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Abstract 
 

THE COLLABORATION BETWEEN LIBRARIANS AND SCHOOL TEACHERS IN WORK AGAINST 
READING AND WRITING DISABILITIES 

 
The main purpose of this study is to investigate in what ways librarians and schoolteachers can 
co-operate and combine their professional skills in order to help and motivate children with 
reading and writing disabilities, and how audio books can be useful in this work. 
 
The main source of information is interviews with teachers from ten schools in the province of 
Scania, southern Sweden. Those teachers, their schools and their local libraries all took part in a 
project spanning from 1993 to 1996, aiming at increasing the use of audio books in combination 
with the corresponding printed versions in work regarding the here addressed problem. 
 
This study was made with a qualitative empirical method supported by a normative theory 
belonging to the ‘new institutional’ theory school. There are no statistical conclusions in the 
report. 
 
Literature referred to in this report concerns dyslexia and different reading stimulating projects 
in which teachers and librarians have been working together in their fight against dyslexia. 
 
Reading skills are very important to the individual. Today, in Sweden, it is nearly impossible to 
find employment if you do not master the language in writing. Since 1990, dyslexia is officially 
recognized as a handicap. This entitles persons with dyslexia to receive help and support. The 
use of audio books is one of the means. 
 
Many reports show that audio books are unsurpassed in stimulating children suffering from 
reading disabilities to read books. The experience of actually reading leads to better self-
confidence, which in turn makes them want to read more. 
 
The main conclusions of this study are: 
 
• Audio books used in combination with printed books are very useful in helping and 

motivating children with reading disabilities. 
 
• Reading stimulating projects in which librarians and schoolteachers collaborate significantly 

increase reading ability. 
 
• It is desirable that means of co-operation between libraries and schools are institutionalized. 
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INLEDNING 
 
Jag bestämde mig tidigt för att mitt examensarbete skulle handla om dyslexi. Jag tyckte det vore 
intressant att ta reda på vilket samarbete som finns mellan skolan och skolbiblioteket men även 
mellan skolan och folkbiblioteket, när det gäller arbetet med barn med dyslexi. Vad kan man 
tillsammans göra för barn med läs- och skrivsvårigheter? Hur kan man i ett samarbete på bästa 
sätt använda  lärarnas respektive bibliotekariernas olika kompetens och erfarenheter? På vilket 
sätt kan skolan få hjälp och stöd av biblioteken?  
 
Efter hand insåg jag att ämnet var alltför stort och måste begränsas på lämpligt sätt. Jag tog 
kontakt med barnbibliotekskonsulenten på länsbiblioteket i Malmö. Hon berättade för mig om 
projektet ”Med talböcker i grundskolan” som genomfördes i Malmöhus län 1993-1996. Vi tyckte 
båda att det vore intressant att utgå från detta. Jag beslöt mig för att närmare undersöka några av 
de skolor som deltog i projektet för att se hur arbetet förändrats sedan dess, hur lärarna där 
arbetar med läs- och skrivsvårigheter idag samt vilket samarbete man har med skol- respektive 
folkbiblioteket. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Mitt huvudsakliga syfte är alltså att undersöka hur skolan i samarbete med biblioteket kan hjälpa 
barn med läs- och skrivsvårigheter och hur talböcker kan användas som hjälpmedel. Jag har 
utgått från projektet ”Med talböcker i grundskolan” som genomfördes i Malmöhus län 1993-
1996 under ledning av länsbiblioteket. Projektet gick ut på att ge lärare en introduktion till 
talböcker och hur dessa kan användas i undervisningen av barn med läs- och skrivsvårigheter. 
 
De frågor jag försökt svara på är: 
 
• Vilka förväntningar hade man inför projektet? Infriades förväntningarna? Om inte - varför? 
• Vad lärde man av det genomförda projektet? Har arbetet med läs- och skrivsvårigheter 

förändrats efter projekttiden? 
• Hur ser samarbetet mellan skola och bibliotek ut när det gäller arbetet med dyslexi? Hur kan 

detta samarbete utvecklas? 
 
Efter att ha genomfört de första intervjuerna såg jag att det fanns ett behov av information till 
skolpersonal om olika typer av talböcker och de regler som finns vad gäller lån, kopiering och 
användning av dem. Därför vill jag även ägna en del av min rapport åt att reda ut detta. 
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METODOLOGI 
Metodologin för en uppsats som har ambitionen att anta vetenskapliga attribut består av 
problemformulering (frågeställning), teori och metod (Lundquist, 1993). 

Teori 
Problemformuleringen för denna uppsats står angiven ovan. Ofta sägs det att det svåraste med 
att sätta ihop en uppsats är att hitta en lämplig problemformulering. I mitt fall har dock den 
största svårigheten varit att hitta en lämplig teori att luta mig mot. Jag har funderat över många 
olika teorier. Till slut har jag ansett att jag inte kunnat använda någon renodlad teori utan valt att 
syntetisera en teori utifrån lämpliga teoretiska utgångspunkter. Utgångspunkterna kommer från 
flera samhällsvetenskapliga teorier. 
  
Kort kan sägas att min använda teori är en nyinstitutionell normativ teori genomförd med en 
kvalitativ empirisk metod. Detta kan för vissa läsare verka kryptiskt men har exakta betydelser. 
 
Huvudingrediensen i teorin för mitt arbete är den nyinstitutionella teorin. ”Institution” betyder i 
detta sammanhang mötet mellan två system, där mötet och det som sker i mötet och dess 
effekter är själva institutionen. Systemen behöver på inget vis vara kvalitativt likställda. Ofta 
består systemen av exempelvis en aktör som möter en struktur. I sådana fall studeras aktörer 
med varierande förmågor som verkar i strukturer av möjligheter och begränsningar 
(Stubbergaard, 1996). I denna uppsats är den viktigaste institutionen mötet mellan en elev med 
läs- och skrivsvårigheter och den insats som görs för att avhjälpa elevens läs- och 
skrivsvårigheter. Exempel på en ”insats” är en talbok eller en lärare med kompetens anpassad 
för att avhjälpa problemet. 
 
