten (ibid.). 
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3.2   Barnperspektiv  och  barns  perspektiv  
Vid sidan av mitt val att anlägga ett användarperspektiv valde jag även att relatera detta 
till distinktionen mellan ”barnperspektiv” och ”ett barns perspektiv”. Denna distinktion 
har bland annat diskuterats av forskarna Johansson, Karlsson och Hillén (2013). Mot bak-
grund av sin barnforskning hävdar de att för att forskning om barn ska ge resultat, så 
fordras en förståelse för hur barns liv och villkor ser ut (ibid.). Även Sommer, Pramling 
Samuelsson och Hundeide (2011) har diskuterat skillnaden mellan dessa två termer, ge-
nom att tydliggöra att även om begreppen är inbördes relaterade så är det två distinkt olika 
begrepp. Att anlägg ett barnperspektiv innebär att man som vuxen utgår från de kunskaper 
och erfarenheter man har sedan tidigare, för att kunna leva sig in i och förstå barnen och 
de kontexter de lever i (Johansson & Karlsson, 2013). Ett barnperspektiv skapas av vuxna 
som avsiktligt försöker återskapa barns perspektiv; det handlar alltså om vuxenvärldens 
objektifiering av barn (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2010/2011). Ett 
barns perspektiv innebär däremot att man tar hänsyn till enskilda barns uttryck och upp-
levelser och hur de uppfattar saker och ting ur sitt perspektiv (Johansson & Karlsson, 
2013). Barns perspektiv handlar om att det är barns egna erfarenheter, uppfattningar och 
insikt om sin egen situation som är det centrala, och att det är vad vuxna strävar efter att 
förstå genom att anlägga ett barnperspektiv (Sommer et al, 2010/2011). Ofta brukar    
emellertid båda dessa aspekter inbegripas i begreppet barnperspektiv (Johansson, 2013), 
men i denna studie var avsikten att försöka skilja dem åt.  
 
Vid genomförandet av min studie togs sålunda avstampet i ett barnperspektiv, samtidigt 
som uppmärksamheten inriktades på barns perspektiv för att eventuellt kunna ompröva 
mina aspekter under resans gång. Att som vuxen anlägga ett barnperspektiv innebar där-
med att jag i min studie var tvungen att vara lyhörd och respektfull inför barnen och den 
information de lät mig ta del av (Johansson & Karlsson, 2013). Dessutom var det viktigt 
att använda min kännedom om barn för att skapa så pass jämbördiga möten som möjligt, 
så att barnen hade möjlighet att komma till sin rätt och så att de fick känna att de var 
experterna inom området för talböcker (ibid.).  
 

3.3   Sociokulturellt  perspektiv  
En av de frågor som ställdes i inledningen var om användandet av talböcker kunde på-
verkas av omgivningens inställning. I den tidigare forskningen hittade jag flera exempel 
på att omgivningen till stor del var det som påverkade talboksanvändandets vara eller 
icke-vara. Jag har därför valt att i analysfasen försöka se om det gick att utröna om infor-
manterna hade några särskilda förhållningssätt till läsning som skulle kunna förknippas 
med skolan som institution (Säljö, 2014). Enligt det som Säljö (ibid.) kallar för institut-
ionalisering av lärande så innebär lärandet i skolan att det sker avskilt från det övriga 
samhället. Genom detta synsätt så påverkas de inblandade av normativa pedagogiska ide-
ologier för hur undervisning ska struktureras och vilka metoder man bör använda för att 
inhämta kunskap (ibid.). Genom alla tider har skolvärlden genomsyrats av hävdvunna 
både synliga och osynliga regler för vad som anses vara de rätta sätten att inhämta kun-
skap på (ibid.). I denna studie finns inte utrymme för att analysera närmare hur denna 
form av kommunikativa mönster i undervisningen har uppstått. Däremot har jag under-
sökt huruvida det fanns tecken att ovannämnda synsätt inom den svenska skolkulturen 
fortfarande består, vilket i så fall skulle kunna påverka talboksanvändandet. 



 
12 

4   Metod  
I detta avsnitt beskrivs hur jag tog mig an metodiken för min studie. Detta görs genom en 
genomgång av val av metod, beskrivning av den valda metoden samt en redogörelse för 
de forskningsetiska problemställningar som uppkom. Avslutningsvis beskrivs processen 
för urvalet, genomförandet av materialinsamlingen samt hur materialet bearbetades.  
 

4.1   Val  av  metod  
Målet var att få en mer kontextuell, fördjupad förståelse av om det fanns förklaringar till 
mina upplevelser av att barn inte använder talböcker i någon större utsträckning i skolan 
(Johansson, 2012a). Sålunda var riktpunkten att förstå innebörden av icke-användandet 
av talböcker i skolan och inte hur mycket eller hur ofta talböcker används, vilket gjorde 
valet av kvalitativa intervjuer naturligt (Trost, 2012). Då det handlade om intervjuer med 
barn anade jag dock att det kanske varken skulle bli alltför långa eller djupa samtal, och 
det var därför svårt att på förhand veta om intervjuerna skulle rymmas inom begreppet 
kvalitativa. Metoden får helt sonika kallas för semi-strukturerade intervjuer, men strävan 
var efter mer djup än bredd. 
 
För att kunna få svar på barnens egna upplevelser av att använda talböcker, så kändes det 
mest naturliga att fråga barnen själva. På så sätt kunde det mer säkert vara deras uppfatt-
ningar som kom fram och inte någon annans. Mitt intresse var barns individuella tankar 
och upplevelser, och inte hur en grupp barn tänker tillsammans. En risk när man genomför 
en gruppintervju är att informanterna påverkar varandra, vilket kan undvikas vid enskilda 
intervjuer. Då det dessutom rörde relativt personliga ämnen, som eventuella tankar om 
att känna sig annorlunda, kunde de då ha möjlighet att uttrycka sina åsikter utan att behöva 
känna sig rädda för vad övriga deltagare skulle tycka och tänka. Genom att genomföra 
semistrukturerade intervjuer, där jag hade förutbestämda frågor nedskrivna, fanns det 
möjlighet att driva intervjun framåt, samtidigt som det fanns utrymme för att vara flexibel 
för de intervjuades tankegångar (Johansson, 2013b).  
 

4.2   Urval  
Urvalet var icke-slumpmässigt, med ett tydligt drag av ett så kallat bekvämlighetsurval 
(Trost, 2010). Bekvämligheten låg i valet att intervjua elever som går på den skola där 
jag själv arbetar. Fördelen med detta var att det inte behövdes någon lång startsträcka för 
att lära känna varandra, utan vi kunde gå ganska rakt på själva intervjun. I och med min 
strävan efter att intervjua personer som jag förutsatte skulle vara relevanta för studien så 
gjordes ett målinriktat urval (Bryman, 2008/2013). Själva målinriktningen bestod i att 
elever som jag visste hade ett konto för Egen nedladdning hos legimus.se tillfrågades. 
Barnen som blev intervjuade går på mellanstadiet, och är därmed mellan 10-12 år, vilket 
berodde på antagandet att man kan få mer utförliga svar av barn i dessa åldrar än av barn 
i yngre åldrar. Det är också betydligt fler som får olika sorters läsnedsättningsdiagnoser 
när de går på mellanstadiet än på lågstadiet, och som därmed har varit i kontakt med 
talböcker.   
 