Nyinstitutionell teori skiljer sig något från traditionell institutionell teori. Den senare är i högre 
grad strukturalistisk och därför mer fastlåst (Stubbergaard, 1996). Teorin har liksom antagligen 
alla andra teoretiska skolor under de senaste årtiondena mjukats upp. Den nyinstitutionella 
teorin är alltså mindre strukturalistisk, mindre bunden och definierar därmed inte lika tvärsäkert 
kausala samband (kausalitet innebär att en händelse kan härledas till en klart definierad orsak). 
Samtidigt är den nyinstitutionella teorin mer finmaskig i sin struktur. Med det menar jag att de 
händelser i samhället som påverkar varandra är fler och ofta mer banala eller enkla än vad som är 
fallet i gammal institutionell teori. 
 
Även om den nyinstitutionella teorin är mjukare än den gamla institutionella teorin finns, i och 
med att den behandlar frågor kring vad som händer i mötet mellan olika system, ett visst mått av 
prediktion (förutsägelse) (Stubbergaard, 1996). I denna uppsats är system detsamma som 
bibliotek, grundskolor och dylikt men även de människor som arbetar på dessa arbetsplatser 
(givaresidan i systemen) samt elever och låntagare (mottagare i systemen). Eftersom den 
institutionella teorin säger att en händelse som inträffar i mötet med en annan händelse eller en 
aktör som mottager händelsen leder till vissa någorlunda förutsägbara resultat (förutsägbarheten 
varierar med teorins stramhet), ska man enligt teorin kunna förutsäga vad som kommer att 
hända efter ett sådant möte. Min uppsats innehåller också sådana förutsägelser som baseras på 
empirin som dessutom jämförs med sekundärmaterial (tidigare studier). Det handlar alltså här 
om vad som händer när barn med läs- och skrivsvårigheter får möta olika läs- och 
skrivstimulerande projekt under ledning av grundskolelärare i samarbete med bibliotekarier . 
 
När man kombinerar en institutionell teori med en normativ ansats finns en risk för att den som 
utför undersökningen skulle kunna blanda ihop sina värderingar, forskarens imperativ, med 
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prediktionerna om utfallen av aktörernas och objektens möten i institutionerna. Genom att vara 
väl medveten om denna risk tror jag dock att jag har kontroll över dessa saker. 
 
Teorinivån är operativ. För det mesta anges tre teorinivåer inom samhällsvetenskaplig teori: Den 
basala nivån, operativ nivå och metafysisk nivå (Lundquist, 1993). Att uppsatsen har en operativ 
nivå innebär i mitt fall, eftersom den både är empirisk och normativ, att den innehåller 
beskrivningar och förklaringar av verkligheten och dessutom omfattar normer och 
rättfärdiganden av dessa normer (Lundquist, 1993) (en norm är detsamma som en uppmaning 
om hur man bör leva eller utföra en handling). Uppsatsen är till och med normativt preskriptiv 
(Lundquist, 1993). Preskriptiv innebär att uppsatsen kommer med förslag på hur normerna skall 
hanteras. 
 
Olika teorier har olika hög generaliseringsgrad. Ju högre generaliseringsgrad, desto mer 
allmängiltig är teorin (Lundquist, 1993). Mitt användande av den nyinstitutionella teorin har för 
samhällsvetenskapliga studier en, tror jag, ovanligt hög generaliseringsgrad, vilket vi 
förhoppningsvis skall se i analysavsnittet. 

Metod 
Det hade varit intressant att göra en longitudinell studie, det vill säga att undersöka arbetet med 
elever med läs- och skrivsvårigheter vid flera olika tillfällen när situationen på skolorna förändras 
över tid. Det har dock av studietekniska skäl och för att jag behövde begränsa uppsatsens 
omfattning varit lämpligare att helt enkelt göra en så kallad momentanstudie, alltså ett ”nedslag i 
tiden” i en pågående process.  
 
Momentanstudien är empirisk; jag har alltså samlat in material genom att intervjua människor. 
Empirin har jag sedan jämfört med tidigare studier i samma ämne, varför det alltså finns ett 
element av komparativ metod i detta uppsatsgenomförande. Det är bra att jämföra med tidigare 
studier för att se hur mycket mina undersökningar och resultat harmonierar med andra studiers 
utfall. 
  
Förutom de litteraturstudier som avsnitten ”Bakgrund” samt ”Analys och diskussion” kräver, är 
det alltså intervjumetoden som använts för datainsamling till denna studie. Jag har gjort så 
kallade djupintervjuer med lärare på de tio utvalda skolorna. Varje intervju har tagit omkring en 
timme och en intervjumall (se bilaga 1) har använts. Dessutom har tretton bibliotekarier 
intervjuats per telefon. Dessa intervjuer tog var och en cirka 15 minuter. Intervjumallen för 
telefonintervjuerna (se bilaga 2) skickades i förväg till informanterna som ett underlag. För 
samtliga intervjuer gäller naturligtvis att följdfrågor uppkommit under samtalets gång, vilket ger 
svaren mer bredd. 
 
Här är en enkel, schematisk skiss över hur uppsatsens metodologi är uppbygd: 
 
 Min momentan-

studie prediktion  
 
 
 
 
 
 
 
 

problem teori referensstudier 

 7



Material 
 
 
Urval 
 
Min ursprungliga idé var att intervjua lärare vid var och en av de tretton skolor i Lunds 
kommun som deltog i projektet ”Med talböcker i grundskolan”. Detta visade sig dock svårt att 
genomföra. På några av skolorna fanns ingen av de lärare som deltog i projektet kvar. De hade 
pensionerats eller flyttat till andra skolor. Även om intervjusvaren ofta blir ganska personliga 
ville jag hålla mig till de skolor som deltog i projektet från början. Vissa skolor hade lämnat 
projektet efter halva projekttiden. Vissa lärare svarade att de inte mindes någonting (!?) eller att 
de inte hade tid eller lust i att engagera sig i en intervju. Dessa problem gjorde att jag även fick ge 
upp min idé att endast välja skolor som var jämnstora till elevantalet. Dock har det i efterhand 
visat sig att de flesta skolor jag besökt har mellan 200 och 300 elever. Ytterligheterna 86 och 550 
finns också med. Slutligen bestämde jag mig för att göra tio intervjuer med lärare på skolor som 
deltog i projektet ”Med talböcker i grundskolan”. Två av skolorna är så kallade F-9 skolor 
(årskurs ett till nio samt förskoleklass), en skola har elever i årskurs ett till fem samt 
förskoleklass, en skola har enbart årskursblandade klasser från förskola till årskurs tre, övriga är 
låg- och mellanstadieskolor med förskoleklasser eller integrerade förskolebarn. Fem av skolorna 
finns i Lunds kommun, de övriga i grannkommuner. Flertalet av informanterna är speciallärare, 
några få klasslärare eller talpedagoger, vilka också arbetar med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Nästa steg blev intervjuer med bibliotekarier (i de flesta fall barnbibliotekarier) på de olika 
folkbibliotek lärarna haft kontakt med. Totalt intervjuades tretton bibliotekarier. 
 
 
Litteratur 
 
Beträffande sekundärkällor har jag använt mig av böcker, artiklar ur tidskrifter och 
projektrapporter som beskriver tidigare genomförda studier i ämnen som liknar mitt eget. 
 
Det finns relativt mycket litteratur om dyslexi att välja bland. Till avsnittet ”Dyslexi” har jag 
framför allt använt mig av två böcker; ”Dyslexi. En introduktion” av Ester Stadler, 1994 och 
”Dyslexi. Vad är det?” av Christopher Gillberg och Maj Ödman, 1994. Den förstnämnda belyser 
problemet ur ett pedagogiskt perspektiv, den andra ur ett medicinskt. Jag har även använt 
”Dyslexi.  Vad är det? Vad kan vi göra?” av Judith Johansson och Sigrid Madison, 1998 samt 
”Dyslexi - problem och möjligheter” av CG och Sonja Lindell, 1996. ”Dyslexin i Skolsamhället”, 
en samling artiklar utgiven av Lärarnas Riksförbund 1996 har också varit användbar. När det 
gäller talböcker och andra hjälpmedel för dyslektiker har jag även använt TPB:s rapporter samt 
artiklar ur olika tidskrifter. Till avsnittet ”Läsningens betydelse” har bland andra Aidan 
Chambers’ ”Böcker inom oss”, 1994 och ”Böcker omkring oss”, 1995 samt Birgitta Ahléns 
”Veta mera om barnböcker”, 1987 varit användbara. Beskrivningen av projektet ”Med talböcker 
i grundskolan” har gjorts utifrån projektrapporter och liknande material från länsbiblioteket i 
Malmö samt personliga intervjuer med barnbibliotekskonsulenten. Vissa böcker har jag valt 
därför att de omnämns ofta i annan litteratur eller rapporter som behandlar läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
För att hitta en lämplig teori till mitt arbete har jag läst teori- och metodböcker med olika 
inriktning. De jag till slut främst använt mig av är Lennart Lundquists ”Det vetenskapliga studiet 
av politik” för vetenskapsteoretiska grundresonemang och Ylva Stubbergaards historiska 
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avhandling ”Stat, kris och demokrati” om Lapporörelsens inflytande i Finland, som specifik källa 
för mina resonemang kring institutionell teori. 
 
 
Källkritik 
 
Den källkritik jag mest funderat över gäller empirin som jag ansvarar för mest. Denna 
undersökning är på inget vis heltäckande. Eftersom jag bara haft möjlighet att intervjua några få 
av alla som deltog i projektet ”Med talböcker i grundskolan” har jag heller inte kunnat dra några 
statistiska slutsatser av resultatet. 
 
Ett annat problem är att de som låter sig intervjuas oftast är de som är mest positiva, vilket kan 
göra resultatet något snedvridet. Det finns dock, som jag ser det, inte någon annan möjlighet när 
det gäller urval till intervjuer än frivilligt deltagande. 
 
Jag har ovan motiverat valet av litteratur. Eftersom det arbete jag här presenterar har legat 
ofärdigt i några år, kan man kritisera valet av litteratur för att den inte är rykande färsk. Jag har 
inte letat efter nyare litteratur som skulle kunna vara bra att referera till. Jag ville inte göra om 
mitt arbete en gång till, varför jag håller fast vid den litteratur jag en gång valde. Dessutom är det 
bra litteratur med genomgående hög grad av både validitet och reliabilitet (se ovan angående 
motiveringen av litteraturval). 
 