 



 
13 

Skolan där eleverna går ligger i en förort till Stockholm i ett område som socialt kan sägas 
tillhöra övre medelklass. Här har i stort sett alla elever tillgång till så väl datorer som 
läsplattor och egna smartphones. De elever som har någon form av läsnedsättning får sig 
alltid tilldelad en egen Ipad att ha i skolan. Detta bäddar förstås för att det finns goda 
tekniska förutsättningar för att använda talböcker.  
 

4.3   Genomförande  
Av de som tillfrågades tackade initialt åtta barn ja till att vara med, men innan intervjuerna 
gjordes så ångrade sig två av eleverna och avböjde att medverka. Sålunda genomförde 
jag sammantaget sex stycken semi-strukturerade intervjuer. Min utgångspunkt var att för-
söka vara flexibel och lyhörd för mina intervjupersoner, och inte försöka kontrollera sam-
talet alltför mycket. Det finns alltid en risk att man som intervjuperson leder informanten 
för mycket, i synnerhet när informanten är ett barn. Det är också lätt att en intervjusituat-
ion kännetecknas av den maktrelation som finns mellan intervjuare och informanten i 
allmänhet och mellan vuxna och barn i synnerhet (Johansson & Karlsson, 2013). Som 
varande den vuxne med den vuxnes ansvar gällde det sålunda att skapa en situation som 
möjliggjorde en så jämlik kommunikation som möjligt (ibid.). Jag försökte att vara tydlig 
med att mina informanter hade något att berätta som var nytt för mig, och genom att visa 
ett genuint intresse för deras upplevelser.  
 
I mitt arbete i skolbiblioteket märker jag att man är en annan sorts vuxen än en förälder 
eller lärare, att det blir ett läge lite mittemellan. Jag är en vuxen som finns i skolan, som 
man kan prata böcker och mycket annat med, men som inte har som uppgift att bedöma 
deras kunskaper eller utveckling. Samtidigt är det ju ett faktum att jag både är vuxen och 
jobbar på elevens skola, vilket automatiskt medför en maktposition. Jag var därför noga 
med att när jag frågade om eleven skulle vilja delta i denna studie, så innebar det att de 
skulle vara mina experter, att det inte fanns några rätt och fel och framför allt hur glad jag 
var att de ville hjälpa mig med min studie.  
 
Intervjuerna genomfördes i skolbiblioteket, då detta är en miljö som är mindre stel än ett 
klassrum, och som eleverna känner sig hemma i och kan vara avslappnade i. Emellertid 
innebar valet av intervjuplats mer en fördel för mig, då det är min arbetsplats och där jag 
vistas betydligt mer än vad de gör och att de i och med detta kom och besökte mig och 
inte tvärtom. Barnen informerades inledningsvis muntligen av mig om studiens syfte, vad 
intervjun skulle handla om, vad deras svar skulle användas till, att svaren skulle behandlas 
konfidentiellt, vilka som kommer att läsa den färdiga uppsatsen och även att de och deras 
föräldrar gärna fick ta del av uppsatsen när den var färdigställd.  
 
Det visade sig vara mer komplicerat än väntat att få till en tid som passade både mig och 
informanterna. Jag ville undvika att ta ut eleverna från deras lektioner för att de då skulle 
missa undervisningstid. Eleverna uppgav dessutom att de inte hade tid att stanna kvar 
efter skolans slut på grund av diverse aktiviteter. Den tid som kvarstod som möjlig inter-
vjutid var då deras raster, vilka ofta inte överensstämde med de tider som jag själv var 
ledig från mina ordinarie arbetsuppgifter.  
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Jag lyckades emellertid att få till intervjuerna med samtliga elever som tackat jag till att 
medverka. Varje intervju tog i genomsnitt 15 minuter. Vissa pratade mer och då tog också 
intervjun en längre stund medan andra var mer knapphändiga i sina svar och då blev in-
tervjutiden något kortare. Alla frågor besvarades dock i samtliga intervjuer. För att få 
informanterna att berätta om sina egna erfarenheter av att använda talböcker var det vik-
tigt att inleda samtalet med en öppen fråga; ”Om jag säger talbok – vad är det första du 
tänker på?”. Eftersom mitt intresse låg i att få svar på mina frågeställningar för att kunna 
genomföra studien, så valde jag att ha en intervjuguide med frågor med mig (se Bilaga 
2). Guiden gav en struktur för samtalen, samtidigt som det blev möjligt att vara flexibel 
vid varje intervju. Det kändes skönt att ha med uppföljningsfrågor ifall informanterna 
skulle komma av sig. Intervjuguiden visade sig vara viktigare under intervjuerna med de 
barn som var lite mer svårpratade. Under de intervjuer då informanterna var mer lättpra-
tade fick intervjuguiden vara och jag ställde då helt sonika en öppningsfråga och fick sen 
se vart samtalet ledde. 
 
Då detta var första gången för mig som intervjuare insåg jag att det var svårare än jag 
förväntat mig att vara flexibel och inte styras för mycket av min önskan att få svar på 
mina frågor. I efterhand syntes det mig att denna iver att vilja hjälpa till att alltid hitta ett 
svar på en fråga, förmodligen hade att göra med den rädsla man som vuxen många gånger 
känner för att barn ska känna sig mindre vetande och dumma. Det var således ett nyttigt 
inlärningstillfälle för mig i min roll som forskare när det gällde att praktisera mina inter-
vjukunskaper. Trots att intervjuerna inte blev varken särskilt långa eller många kändes 
det som att materialet gav tillräckligt att utgå ifrån, då syftet ändå inte var att göra gene-
raliseringar. Fördelen med att lägga vikten på ett fåtal väl genomförda intervjuer är att 
man får ett litet och hanterbart material (Trost, 2010).  
 

4.4   Bearbetning  av  materialet  
Även fast intervjuerna inte var så långa fokuserade jag på att transkribera de avsnitt som 
kändes relevanta för min studie, och utelämnade sålunda de avsnitt då informanterna ta-
lade om annat än det som handlade om talböcker. Detta för att spara tid. Transkriptionerna 
gjordes i enlighet med skriftspråkliga regler, eftersom fokus låg på det innehållsmässiga 
och inte på att få med tonfall, pauser och liknande. Transkriptionerna låg sedan till grund 
för mitt analysarbete. De delar som jag ville få fram i mitt material var sådant som svarade 
mot mitt syfte att undersöka grundskoleelevers upplevelser kring användandet av tal-
böcker.  
 
Min förhoppning var att genom att analysera svaren genom de teoretiska perspektiven, så 
skulle det kunna utrönas en eller kanske fler förklaringar till varför eleverna inte använder 
sig av talböcker i skolan i någon större utsträckning. Jag valde att leta efter uttryck för 
synen på läsning, en eventuell skillnad mellan användandet av talböcker i skolan och i 
hemmet, samt uttryck för känslor av stigmatisering. För att underlätta analysarbetet och 
redovisningen tematiserades materialet med utgångspunkt från litteraturgenomgångens 
rubriker. Det innebar således att materialet strukturerades efter kategorierna synen på läs-
ning, talböcker i skolan samt omgivningen syn på talböcker. Då jag inför denna studie 
även hade ett särskilt intresse i att utröna skolbibliotekariens roll i talboksanvändande fick 
det redovisas som ett undertema. Inom synen på läsning rymdes även ett särskilt fokus 
på tekniska aspekter och vägar till läsning.  
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4.4.1   Forskningsetiska  hänsynstaganden  
Att intervjua barn är känsligt och man måste närma sig dem med extra försiktighet. När 
barn involveras i forskning är det flera etiska frågor som man måste ta hänsyn till och de 
krav som Vetenskapsrådet har föreslagit att man ska ta i beaktande när man intervjuar 
barn är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet     
(Johansson & Karlsson, 2013). Redan från början gavs deltagarna information om studi-
ens syfte och om att deltagandet var frivilligt. Inför intervjuerna informerades barnens 
vårdnadshavare skriftligen om studien, och de fick ge sitt samtycke till barnens medver-
kan via en blankett (se Bilaga 1). Jag var också tydlig med, både i det muntliga till barnen 
och det skriftliga till föräldrarna, att allt insamlat material skulle behandlas konfidentiellt. 
De informerades även om att det inte fanns någon risk att det insamlade material skulle 
användas till andra ändamål än till denna studie.  
 