För övrigt blir de vetenskapsteoretiska böckerna inte gamla i samma bemärkelse som empiriska 
böcker. Visst utvecklas teorier men inte så snabbt och även teoribeskrivningar med årtionden på 
nacken kan vara fullt användbara. 
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LITTERATURGENOMGÅNG 

Läsningens betydelse 
”Att lära sig läsa är en av de verkligt stora omvälvningarna i en människas liv. Den ger nyckeln 
till nya kunskaper”, säger Birgitta Ahlén i sin bok ”Veta mera om barnböcker”(1987, s 16). 
Förutom själva läsupplevelsen behöver man läsa framför allt för att få kunskap och erfarenheter, 
för att utveckla fantasin och för att få ett språk. 
”Läs- och skrivsvårigheter utgör /…/ en av de faktorer som begränsar individens möjligheter till 
yrkesval och aktivt deltagande i samhällslivet.” (Arnqvist, 1993, s.111) I vårt samhälle är det 
nödvändigt att kunna läsa och skriva. Det är i dagens Sverige mycket svårt att få ett arbete utan 
att behärska dessa färdigheter på ett tillfredsställande sätt. Det kan jämföras med hur svårt det 
kan vara för många av våra invandrare att ta sig fram på arbetsmarknaden utan tillräckliga 
kunskaper i svenska språket. 
 
I ”Det var ju inte dum jag var ,13 dyslektiker begär ordet”, säger en 48-årig förtidspensionär 
bland annat att ”…Men läsa och skriva måste man. Annars är man dum. Att jag var dum fick jag 
veta tidigt. Dum i Sverige är den som har svårt med ordet.” (Ekegren, 1996, s24) 
 
Det är inte enbart för inhämtande av fakta och kunskap som läsningen är viktig. I en artikel talar 
författaren Torgny Karnstedt (1996) om att erövra ett språk för att kunna uttrycka sina tankar, 
åsikter och känslor. Att med böckernas hjälp kunna skapa sig en bild av omvärlden och sätta sig 
in i andra människors situation. Torgny Karnstedt talar i artikeln om behovet av tillgång till 
litteratur. Lika väsentligt är det naturligtvis att kunna tillgodogöra sig den litteratur man får 
tillgång till, genom att kunna läsa. 
 
I förordet till sin bok ”Om konsten att läsa och skriva”, skriver författaren Olof Lagercrantz 
”Att läsa och skriva utgör en betydande del av all mänsklig aktivitet.” Även han talar om hur 
läsning innebär en utvidgning av läsarens liv. Man får som läsare se sådant man annars inte skulle 
kunna få se och träffa människor som lever ett mer dramatiskt liv. ”De tog sig an mig och tillät 
mig att vistas hos dem och bli rörlig, rik, fattig, god och ond som de.” (1987, s 21) 
 
För ett barn är böcker redskap för att utveckla ordförrådet och tillägna sig språket. De flesta 
lärare och bibliotekarier som intervjuats i denna studie är eniga om vikten av att barn läser 
mycket. En intervjuad speciallärare säger att det tycks finnas ett samband mellan 
bokslukarläsning och bra betyg (se intervju 9). Att läsa är också utvecklande för fantasin. Det är 
inte endast författaren som är kreativ, läsande innebär att även läsaren är det vid tolkningen av 
det lästa. 
 
Läsning innebär mer än att bara dechiffrera de tryckta orden. Läraren och barnboksförfattaren 
Aidan Chambers menar att själva ordet läsa medför att nybörjarläsare ofta inte tror sig ha lyckats 
förrän de klarat av att avkoda samtliga tryckta ord i en bok. Chambers anser att de lyckats i 
samma ögonblick de tar upp en bok och ägnar den uppmärksamhet. Det bästa sättet att hjälpa 
läsare under utveckling är att uppmuntra och bekräfta deras framgångar när de rör sig runt vad 
han kallar läsandets cirkel. Barnet väljer litteratur, läser, reagerar och väljer ny litteratur, och så 
vidare. Hela tiden behöver barnet stöd av en vuxen för att få hjälp att välja litteratur, tid till att 
läsa och möjlighet till boksamtal. (Chambers, 1994) 
 
Även Chambers poängterar vilken viktig roll litteraturen spelar i barns liv. ”Literature offers us 
images to think with.” (1985, s3) 
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”Alla barn behöver böcker - även de som har svårt att läsa”, säger Lena Bergman (1996). Hon 
talar här om talböcker som ett hjälpmedel för de barn som befinner sig på en lägre nivå vad 
gäller läsning än sina jämnåriga kamrater. Hur talböcker kan användas beskrivs närmare nedan. 

Dyslexi 
 
Historia 
Kunskap om dyslexi har funnits sedan slutet av 1800-talet. I Sverige har dyslexi 
uppmärksammats sedan 1950-talet. Under 1970- och 80-talen rådde stagnation och till och med 
tillbakagång på området. Under denna tid trodde man att läs- och skrivsvårigheter berodde på 
psykiska problem. Man ansåg att sociala och emotionella faktorer var de viktigaste orsakerna 
även till andra typer av problem. Det gavs ingen extra undervisning i läsning och skrivning. 
Tyvärr var det många som inte fick någon hjälp under denna period. Det går att få hjälp även 
senare i livet, men insatserna gör större nytta ju tidigare de sätts in. Från början av 1990-talet 
ändrades attityderna till läs- och skrivsvårigheter. Hjärnforskningen har gjort stora framsteg, 
vilket bidrar till förståelse för dyslexins grunder. Även inom det pedagogiska området har viktiga 
framsteg gjorts. 
 
Dyslexi — ett handikapp 
Sedan 1990 är dyslexi officiellt erkänt som ett handikapp, varför dyslektiker i vissa fall är 
berättigade till stödåtgärder, exempelvis i form av tekniska hjälpmedel. Dyslexi är ett osynligt 
handikapp. Många dyslektiker försöker aktivt dölja det, bland annat genom att undvika läsning 
och skrivning. En av de intervjuade lärarna påpekar att ”Dyslexikampanjen”, en landsomfattande 
satsning på information angående dyslexi som genomfördes 1996-97, har gjort att problem med 
läs- och skrivsvårigheter uppmärksammats på ett sådant sätt att det numera inte är lika genant 
för en vuxen person att erkänna sina brister i läsning och skrivning. 
 