4.4.2   Begränsningar  i  metodvalet  
Det skulle ha kunnat vara en fördel att inte ha någon som helst kännedom om de delta-
gande eleverna för att på så sätt undvika att färgas av förkunskap om eleven och eleven i 
sin tur av sin relation till mig. Fördelarna övervägde emellertid; dels att jag kände ele-
verna sedan tidigare och slapp den startsträcka som det skulle ha inneburit om vi först 
skulle lära känna varandra. Vi fick dessutom båda vara i en miljö där vi känner oss hem-
mastadda.  
 
Ett dilemma med kvalitativa metoder, som den som används i min studie, är att den kun-
skap man inhämtar riskerar att bli väldigt subjektiv. Vidare finns en risk att man istället 
för ”det levda livet” får  tillgång till ”det berättade livet” (Johansson, 2013b). Det innebär 
att det som kommer fram i intervjun, ”det berättade livet”, är det som barnet delar med 
sig av i just den situationen (ibid.). I min roll som forskare var det av största vikt att jag 
var medveten om att informationen som framkom i intervjuerna var ett samspel mellan 
mig och informanterna (ibid.). Dessutom hade jag i bakhuvudet att kontexten hade bety-
delse för vilken information jag fick (ibid.). Således kunde andra svar ha fåtts under andra 
omständigheter. 
 
Av barn får man i många fall inte de mest uttömmande svaren, då de i regel inte har 
samma förmåga att reflektera över och analysera sina svar som vuxna har. Å andra sidan 
är fördelen att använda just denna metod när man undersöker barn att barn är mindre 
benägna att tillrättalägga sina svar just för att de inte analyserar och försöker förstå en 
situation och vilka förväntningar det finns på dem, som samma sätt som vuxna kan göra. 
De finns alltså inte samma risk att de förställer sig som om man intervjuade en vuxen. 
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5   Resultat  och  analys  
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkom i det empiriska materialet, tillsam-
mans med en redogörelse för hur resultaten kan analyseras utifrån de teoretiska perspektiv 
som ramade in min studie. För att tydliggöra bilden av hur analysen av resultaten uttol-
kades redovisas resultaten alternerat med analysen av informanternas utsagor. I och med 
valet att utgå från användarnas perspektiv, kändes det betydelsefullt att informanternas 
egna utsagor fick exemplifieras ordagrant i texten. Detta för att förtydliga att jag betrak-
tade informanternas utsagor som förnuftiga och omdömesgilla. 
 
Valet att utgå från ett användarperspektiv innebar dessutom att jag i barnens utsagor var 
tvungen att ha förståelse för vilka syften som låg bakom talboksanvändandet. Exempelvis 
skulle eventuella skillnader i användandet mellan hem och skola kunna bero på de olika 
kravnivåer som finns i jämförelse mellan de olika arenorna. Att anlägga ett barnperspek-
tiv innebar en strävan efter att förstå barnens utsagor som rationella sedda ur barnens 
perspektiv (Lundh, 2013). Intentionen var med andra ord inte att försöka tillrättalägga 
deras berättelser genom att försöka hitta förklaringar till de eventuella problem som de 
gav uttryck för, utan att se deras utsagor som sanna och förnuftiga. Grunden för denna 
studie var de intervjuade barnens expertutlåtanden och min avsikt var inte att ifrågasätta 
dem. Det sociokulturella perspektivet innebar att jag var uppmärksam på uttryck som 
skulle kunna vara tecken på att talboksanvändning är beroende av sin kontext.  
 
Informanterna går i årskurs 5 och 6 och är således mellan 11-12 år. För att hålla mig till 
löftet om konfidentialitet kallas informanterna i texten för A, B, C, D, E och F. För att 
ytterligare undvika identifikation kallas samtliga informanter för det könsneutrala ”hen”, 
och andra namngivna personer har ersatts med ”NN”. En översikt över informanterna står 
att finna i Bilaga 3. Som tidigare nämnts ligger fokus på följande huvudteman; synen på 
läsning, talböcker i skolan samt omgivningens syn på talboksanvändande.  
 

5.1   Synen  på  läsning  
Inledningsvis ville jag veta vad mina informanter tänkte på då de hörde ordet ”talböcker”. 
Svaren var bland annat att de tänkte på legimus-appen, på att någon läser för dem och på 
att en talbok är en bok som man lyssnar på. Av dessa svar kunde man utröna att infor-
manterna inte tänkte att en talbok är synonymt med en tryckt bok. Min ansats var att 
försöka att anamma uttrycket att läsa en talbok, vilket i ett tidigare avsnitt (se 1.3.1.) 
aviserades är den hållning som MTM önskar sprida. Då ingen av informanterna anam-
made detta uttryck, gjorde det att jag också omedvetet övergick till att prata om att man 
lyssnar på och inte att man läser en talbok. Ingen av informanterna gav däremot uttryck 
för att de beskriver sin användning av talböcker som att de själva läser, utan de var kon-
sekventa i att det handlar om att de lyssnar på när någon annan läser för dem. En av 
informanterna uttryckte det som ”…det är bara skönt att nån läser för mig, så behöver 
inte jag läsa” (C). I en av utsagorna kunde man ana att samtidigt som hen gav uttryck för 
att hen tycker sig se ett användningsområde för talböcker, så jämställer hen det inte med 
att läsa. 

För då behöver man ju inte just läsa vilket kan vara bra också när man är väldigt 
trött och ska läsa många sidor (B). 
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Jag tycker att det är bra att använda den (Legimus, min anm.), men jag tycker det 
är bättre att jag läser som de andra för att få upp läsningen också. Så att det inte 
bara blir att jag lyssnar, för då läser jag inte lika mycket (B). 
 

En av informanterna (E) berättade att hen tänker att hen läser en talbok vid de tillfällen 
texten finns tillgänglig så att hen kan följa med i texten, men att det annars handlar om 
att lyssna på en talbok. Det verkar alltså vara så att uppfattningen är att använda talböcker 
inte innebär att läsa, utan att lyssna.  
 
Jag var angelägen om att ta reda på hur mina informanter såg på nyttan av talböcker. 
Ambitionen var att fånga upp om informanterna själva hade en uppfattning om när det 
kan vara bra att använda talböcker, och om de erhållit kunskap om att talböcker kan vara 
ett stöd för dem.  
 

Ja det är bra just när man inte fattar nånting kanske i boken, så här att jag fattar inte 
alls den här sidan… Och om det är ett kapitel, eller en del av boken som inte är så 
bra, eller om det är svårt att komma igång med boken, så kan jag lyssna lite för att 
komma igång (A).  

 
Utsagan ovan talar för att hen mestadels har talböcker för att komma igång med läsningen, 
eller för att få någonting förtydligat, men att hen ur ett användarperspektiv inte ser det 
primärt som läsning utan mer som ett hjälpmedel. Även en av de andra informanterna gav 
uttryck för att talböcker är bra när man behöver få något förklarat för sig: ”Om det är 
något ord jag inte förstår så läser den för mig, och då förstår jag ännu mer” (C).  
 