Den som har läs- och skrivsvårigheter får svårt också för att lära andra ämnen. All teoretisk 
undervisning (inklusive den i matematik) bygger på att eleven kan läsa och skriva. 
 
Benämningar och definitioner 
Dyslexi är inte en sjukdom utan detsamma som man tidigare kallade ordblindhet. För många 
låter ”ordblindhet” som ett obotligt handikapp. Så är dock inte fallet, utan dyslexi kan 
övervinnas eller åtminstone mildras. 
 
Enligt Ester Stadler är dyslexi ”den internationella benämningen på svårartade och långvariga 
läs- och skrivsvårigheter.” (Stadler, 1994) Många föredrar dock dyslexi framför den långa 
svenska benämningen. 
 
Enligt World Federation of Neurology är dyslexi en svaghet som visar sig i svårigheter att lära sig 
läsa, trots sedvanlig undervisning, normal intelligens och normala sociokulturella möjligheter. 
Orsaken är grundläggande svagheter som vanligen har ärftligt ursprung. Men, enligt Stadler, har 
denna definition svagheter: Dyslexi förekommer ju på alla intelligensnivåer och i olika 
sociokulturella miljöer, även alltså i sämre sådana. (Stadler, 1994). 
 
Enligt en representant har FMLS, Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter, en egen tolkning. 
”Dyslexi har den som själv anser sig ha det och upplever det som ett problem.” 
 
Läs- och skrivsvårigheter 
Enligt Nationalencyklopedin används termen dyslexi ofta synonymt med läs- och 
skrivsvårigheter. Gränsen mellan de två är otydlig. Dock kan man säga att dyslexi ofta syftar på 
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ärftligt betingade inlärningsproblem på skriftspråkets område. Den mer allmänna termen 
lässvårigheter kan ofta avse inlärningsproblem i vidare mening. Det kan då även röra sig om 
problem med tolkning och förståelse av språkliga meddelanden samt allmänna 
inlärningsproblem. Jag kommer i uppsatsen att använda begreppet läs- och skrivsvårigheter 
eftersom jag anser att det har en vidare betydelse och även inbegriper tillfälliga och lindrigare 
former av svårigheter. Jag menar att de flesta människor med läs- och skrivsvårigheter, 
oberoende av problemets art och ursprung, kan ha glädje och hjälp av talböcker och andra 
hjälpmedel som används av dyslektiker. Därför förefaller det rimligt att inte endast tala om 
dyslexi och dyslektiker i detta sammanhang. Ester Stadler menar att det kan vara svårt att säkert 
skilja dyslektiska svårigheter från läs- och skrivsvårigheter med andra orsaker. Ytligt sett är 
symptomen liknande. I praktisk verksamhet i undervisningen i skolan är det inte i det enskilda 
fallet mest intressant att ta reda på om svårigheterna är av biologiskt/genetiskt ursprung. Det 
viktigaste är att ta reda på hur man kan hjälpa barnet att minska svårigheterna och främja en 
positiv utveckling (Stadler, 1994). 
 
Förekomst 
Hur vanligt är dyslexi? Det beror på vilken definition som används. Enligt de flesta källor jag 
varit i kontakt med finns ett par dyslektiker i varje klass. På FMLS uppskattar man att det finns 
mellan 300 000 och 500 000 svenskar som har läs- och skrivsvårigheter samt att mellan 5000 och 
10 000 elever varje år lämnar grundskolan utan att ha lärt sig läsa och skriva tillfredsställande.  
Både arv och miljö är av betydelse för vem som drabbas. (Läs- och skrivsvårigheter, 1996:1) 
 
Eftersom dyslexi är det vanligaste hindret för normal inlärning borde det vara viktigt att de som 
ansvarar för det pedagogiska arbetet i skolorna har goda kunskaper om problemet och om hur 
det kan mildras. Eftersom dyslexi går att åtminstone lindra kan det inte vara acceptabelt att 
människor förblir ohjälpta. 
 
Särskilda riskgrupper och varningstecken 
En viktig riskgrupp för att få dyslexi är barn med sen språkutveckling. Redan i förskoleåldern 
kan varningstecknen som till exempel tal-, språk- eller beteendestörningar upptäckas. Att 
språkutvecklingen är försenad behöver inte betyda att barnet får dyslexi men det är en anledning 
att vara extra observant på barnets läs- och skrivutveckling. 
 
Ett varningstecken kan vara att ”vända” på orden så att till exempel ”bondgård” blir 
”gondbård”, säger en intervjuad forskare vid institutionen för lingvistik. Alla barn kan göra den 
här typen av fel under en period i sin språkutveckling, det är helt normalt, men det man bör vara 
uppmärksam på är om det inte försvinner av sig självt utan fortsätter högre upp i åldrarna. 
 
Orsaker och samband 
”Att dyslexi inte har något samband med intelligensnivån kan exemplifieras med att Thomas 
Alva Edison, Albert Einstein och Winston Churchill hade dyslexi.” (Stadler, 1994, s.27) 
 
Internationellt ledande forskare anser att dyslexi är ett handikapp med neurologisk-genetisk 
bakgrund. Det finns dock andra som motsäger detta. Att dyslexi drabbar minst tre till fyra 
gånger fler män än kvinnor kan enligt forskare vid institutionen för lingvistik tyda på att det har 
en genetisk grund. Många tror på en kombination av sociala, emotionella och pedagogiska 
faktorer i barnens bakgrund. CG och Sonya Lindell anser att dyslexi beror på både arv och 
miljö, aldrig antingen eller. Anlagen ärvs medan omfattningen på funktionsnedsättningen beror 
på miljöfaktorer, slår de fast (Lindell,1996). Hjälpen finns att hämta inom det psykologiskt 
pedagogiska området. 
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Dyslexi förknippas med framför allt tal- och språkstörningar samt med DAMP (Deficits in 
Attention, Motor control and Perception). DAMP är detsamma som man tidigare kallade MBD 
(Minimal Brain Dysfunction). Barn med DAMP har avvikelser i motorik, perception, 
koncentrationsförmåga samt ofta över- eller underaktivitet. Knappt 20 procent av barn med 
dyslexi har också DAMP. Av DAMP-barn kan uppskattningsvis 60-70 procent vara dyslektiker 
(Lindell, 1996). 
 