Syftena för informanternas talboksanvändning kan ur ett användarperspektiv ses som ett 
uttryck för ett behov (Case, 2012); de tycker sig bli hjälpta av att använda talböcker men 
verkar mest använda sig av det när de inte orkar läsa tryckt text. Behovet består däri av 
att de för att orka ta till sig en text använder sig av alternativa vägar. Som barn är man 
emellertid oftast inte medveten om varför saker och ting är bra eller dåliga för en och jag 
fick svar från några av informanterna att de inte tänkte så mycket på varför det var bra att 
använda talböcker, utan bara gjorde det och koncentrerade sig på handlingen i boken. 
Man skulle därför här kunna se att de gav uttryck för ett omedvetet behov. 
 
Ett par av informanterna berättade först att de inte såg talboksanvändning som läsning, 
för att senare under intervjun ge uttryck för att de kanske inte enbart såg talboken som 
något kompensatoriskt utan också som en egen sysselsättning i sig. ”Ibland är det när jag 
ska sova och ibland när vi har så här läxbok i skolan som jag ska läsa” (D), svarade en av 
informanterna medan en annan svarade ”Ibland brukar jag känna att jag vill läsa bara för 
att, men då orkar jag inte läsa, så då tar jag min Ipad och sätter på den och lyssnar” (C).  
 
Ytterligare en av informanterna (E) bekräftade att det var skönt att lyssna på talbok när 
man var trött, men att hen även använde talböcker när hen ville komma ikapp i någon 
bok. Hen förklarade dock inte närmare om det innebar att hen låg efter i någon skolbok 
eller om hen tyckte att det ibland helt enkelt gick för segt att läsa en tryckt bok. Alla 
informanter gav en bild av att när de lyssnade på talböcker hemma var det för att det var 
en avkopplande aktivitet som de ägnade sig åt i avskildhet antingen i soffan eller i det 
egna rummet. Några av informanterna (A, B och D) gav uttryck för att de initialt fått hjälp 
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hemma med talboksanvändandet, men att de nuförtiden sköter det själva. En av informan-
terna (A) berättade att när hen velat låna en bok, antingen på skol- eller folkbiblioteket, 
och den varit utlånad, så har hen gått hem och laddat ner den som talbok med text och 
kunnat läsa den själv på en gång istället för att behöva vänta på sin tur. Här ser man 
fördelen med talböcker; man har alltid tillgång till dem! 
 
5.1.1   Vägar  till  läsning  
På min fråga vad informanterna tycker om att läsa så nämnde de titlar som Vargbröder, 
Kurragömma, Glasbarnen, Balladen om en bruten näsa, serien om Pax och Lasse-Maja 
vilket allihop är samma titlar som brukar vara utlånade från det fysiska skolbiblioteket. 
Detta var titlar på så väl de tryckta böcker som talböcker som informanterna hade använt 
sig av under den senaste terminen. Att samtliga informanter berättade om de böcker som 
de läste just nu eller precis hade läst, beror antagligen på barns förmåga att vara mest i 
nuet och därmed prata om det som sker i deras liv just nu, inte vad de åt förra veckan eller 
läste förra året.  
 
En av informanterna (A) berättade att innan hen väljer vilken talbok hen ska lyssna på så 
brukar hen provläsa den för att se vad den handlar om (en funktion som finns på legi-
mus.se, min anm.). En av informanterna (D) berättade att hen kollar på topplistorna på 
legimus.se, medan en av de andra informanterna (C) berättade att om hen hittar en bra 
bok i skolbiblioteket så går hen och laddar ner den som talbok. Hen berättade vidare att 
de ofta tipsar varandra i klassen om vilka böcker som är bra och att hen vid vissa tillfällen 
brukar fråga skolbibliotekarien om hjälp att hitta något passande. Informanternas svar på 
hur de hittar till talböckerna tyder på en blandning av målinriktade och mer ”lyckträff-
saktiga” träffar, det som inom informationssökning brukar kallas för serendipitet (Case, 
2012). ”Ibland så frågar jag ju dig”(C), svarade en av informanterna på frågan hur hen 
hittar det hen vill läsa och utvecklade svaret till: 
 

Ibland brukar jag så här när jag söker i datorn efter det jag vill ha och de är typ 
utlånade, då tittar jag runt där de andra brukar titta och så hittar jag ganska mycket 
böcker. För de andra säger: Men den här kan du… den här är väldigt bra (C). 
 

5.1.2   Tekniska  aspekter  
En intressant upptäckt var att ingen av informanterna klagade över att tekniken vid tal-
boksanvändandet krånglade eller upplevdes som svår att förstå sig på. Detta berodde med 
största sannolikhet på den positiva utvecklingen av de bakomliggande tekniska kompo-
nenter som avsevärt förbättrat och underlättat för talboksanvändarna. Då problem med 
tekniken är något som jag vid ett flertal tillfällen stötte på vid genomläsningen av tidigare 
forskning (Lundh 2013), och som angavs vara mycket störande, fann jag det glädjande 
att mina informanter inte gav uttryck för att det skulle vara något problem. Legimus-
appen har underlättat användningen av talböcker och det torde locka fler att använda tal-
böcker när inte teknikkrångel står i vägen. Två av informanterna gav emellertid uttryck 
för att de tyckte att det fanns ett problem som borde åtgärdas. 
 

Man kan faktiskt säga så här; I talboken finns det ett så här litet problem. Om man 
har lyssnat en kväll, vi säger en timme och då så kommer den kanske inte ihåg det 
och då så hoppar den tillbaka och då kanske man kan lyssna igen lite, man kan ju 
komma ihåg sidan, men man kanske inte kommer ihåg precis var man är (E). 
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Ytterligare ett problem i legimus-appen uttrycktes av en av informanterna enligt följande:  
 

Att när man typ spolar fram, att den (legimus-appen, min anm.) är snabbare, så att 
inte rösten blir så här ljusare och när man går bakåt så blir den mycket mörkare, 
sen så måste man hitta exakt på hundra för att den ska vara normal (F). 

 
Samma informant uttryckte också en önskan om att de inlästa böckerna ska utgöras av 
mer röster som alla kan lyssna på. Hen berättade under skratt hur svårt det hade varit att 
lyssna på en inläsare med skånsk dialekt. Hen berättade vidare att det ibland kändes som 
om de (legimus, min anm.) hade tagit texter direkt från Google översätt, för de uttalade 
vissa ord så konstigt.  
 
Ytterligare en av informanterna (B) gav uttryck för att hen ibland har svårt att lyssna på 
talböcker beroende på att hen tycker att rösterna inte låter som en riktigt människa, utan 
väldigt annorlunda. Vi hade emellertid pratat om talsyntes precis innan hen gav detta ut-
talande om talböcker och det kan mycket väl vara så att hen blandade ihop de båda sa-
kerna.  
 

5.2   Talböcker  i  skolan  
Utgångspunkten för denna studie var att jag hade uppfattningen att eleverna sällan an-
vände sig av talböcker i skolan. Jag ville jag att informanterna skulle berätta om sin an-
vändning av talböcker både i skolan och hemma, för att se om jag kunde se några skill-
nader i användarfrekvensen. Min tanke var att jag genom att analysera deras utsagor om 
deras användande skiljer sig mellan dessa arenor skulle kunna dra några slutsatser om vad 
det beror på.  
 
Utsagorna kring användningen av talböcker i skolan var relativt enstämmiga bland infor-
manterna i det att de berättade att de använde talböcker i långt större utsträckning hemma 
än i skolan. Det var endast två av informanterna (C och E) som över huvud taget sade sig 
använda talböcker i skolan över huvud taget. En av dem (C) sade sig använda talböcker 
frekvent i skolan, medan den andra informanten (E) sade sig använda talböcker väldigt 
sporadiskt i skolan.  
 
Övriga informanter sade sig aldrig använda talböcker i skolan, och på frågan varför på så 
fick jag bland annat följande svar: 
 

Jag vet inte, det är bara… Böckerna i skolan brukar vara bra, eller…Nej men alltså, 
hemma läser jag andra böcker, jag läser men än i skolan, om man lägger ihop all 
tid och så (…) Jag vet inte riktigt. Jag har inte ens tänkt att jag kan göra det (A).  

 
En av informanterna berättade att hen inte har sett att någon i klassen använder det, trots 
att hen är ganska säker på att flera i klassen har legimus-konto. På frågan om vad hen tror 
att det beror på svarar hen: 
 

Nej men jag tror inte att någon använder sig så mycket av talböcker för då är det 
liksom lektionstid och då tycker man att det är bättre att läsa då. Men jag tror att 
det kanske mer är meningen om man får en läsläxa (B).  
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Samtliga informanter svarade att de använder talböcker hemma, om än i olika stor ut-
sträckning. Endast en av informanterna (C) svarade att hen använder talböcker mer i sko-
lan än hemma. De övriga svarade att de bara använder talböcker hemma och inte alls i 
skolan. Jag blev således stärkt i att observationen stämde att jag väldigt sällan eller aldrig 
sett några elever använda talböcker i skolan.  
 
Ett par av informanterna (E och F) skildrade sitt icke-användande genom utsagor som att 
de tycker att det går ganska bra med att läsa tryckta pappersböcker i skolan, men att det 
går lite långsammare. En av dem (E) menade att hen inte hinner och ibland helt enkelt 
inte orkar ta fram sin Ipad och sina hörlurar när det är dags för läsning under skoltid. Hen 
tar upp sin bok istället och läser och beskrev vidare att det är roligare att läsa själv, även 
om det tar mycket längre tid. Trots att tekniken idag är så välutvecklad så verkar det i 
realiteten kunna vara så att användarna inte upplever att de hinner få fram Ipad och hör-
lurar under lektionstid. Detta skulle dock kunna vara ett uttryck för ett barns perspektiv; 
då det är lite mer jobb med att ta fram exempelvis en Ipad och hörlurar jämfört med att ta 
upp en pappersbok ur lådan så har helt enkelt ”orkar-inte”-känslan tagit över.  
 
Förutom en av informanterna (C) som tyckte att hon får stöd av läraren, så gav de övriga 
inte uttryck för att de kände att deras lärare stöttar dem i sin talboksanvändning under 
skoltid. Informant C var också den enda av informanterna som uppgav att hen regelbundet 
använde sig av talböcker i skolan, vilket pekar på lärarens betydelse för huruvida eleverna 
använder talböcker i skolan eller ej. Däremot sade samtliga informanter att de (nog) skulle 
använda sig av talböcker mer om läraren mer frekvent uppmuntrade dem till det. En av 
informanterna (B) beskrev att hen endast använt legimus-appen vid ett enda tillfälle i 
skolan, vilket var i samband med att en speciallärare varit med och visat dem hur de skulle 
göra. Hen sade sig tycka att det hade varit bra, men hen kunde inte riktigt beskriva varför 
hen inte fortsatt att använda sig av det. Och på frågan om hen skulle använda sig av tal-
böcker om läraren uppmuntrade hen till det blev svaret: ”Jag tycker att det är bra att an-
vända den, men jag tycker det är bättre att jag läser som de andra för att få upp läsningen 
lite också” (B).   
 
Ytterligare en av informanterna bekräftade inställningen att i skolan så läser man och 
hemma lyssnar man. 
 

Alltså, jag brukar lyssna hemma så då tänker jag att jag läser i skolan, då har jag, 
då övar jag på båda sakerna. Och jag tänker att om det är något speciellt i skolan 
som vi ska öva på så läser jag i skolan och lyssnar hemma och då blir det ganska 
bra (F).  

 
Ser man på dessa utsagor ur ett användarperspektiv så ser man ett uttryck för att infor-
manternas olika syn på läsning i skolan och hemma är avhängigt den kontext de befinner 
sig i (Case, 2012). Det situationsberoende användandet av talböcker talar för att                 
informanternas olika förhållningssätt till läsning beror på om de befinner sig hemma eller 
i den mer institutionella miljön som skolan är (Säljö, 2014). En av informanterna sam-
manfattar med följande uttryck den samlade bild jag anser mig ha fångat upp gällande att 
i skolan bör man läsa tryckt text medan man hemma kan ta till talböcker: ”Ja hemma 
lyssnar jag och här (i skolan, min anm.) läser jag” (F). 
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5.3   Omgivningens  syn  på  talböcker  
En av mina funderingar kring varför elever med talbokskonto använder sig av det i en så 
begränsad utsträckning i skolan är hur pass mycket omgivningens syn påverkar deras   
talboksanvändning. Omgivningens attityd till talboksanvändning kan bevisligen ha stor     
inverkan på hur pass bekväma de som använder talböcker känner sig. I skolan strävar 
många efter att vara som alla andra.  
 
Känslan av stigmatisering var något som jag fann stöd för i litteraturen. Exempelvis så 
skriver Pors (2011) i sin utvärdering att han i analysen funnit uttryck för människors stra-
tegier för att passa in i sociala sammanhang. Dessa strategier tillskriver han det faktum 
att det inte ligger särskilt mycket social prestige i att ha dyslexi (Pors, 2011). Lundh 
(2013) återger talboksanvändande barns upplevelse av att klasskamrater ställer frågor om 
talboksanvändningen i skolan, något som de tycker är tröttsamt och irriterande. När jag 
själv frågade mina informanter om de upplevt att andra haft åsikter om deras användande 
av talböcker fick jag en hel del olika svar, av vilka några gav uttryck för vad som skulle 
kunna vara en viss känsla av stigmatisering: ”Nej men alltså vissa säger ju det (att tal-
böcker är fusk, min anm.) men… Fast det bryr jag mig inte om” (A). 
 

Litegrann (att några i klassen kanske tycker det är att fuska att lyssna på en talbok, 
min anm.), eftersom då läser man ju inte heller själva boken, utan man lyssnar på 
boken (B).  
 
Några kompisar kommer fram och tittar vad jag gör för de är nyfikna, för att jag 
och NN är de enda som har Ipads och då är de nyfikna vad jag gör på den (…) Och 
jo några (har sagt att det är fusk, min anm.), men NN (läraren) sa så här: ”Du be-
höver inte tänka på dem” (C). 

 
Ett par av informanterna (D, E och F) sade sig aldrig ha upplevt att någon ifrågasatt deras 
talboksanvändning. Dessa informanter hade heller inte använt sig av talböcker i skolan 
mer än en av dem (E) som sade sig ha använt det vid något enstaka tillfälle. Utifrån min 
egen erfarenhet av att vara barn, eller helt enkelt människa, så vet jag att de flesta mer 
eller mindre strävar efter att passa in i den sociala omgivningen. Jag har därför anledning 
att tro att den sociala omgivningen påverkat informanternas uppfattning om att talböcker 
är mer ett komplement än läsning i sig. 
 