Symptom och sekundära symptom 
En dyslektiker kan ha problem med läsning och skrivning eller endast med skrivning/stavning. 
Kännetecken som tyder på dyslexi kan vara att läsa långsamt, att läsa trevande eller hackigt, att 
läsa fort och gissa på orden, att ofta stanna upp och läsa om, att utelämna eller läsa fel på småord 
och ändelser, att göra tillägg (till exempel ’helt’ blir ’helst’, ’igen’ blir ’ingen’), att kasta om 
bokstäver (till exempel ’bar’ blir ’bra’, ’börd’ blir ’bröd’), att vända hela ord (till exempel ’som’ 
blir ’mos’, ’mot’ blir ’tom’) samt att dra med tidigare ljud i samma ord (till exempel ’skrattade’ 
blir ’skrattatade’). 
 
Ibland finner man hos personer med dyslexi sekundära symptom till följd av lässvårigheter och 
dålig läsförståelse. Dessa kan vara att läsa lågmält och ibland otydligt, att känna obehag vid 
läsning och att ogärna läsa högt när andra hör på. Ett annat problem som ofta drabbar 
dyslektiker är dåligt självförtroende som en följd av upprepade misslyckanden. De språkliga 
svårigheterna kan leda till emotionella och sociala problem. 
 
Elever som ständigt misslyckas i skolans viktigaste ämne reagerar på olika sätt. Vissa blir bråkiga 
och stör på lektionerna, andra blir istället tysta och passiva. Båda delarna beror på samma sak, 
sänkt självförtroende. Detta beteende kan misstolkas av omgivningen som kanske tror att eleven 
är ointresserad, okoncentrerad, lat eller dum. 
 
I dagens samhälle är det nödvändigt att kunna läsa och skriva. ”Det finns studier som antyder att 
kriminalitet eller asocialt beteende inte sällan följer med dyslexi. Hur starkt sambandet är, är 
dock ännu osäkert, men man vet att dyslexi är en mycket vanlig bakgrundsfaktor hos unga 
kriminella.” (Gillberg & Ödman, 1994, s.83) Christer Jacobson, psykolog, och Ingvar Lundberg, 
professor i psykologi, diskuterar sambanden mellan dyslexi och sociala störningar och framlägger 
teorin att det också kan vara omvänt så att de sociala och emotionella problemen hindrar 
läsinlärningen (Jacobson och Lundberg, 1995). 
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Hjälp och hjälpmedel för dyslektiker 
 
Dyslexi kan vara ett svårt handikapp. Det låter sig inte botas permanent men kan mildras och 
lindras. För att hjälpa dem som drabbats av dyslexi krävs resurser, både i form av kompetenta 
och engagerade pedagoger och i form av tekniska hjälpmedel. 
 
För att behandla dyslexi behövs ofta ett tvärvetenskapligt synsätt och en samverkan mellan olika 
yrkesgrupper inom både det medicinska och det pedagogiska området. 
 
Vad krävs av dem som skall hjälpa dyslektiker? Framför allt kompetens, tålamod och förmåga att 
uppmuntra och stärka elevens självförtroende. Det är viktigt att barnet även får uppmuntran 
hemifrån. Framför allt är det viktigt att vara positiv. Barn med läs- och skrivsvårigheter har ofta 
dåligt självförtroende och en negativ självbild. De behöver mycket uppmuntran och beröm. 
Enligt CG och Sonya Lindell ”…kan en positiv självbild leda till att man utnyttjar sina 
förutsättningar maximalt. Självförtroendet är en förutsättning för att man ska få lust och vilja att 
göra sitt bästa. Det gäller såväl barn som vuxna.” (Lindell, 1996, s.44) 
 
Ester Stadler beskriver i sin bok Dyslexi - en introduktion (1994), hur viktigt det är att hålla 
läsintresset vid liv och hur textinnehållet då är av stor betydelse, vilket hon illustrerar med denna 
modell: 
 
ökad läsförmåga    FEL TEXT 
 
  
ökad läslust     bristande förståelse 
 
 
intresse     ingen inlevelse 
 
 
god läsförståelse    intresset avtar 
 
 
RÄTT TEXT    läsförmågan svag 

    
 

(Stadler, 1994, s. 108) 
 
Tidig hjälp – övningar i fonologisk medvetenhet 
Många av de intervjuade lärarna betonar vikten av att börja så tidigt som möjligt för att bäst 
hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Kan man ställa diagnos och sätta in behandling tidigt 
kan man undgå de sekundära symptomen. Det är dock svårt att ställa en säker diagnos eftersom 
både symptomen och orsakerna är så varierande. Enligt en forskare vid institutionen för 
lingvistik har de flesta som fortfarande har problem i vuxen ålder fått hjälp mycket sent, kanske 
inte förrän på högstadiet eller till och med efter avslutad skolgång. Får man hjälp sent är risken 
större för långvariga eller bestående problem. 
 