5.3.1   Skolbibliotekariens  roll  för  talboksanvändandet  
På frågan om informanterna skulle vilja ha mer hjälp av skolbibliotekarien svarade samt-
liga informanter utom en att de skulle använda sig mer av talböcker om de fick mer hjälp 
av skolbibliotekarien. Vid närmare frågor kring detta förstod jag att det de mest ville ha 
hjälp med för tillfället är boktips. Personliga rekommendationer om böcker var något som 
flera av dem sade sig skulle uppskatta, och de uttryckte således inte något större hjälpbe-
hov med själva navigerandet i legimus-appen. Jag uppfattade detta som ett tecken på att 
informanterna ur ett användarperspektiv är kompetenta och kunniga när det handlar om 
det tekniska användandet. Emellertid kan jag dra slutsatsen från mitt eget barnperspektiv 
att de flesta barn uppskattar att få uppmärksamhet och personlig hjälp. Det är inte heller 
svårt att tolka det utifrån ett barns perspektiv när man läser följande utsaga: Om du får in 
någon bra bok som du tänker att ”den här skulle passa NN”, så kan du ge tips även om 
jag inte frågar, för då skulle jag bli jätteglad (A). 
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6   Diskussion  och  slutsats  
I det förra avsnittet redogjordes för hur informanterna gav uttryck för sin upplevelse av 
att använda talböcker. I detta avsnitt förs en diskussion där dessa resultat relateras till den 
tidigare litteraturen. Genom arbetet med denna studie har jag kunnat dra vissa slutsatser 
vilka kommer att redovisas nedan. Avslutningsvis kommer redogörs för förslag till fort-
satt forskning inom området för talboksanvändning. 
 

6.1   Diskussion  
Ett flertal studier talar för att talböcker är ett bra stöd för personer med läsnedsättning. 
Trots det har jag i mitt arbete i skolbiblioteket erfarit att talböcker är något som sällan 
eller aldrig används i skolan och jag har i denna studie försökt att ringa in vad som är 
orsaken till detta. De förhållandevis låga siffror för antalet utlån av talböcker som fanns 
redovisat i MTM:s årsredovisning (MTM, 2015) innefattade inte någon analys över vad 
dessa låga siffror beror på. Under den diskussion med företrädare för MTM som jag tidi-
gare hänvisat till (se 1.3.1) pratade vi om vad som skulle kunna ligga bakom resultatet. 
Jag fick bland annat ta del av uppgifter om att de under genomgången av statistiken som 
låg till grund för årsredovisningen kunde se att många av kontona för Egen nedladdning 
var helt inaktiva. Detta förklarades med att det bara är ett mindre antal personer som 
använder sig av tjänsten i stor utsträckning, medan andra inte begagnar den alls.  
 
Jag fann argument för att informanterna inte uppfattade talboksanvändning som likvär-
digt med att läsa en tryckt bok. Denna manifestation var också något som jag fann i tidi-
gare studier av barns syn på läsning; digitalt framställda böcker betraktas inte som läsning 
på samma sätt som en fysisk bok (Hedemark, 2011). Det finns emellertid en skillnad 
mellan våra studier. I den studie som Hedemark (2011) genomförde så antogs barnen 
förvänta sig att intervjun skulle handla om tryckta böcker då de på förhand visste att in-
tervjun skulle handla om läsning. I min studie visste informanterna att intervjuerna skulle 
handla om talböcker, men gav likaledes uttryck för att talböcker inte kunde räknas som 
en tryckt bok.  
 
Även i Lundhs studie (2013) uttrycker informanterna att talboksanvändning inte kan ses 
som läsning och att de uppfattar att läsning av tryckt text är det idealiska. Man kan inte 
annat än dra slutsatsen att läsning av tryckt text är förebilden och att det verkar vara en 
väldigt cementerad uppfattning som är svår att ändra på. Om talböcker skulle ses som 
något mer än bara ett kompensatoriskt hjälpmedel så skulle statusen på talboksanvänd-
ningen öka (Lundh, 2015). Man kan här dra paralleller med den slutsats som Nes (2007) 
fann i sin avhandling. Hon beskriver där hur man genom att implementera uppfattningen 
att det centrala i läsning är förståelse och inte bara avkodning eller vilket medium som 
används kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter (Nes, 2007).  
 
Samtidigt som tidigare forskning visat på den lättnad som personer med läsnedsättningar 
upplever över att inte behöva läsa en tryckt bok, så har jag även sett uttryck för att tal-
boksläsning inte känns som på riktigt; ”Nästan att det är lite fejkaktigt för att lyssna på 
bok är inte äkta… Det är inte den riktiga boken utan det är någonting annat” (en av            
informanterna i Lundh, 2013, s. 27 ff). En av de frågor som jag ville ha svar på var 
huruvida omgivningens inställning till talboksanvändning påverkade mina informanters 
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användande av talböcker. Ett par av informanterna berättade att folk i omgivningen, 
mestadels klasskompisar, gett uttryck för att talboksanvändning var fusk. Detta verkade 
sade sig dock informanterna inte bekomma dem särskilt mycket. Ytterligare ett par av 
informanterna sade sig inte ha märkt av att de deras talboksanvändande blivit ifrågasatt i 
någon större utsträckning. Då dessa inte knappast heller använt sig av talböcker i skolan, 
så kan man nog dra slutsatsen att om man inte använder sig av talböcker i skolan så ris-
kerar man inte heller att utsättas för frågvisa klasskamrater. 
 
Faktum kvarstår att materialet gav vid handen att informanterna berättade att de inte an-
vänder talböcker i skolan i någon större utsträckning. Samtidigt berättade samtliga infor-
manter att de använde sig av talböcker hemma, och denna skillnad i användarfrekvens 
måste bero på något. Jag drog därför slutsatsen att de sannolikt påverkats av det förhåll-
ningssätt till läsning som fortfarande till mångt och mycket råder i samhället i allmänhet 
och i skolan i synnerhet; avkodning av tryckt text ses som det rätta sättet att inhämta 
kunskap på och andra medieformer är andrahandsval (Säljö, 2014). Ett av de resultat jag 
tycker mig ha fått syn på i min studie är att talboksanvändning är avhängigt den institut-
ionalisering av skolan som innebär att lärandet i stor utsträckning sker isolerat från det 
övriga samhället (ibid.). Detta skulle i så fall innebära att uttrycken för att informanterna 
använder talböcker hemma men sällan i skolan beror på att skolan som institution föränd-
ras i en långsammare takt än det övriga samhället. Skolvärlden skulle således kunna anses 
vara mindre förändringsbenägna, eller åtminstone långsammare att anamma, förändringar 
än omvärlden. Om man ser till mina informanters utsagor så kan man dra slutsatsen att 
kontexten är avgörande för talboksanvändning.  
 
I mina informanters utsagor fanns exempel på att de faktiskt använder sig av talböcker 
som en avkopplande aktivitet på samma sätt som man kan uppleva läsning av en tryckt 
bok. Detta kan jämföras med resultaten i Lundhs studie (2013) som visar på att informan-
terna, trots uttryck om att talboksanvändning inte kan ses som läsning, ändå ser talboken 
som något som ger dem en rad möjligheter. Ett exempel på detta är uttryck för talboken 
som ett kompensatorisk verktyg, såsom en möjlighet att få ta del av texter som de van-
ligtvis inte kan ta till sig genom tryckt text (ibid.). Intervjumaterialet visade att informan-
terna använde talböcker när de ville få något förtydligat, men även att det var skönt att ta 
till när de inte orkade läsa tryckt text. Avkodningen av tryckt text är ofta betydligt mer 
krävande för dem med läshinder. Det visar enligt mig på att de blir hjälpta av att lyssna 
på talböcker, just för att de inte behövde kämpa med själva textmassan utan kunde kon-
centrera sig på innehållet.  
 
I en av de tidigare studierna fanns resultat som tydde på att ljudböcker hade en positiv 
inverkan på dyslektikers psykosociala inställning (Milani, Lorusso & Moltenio, 2009). 
Förklaringen till att detta resultat kunde uppnås, tillskriver jag det faktum att man förutom 
informanternas egna svar, hade kompletterat med föräldrars och lärares uppfattning kring 
synbara förändringar. I min studie fanns emellertid inget som talade för att informanterna 
upplevt någon förändring inom det psykosociala området. Detta beror med största sanno-
likhet på att de som befinner sig i informanters omgivning och som mycket väl kan ha 
sett eventuella förändringar hos informanterna, inte tillfrågades. Att själv kunna härleda 
förändringar i sitt beteende är ofta svårare än för omgivningen, som ser händelser och 
beteenden från ett annat perspektiv. 
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Det mest utpräglade resultat som jag har tyckt mig utröna är vikten av att pedagogerna 
utbildas inom talbokens användningsområden. Det faller sig naturligt att skolbiblioteka-
rien är den som ger pedagogerna adekvata kunskaper om talböcker, men självklart måste 
även skolledning och myndigheter vara med och stötta en sådan fortbildning. Under det 
samtal med företrädare för MTM som tidigare hänvisats till (se 1.3.1.) så fick jag veta att 
det kring årsskiftet 2015/16 kommer att tryckas en broschyr om talboksanvändning i sko-
lan. Målgruppen för denna broschyr är i första hand pedagoger i skolan. Detta måste ses 
som ett stort och viktigt steg mot att uppmärksamma talbokens betydelse och peka på 
dess användningsområden i skolan.  
 
Om pedagogerna skulle få större kännedom om den nya teknikens möjligheter skulle de 
också kunna stötta sina elever i talboksanvändandet, vilket i sin tur med största sannolik-
het skulle öka såväl elevernas motivation som självförtroende. Min uppfattning är att 
skolbibliotekarien har en mycket viktig uppgift i att vara ett stöd för talboksanvändarna 
på en skola. Dels för att kunna vara ett stöd för eleverna som är i behov av talböckerna, 
men även för de undervisande lärarna, som ska få tiden och kraften att räcka till för alla 
elever, men som kanske inte fått tillfälle att lära sig tillräckligt om talböcker.  
 
Jag har under intervjuerna fått en förståelse för att det inte räcker att som skolbibliotekarie 
tillhandahålla ett konto för Egen nedladdning hos legimus.se. Man bör även göra regel-
bundna uppföljningar av hur brukarnas användande fortskrider. Eftersom det numera    
verkar fungera bra med de tekniska detaljerna uppgav ingen av informanterna att de        
behövde hjälp med att lösa tekniska problem. Tydligast uttryckte de att de ville ha skol-
bibliotekariens hjälp med att hitta för dem passande böcker. En väg att hjälpa eleverna 
till en mer frekvent användning av talböcker skulle kunna vara genom att mer regelbundet 
träffa dem och introducera nya böcker. Detta är dock mina egna antaganden, då jag inte 
funnit några tidigare studier som inbegrep just skolbibliotekariens betydelse för talboks-
användande. Däremot fanns uttryck för att informanterna i Lundhs studie (2013) inte ver-
kade se skillnad på olika biblioteksinstitutioner, vilket gör att de slutsatser som diskuteras 
i denna studie kan appliceras även på min studie. Jag fann exempelvis utsagor om att barn 
uppskattar att få uppmärksamhet, tips och hjälp när de behöver det av personal i vilken 
bibliotekstyp som helst (Lundh, 2013). Så väl andra människor som sociala sammanhang 
har en stor inverkan på barns läsupplevelser, vilket innebär att de som arbetar med tal-
boksförmedlande måste utbildas i hur man bemöter dessa användare på bästa sätt (ibid.). 
 
Min intention var inte att kunna utröna en enhetlig, generell bild av hur barn ser på tal-
boksanvändning, utan snarare att kunna få en inblick i såväl likheter som skillnader i 
informanternas utsagor. Den forskning som ligger närmast den som genomförts i min 
studie är den av Anna Hampson Lundh. Emellertid kom min forskningskonfiguration del-
vis att skilja sig från den som Lundh har haft som underlag till sina studier. Istället för 
fokusgrupper genomfördes enskilda intervjuer och jag var bekant med informanterna se-
dan tidigare. Min studie syftade heller inte till att skapa en förståelse för de svenska folk-
bibliotekens arbete med talböcker (Lundh, 2011), utan mer på att försöka få en förståelse 
för hur man som skolbibliotekarie kan hjälpa de elever som har behov av att använda 
talböcker.  
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Min avsikt har inte heller varit att peka ut någon särskild skola eller skolan som institut-
ion. Därutöver är det inte meningen att anklaga varken kollegor eller yrkeskategorin pe-
dagoger för att inte göra tillräckligt för sina elever. Avsikten har snarare varit att försöka 
förstå vad som kan vara orsaken till att elever inte använder sig av talböcker i skolan i 
någon större utsträckning.  
 

6.2   Slutsats  
Syftet var att undersöka grundskoleelevers upplevelser kring talboksanvändning. Jag for-
mulerade följande frågor: 

•   Hur ser grundskoleelevers användande av talböcker ut i skolan? 
•   Hur ser grundskoleelevers användande av talböcker ut i hemmet? 
•   Finns där några skillnader mellan elevernas användning av talböcker i dessa två 

kontexter, och hur kan de i så fall förstås? 
 

Studien hade även som målsättning att bidra till att försöka skapa en förståelse för vilken 
roll skolbibliotekarien har i arbetet med att stötta elever i deras användning av talböcker.  

De svar jag har kunna utröna är att informanterna inte använder talböcker i skolan i stort 
sett alls, men att de däremot gör det hemma i större utsträckning. Förklaringen till detta 
tycks vara att de påverkats av den syn på läsning som säger att läsning av tryckt text är 
det idealiska, medan talboksanvändning är mer av ett kompensatoriskt hjälpmedel än läs-
ning i sig. I skolan läser man och hemma lyssnar man. I skolan upplevs kravet på att läsa 
”på riktigt” som att man måste läsa en tryckt bok. Hemma har man större möjlighet att 
använda sig av det sätt att läsa som ger mest stöd och avkoppling. Dessutom verkar de 
pedagoger som finns i talboksanvändarens närhet ha stor betydelse för om och hur ele-
verna använder sig av talböcker i skolan överhuvudtaget. Med andra ord är det av största 
vikt att attityden till andra sätt att läsa än det traditionella förändras så att de uppnår 
samma status inom utbildningsväsendet. Alla barn har rätt att lyckas i skolan. Det som 
krävs är att alla som befinner sig i skolmiljön tillsammans försöker rubba de strukturer 
och fördomar som omgärdar alternativa sätt att inhämta kunskaper på.  
 