Undersökningar i bland annat Umeå och Rönne visar att den fonologiska medvetenheten är en 
viktig orsaksfaktor till dyslexi. Denna medvetenhet går att höja med hjälp av övningar i språklig 
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medvetenhet som kan begränsa de kommande problemen för barnen. Man anser att träning av 
den fonologiska medvetenheten med hjälp av till exempel ordlekar, rim och ramsor, kan 
förebygga läs- och skrivsvårigheter i de första årskurserna i skolan (Höien och Lundberg, 1992). 
Här kan skolan verkligen dra nytta av ett samarbete med biblioteket genom till exempel 
sagostunder för de yngre barnen och lässtimulans för de äldre. Olika typer av språklekar är 
utvecklande för alla barn men störst värde har de för barnen i ”riskgruppen”. Intervjuade lärare 
har berättat om just övningar i språklig medvetenhet för de yngsta barnen. Människans kognitiva 
funktioner har större formbarhet i yngre åldrar, vilket gör att det finns goda chanser att minska 
läs- och skrivhandikappet om behandlingen sätts in i tid. 
 
I Nya Zeeland har man utvecklat en framgångsrik metod för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter. Här börjar varje barn redan vid skolstarten (vid fem års ålder) på ett eget läs- 
och skrivprogram. De barn som efter ett års skolgång fortfarande inte läser får så kallad 
”Reading Recovery”-undervisning. Detta innebär intensivundervisning  under 30 minuter 
dagligen i 12-20 veckor av specialutbildad ”Reading Recovery”-lärare. Läraren arbetar med ett 
barn i taget i samarbete med föräldrarna som också förväntas läsa med barnen varje dag. De 
barn som fortfarande har problem efter intensivperioden uppgår endast till en procent av dem 
som deltagit i ”Reading Recovery”. Dessa fortsätter på en så kallad ”Reading Clinic”. Metoden 
tycks effektiv då endast 0,8 procent av alla Nya Zeeländska elever anses ha dyslexi, jämfört med 
fem till åtta procent av svenska elever. Denna metod har börjat introduceras i Sverige. 
 
Ansvar att hjälpa 
Skolan samt föräldrarna bär det största ansvaret för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. 
Då dyslexi numera är klassat som ett handikapp är skolan skyldig att sätta in resurser för att 
hjälpa. De senaste åren har man på många håll drabbats av kraftiga nedskärningar vilket bland 
annat lett till att antalet speciallärare minskat. Tyvärr har inte antalet barn med behov av 
stödundervisning minskat i motsvarande grad! 
 
Föräldrasamverkan 
Familjen är naturligtvis viktig. Margareta Grogarn, fil dr och specialist på läs- och 
skrivsvårigheter i gymnasieskolan, påpekar i en artikel i Barn och Kultur att föräldrarna har det 
största ansvaret för att barn har ett fungerande språk när de börjar skolan. Hon menar att en 
lågstadielärare som ska undervisa 25 elever inte har möjlighet att rätta till brister i 
språkutvecklingen där föräldrarna inte lyckats ge barnen tillräcklig språklig stimulans (Grogarn, 
1990). 
 
Psykologen Anders Arnqvist talar i sin bok Barns språkutveckling om hur viktigt hemmet är. 
Fler läs- och skrivsvaga kommer från hem utan litterär tradition, säger han. Han ger också 
exempel på hur en språkligt stimulerande miljö förbättrar barnens språkliga förmåga och 
underlättar språkinlärningen (Arnqvist, 1993). 
 
Föräldrarnas engagemang och positiva inställning är av största betydelse när det gäller att hjälpa 
barn med läs- och skrivsvårigheter. Barnen måste motiveras att använda sig av läsning och 
skrivning. De måste få läslust. Det är viktigt att föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter 
får information och utbildning så att de kan hjälpa sina barn. Både skolan och biblioteket kan 
bidra till att föräldrarna får nödvändig kunskap, stöd och inspiration. 
 
Föräldrar kan hjälpa sina barn redan i förskoleåldern genom framför allt högläsning och 
berättande, men även genom språklekar, vilket utvecklar deras ordförråd. När barnen så 
småningom knäckt koden behöver de riklig tillgång till lagom svåra böcker. Många 
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rekommenderar att barn läser minst en kvart om dagen, gärna tillsammans med en vuxen. Detta 
är något som många lärare också praktiserar i skolan, enligt intervjusvaren. 
 
Judith Johansson, speciallärare, säger att dyslektiker som klarat skolan, samhället och yrkeslivet 
bra trots sitt handikapp ofta har haft engagerade föräldrar som förstått barnets behov av 
språkglädje (Madison & Johansson, 1998). Föräldrar som inte har denna insikt kan få hjälp, stöd 
och inspiration genom till exempel projekt som ”BokNallen” och ”Läs för oss när vi är små”.  
 
Det är viktigt att redan de små barnen får känna glädjen och det lustfyllda med läsningen och 
själva språket. Det är speciellt viktigt i familjer där man har dyslexi att man inte undviker läsning. 
Många föräldrar som har läs- och skrivsvårigheter skäms så inför sina barn att de helt enkelt låter 
bli att läsa för dem. Då kan man rekommendera dem att prova talböcker. En forskare vid 
institutionen för lingvistik betonar hur viktigt det är att barnen får uppleva det lustfyllda med 
böcker och läsning. Använder man sig av talböcker ska man sitta tillsammans med barnet och 
lyssna, säger hon. På så vis får barnen uppleva det positiva med böcker och läsning. De får 
tillgång till litteraturens värld och de får en chans att utöka sitt ordförråd. 
 
I en bilaga till Kulturrådets fördjupade anslagsframställning 1997-99 konstateras att föräldrars 
intresse för stimulans till läsning samt tillgång till böcker i hemmet har stor betydelse för barns 
läsförmåga. Det talas också om hur bokläsandet bland de yngsta har minskat på senare år, bland 
annat till följd av barnfamiljernas försämrade ekonomi. Man har inte längre råd att köpa lika 
många barnböcker. 
 