Trots det faktum att antalet personer med någon form av läsnedsättning är märkbar och 
att antalet som får olika sorters diagnoser av läsnedsättning som exempelvis dyslexi ökat 
markant under lång tid, så har få studier kring talboksanvändning gjorts. Sammantaget 
kan man alltså se att intresset är lågt för forskning om talböcker i allmänhet och ur             
användarnas perspektiv i synnerhet. Detta skulle kunna bero på att att forskning med hän-
visning till icke-konventionella användargrupper anses ha låg status (Lundh, 2015).         
Intressant att notera är att den tidigare forskning som genomförts både i Sverige och     
Danmark uteslutande har genomförts i myndighetsregi. Vad detta beror på kan förstås 
vara ämne för en studie i sig. Mitt antagande är emellertid att det beror på att det ligger i 
myndigheters intresse att undersöka alla grupper av användare och inte bara de som tillhör 
de mer traditionella, och generella, användargrupperna. Jag hoppas att denna studie kan 
vara bidragande i arbetet med att vidareutveckla kunskaper och attityder till talboksan-
vändning. Om denna studie har varit till hjälp att reducera även den minsta kunskapslucka 
så anser jag att den gör skillnad. 
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6.2.1   Förslag  till  fortsatt  forskning  
En av mina slutsatser är som ovan nämnts att skolans pedagoger måste bli mer insatta i 
arbetet kring elevernas talboksanvändande. Inom ramen för denna uppsats har enkom an-
vändarnas erfarenheter kring talboksanvändning inkluderats. Ett annat område inom tal-
boksanvändning som vore intressant att titta närmare på är pedagogers inställning till ele-
vers användande av talböcker. Genom att ta del av deras uppfattningar skulle man kunna 
få syn på eventuella kunskapsluckor som kringgärdar talboksanvändandet. Då jag i min 
studie endast undersökte förhållandena på en skola skulle det vara intressant att undersöka 
förhållandena på flera skolor. På så sätt skulle man kunna få en mer generell bild av hur 
man arbetar med talböcker i skolan. Genom en jämförelse skulle man kunna se om det 
finns någon skillnad mellan skolor och försöka utröna vad den i så fall beror på.  
 
I min studie intervjuades barn från samma skola, vilket innebär att de socioekonomiska 
skillnaderna är små. Men frågan är hur det ser ut i andra skolor, i andra delar av Stock-
holm, i andra delar av landet där barnen kanske har andra förutsättningar? Skiljer sig 
talboksanvändandet åt i olika sociala kontexter? Är det mer accepterat att använda tal-
böcker i skolan? Mindre? Vilket stöd erbjuds från skolan, och vad har eleverna för in-
ställning till talboksanvändande till exempel på en skola i ett mer socialt utsatt område? 
 
I min studie fokuserade jag på användarnas egna uppfattningar och fick således inte några 
svar på omgivningens faktiska åsikter kring talboksanvändning. Det vore därför intressant 
att inkludera även omgivningens, exempelvis föräldrar eller klasskamrater, syn på tal-
böcker. På så sätt skulle man kunna upptäcka om det finns några generella uppfattningar 
som står i vägen för ett ökat talboksanvändande i samhället. 
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Bilaga  1  –  Tillstånd  från  målsman  
Vill ni hjälpa mig med min forskning om barns användning av talböcker? 
 
Mitt namn är Anja Sahlstedt och jag arbetar som skolbibliotekarie på Solhemsskolan. Vi 
har tidigare träffats då jag tillsammans med skolans speciallärare hjälpte ert/ditt barn att 
få tillgång till egen nedladdning av talböcker i MTM:s digitala bibliotek i Legimus. 
 
Jag ska nu under hösten skriva  kandidatuppsats inom ramen för Bibliotekarieprogrammet 
som jag studerar, och jag har valt att skriva om barns användning av talböcker. Jag undrar 
därför om jag får bjuda in ditt/ert barn till en intervju där han/hon får berätta kring sina 
upplevelser kring användningen av talböcker. Intervjun kommer att ske i biblioteket och 
jag beräknar att den tar ungefär en kvart. Jag tänker i första hand försöka få till intervju-
erna under skoltid, och kommer då att diskutera med undervisande lärare när det passar 
bäst. 
 
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och de deltagande barnen kommer att 
vara anonyma i uppsatsen. När uppsatsen är godkänd av min examinator kan jag om in-
tresse finns skicka en elektronisk version per mailtill dig/er. Ange i sådana fall gärna 
din/er mailadress. 
 
För att barn ska få delta i forskning så krävs målsmans tillstånd. Om ditt/ert barn vill och 
om du/ni godkänner att han/hon är med, vänligen fyll i namn och telefonnummer nedan 
och skicka med blanketten tillbaka till skolan så snart som möjligt. Att delta i ett forsk-
ningsprojekt är helt frivilligt och ditt/ert barn kan när som helst avbryta sin medverkan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Anja Sahlstedt 
anja.sahlstedt@stockholm.se 
Telefonnummer: 08-50841284 / 0733-626139 
 
 
Jag / vi godkänner att mitt/vårt barn__________________________________________ 
deltar i en intervju om användning av talböcker. 
 
 
 
-------------------------------  --------------------------------- 
Ort   Datum 
 
 
-----------------------------------------------  
Namnunderskrift 
 
--------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Namnförtydligande  Ev. mailadress 
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Bilaga  2  –  Intervjuguide    
Inledning 
Jag som intervjuare förklarar inledningsvis: 

•   Att jag går i skolan och ska skriva en uppsats. 
•   Att jag är intresserad av barns användning av talböcker och vill få reda på barns erfa-

renheter av att använda talböcker. 
•   Att den som blir intervjuad ska utgå från sina tankar och åsikter.  
•   Att inget som sägs är rätt eller fel.  
•   Att det de säger är anonymt.  
•   Att de som kommer att läsa den här uppsatsen är mina lärare och studiekamrater på 

Bibliotekshögskolan i Borås och de kommer inte veta vilka barn som medverkar.  
•   Att om de och deras föräldrar vill så får de läsa uppsatsen när den är färdig. 
 

Läsning 
•   Vad brukar du läsa? 
•   Var brukar du läsa? 
•   När brukar du läsa? 
 

Talböcker 
•   Om jag säger talbok – vad tänker och känner du då? 

 
Följdfrågor vid behov 

•   Berätta för mig hur/när du använder talböcker? 
•   Hur/när använder du talböcker i skolan? 
•   Hur/när använder du talböcker på fritiden? 
•   Vad använder du när du lyssnar på talböcker? Dator? Ipad? Smartphone? 
•   Varför använder du talböcker? 
•   Vilken hjälp är det för dig att använda talböcker? 
•   Hur väljer du ut vilka talböcker du ska läsa? 
•   Hittar du alltid det du letar efter? 
•   Är det någon talbok du saknar? 
•   Berätta om en talbok som du har tyckt om. Varför? 
•   Brukar dina föräldrar hjälpa dig hemma? 
•   Brukar din lärare hjälpa dig i skolan? 
•   Har dina klasskompisar sagt något när du lyssnar på talbok? 
•   Är det fler i klassen som använder talböcker? 
•   Hur länge har du använt talböcker? 
•   Hur känns det när du tar fram och använder en talbok hemma? 
•   Hur känns det när du tar fram och använder en talbok i skolan? 
•   Vad skulle få dig att använda talböcker mer/oftare? 
•   Vilken hjälp skulle du vilja få från skolbibliotekarien? 
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Bilaga  3  –  Översikt  informanter  
Benämning  Intervjudatum Informant 

A  2015-11-19  Flicka årskurs 5 

B  2015-11-25  Flicka årskurs 6 

C  2015-11-25  Flicka årskurs 5 

D  2015-11-26  Pojke årskurs 6 

E  2015-12-15  Pojke årskurs 6 

F  2015-12-18  Pojke årskurs 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