Biblioteken kan stödja barn och uppmuntra lärare, föräldrar och barn till att läsa mer och även 
introducera talböcker och lättlästa böcker för dem som har behov av dessa hjälpmedel. En 
annan viktig uppgift för biblioteken är att initiera och medverka i lässtimulerande projekt som 
”BokNallen”, vilket initierades av folkbiblioteket i Markaryds kommun 1983 (Wendt-Nevhage, 
1995) och ”Läs för oss när vi är små”, vilket pågått i Skåne län (före detta Malmöhus län) sedan 
1990, under ledning av länsbiblioteket (Håkansson, 1996). Projekten går ut på att försöka 
inspirera föräldrar att läsa (mera) för sina barn. ”En kvart om dagen” vill stimulera och motivera 
barn att läsa åtminstone en kvart varje dag. Detta är något som man på många skolor tagit fasta 
på (Giselsson, 1995). 
 
Skola och folkbibliotek i samarbete 
Det finns många exempel på läs- och skrivstimulerande projekt i samarbete mellan skola och 
folkbibliotek från olika håll i landet. Ett exempel är projektet ”Katten musen läs till tusen”, vilket 
genomfördes i Gnesta. Här ville skolan och folkbiblioteket väcka elevernas läslust och underlätta 
läs- och skrivinlärningen. Projektet som riktade sig till alla elever i årskurserna tre och fyra gick 
ut på att eleverna skulle få så riklig tillgång till böcker att alla skulle komma igång med att läsa. 
Även lättlästa böcker och talböcker för lästräning ingick i detta projekt. För att ytterligare väcka 
elevernas intresse för läsning arrangerades författarbesök (Gerén, 1996). Ett läsprojekt i 
Stockholm vände sig till elever i årskurs åtta. Två förlag skänkte omkring 100 böcker av 16 titlar, 
vilka eleverna fick läsa och diskutera. Många ungdomar fick genom detta projekt kontakt med 
och visade sig uppskatta böcker de annars aldrig skulle ha läst (Corneliuson, 1996). 
 
 

Läsinlärningsmetoder 
I arbetet barn som misslyckats med läsinlärningen är det viktigt att använda en individuellt 
anpassad metodik. Alla barn är olika och det finns många olika läsinlärningsmetoder. Bland de 
som nämnts i denna intervjuundersökning är: 
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• Läsning på talets grund, LTG-metoden. Man har här tagit fasta på att barn behöver tycka att 

texten är intressant för att läsintresse ska uppstå. Utgångspunkt är barnets eget talspråk. 
Barnet kan till exempel rita en bild och berätta om den, för att sedan tillsammans med 
läraren skriva en text. Man använder inga läroböcker. 

• Ordbildmetoden. Orden lärs in som bilder i sin helhet. Så småningom ska barnet själv 
upptäcka koden. 

• Psykolingvistisk metod - Wittingmetoden. Man har samma utgångspunkt som den 
traditionella ljudmetoden, det vill säga att lära koppling mellan ljud och bokstav. 
Wittingmetoden är dock mer konsekvent och strukturerad än ljudmetoden. 

 
Många lärare använder sig av lättlästa böcker, vilka har ett enkelt språk och rak handling. Bland 
de bokförlag som ger ut lättlästa böcker för barn och ungdom kan nämnas Hegas som inriktar 
sig främst på dyslektiker; Opal, vilka har läsovilliga som största målgrupp samt LL-förlaget, vars 
böcker riktar sig främst till förståndshandikappade. 
 
Det finns numera många bra datorprogram för barn. Ett som ofta nämnts i intervjuerna är 
”Lexia”, vilket är speciellt inriktat på barn med läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av ”Lexia” 
kan läraren skräddarsy övningar för en viss elev. 
 
Många lärare använder laborativt material som till exempel lässpel för att göra lästräningen mer 
spännande och lustfylld. 
 
Flera intervjuade lärare har nämnt den Nya Zeeländska metoden (se ovan). Bästa sättet att lära 
sig läsa bättre är att läsa mera. Därför är det särskilt viktigt att motivera barn med läs- och 
skrivsvårigheter till läsning. Både Birgitta Ahlén och Aidan Chambers tar upp barns behov av 
tillgång till böcker, tid att läsa, en bra läsmiljö samt möjlighet att tala om och bearbeta det lästa. 
Får de det kan de utvecklas till goda läsare. Detta gäller alla barn. Har man läs- och 
skrivsvårigheter kan dessutom speciell pedagogik och tekniska hjälpmedel behövas. 
 
Talböcker som hjälpmedel för barn med läs- och skrivsvårigheter kommer att beskrivas närmare 
nedan. 

Talböcker 
Talboks- och prunktskriftsbiblioteket 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, är sedan 1980 en myndighet under 
kulturdepartementet. I samverkan med andra bibliotek i Sverige förser man synskadade och 
andra läshandikappade med litteratur. TPB framställer och lånar ut talböcker och 
punktskriftsböcker. I mars år 2003 hade TPB cirka 75 000 talböcker i sitt bestånd. TPB har 75 
anställda. TPB är nationell lånecentral och har i sitt bestånd alla talbokstitlar och kassettböcker 
som producerats. Dessa lånas ut till bibliotek och andra institutioner men ej direkt till enskilda 
personer. 
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En talbok är en bok inläst på en eller flera ljudkassetter eller CD-ROM. Tidigare användes 
rullband. Regeringen ger tillstånd till produktion av talböcker. Sådant tillstånd har följande 
• Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB 
• Synskadades Riksförbund, SRF 
• Länsbiblioteken 
• Inläsningstjänst AB 
• Bibliotekstjänst AB 
• Lyss AB 
 

(Bergman., 1996, s.11) 
 
Enskilda personer lånar talböcker på sitt folkbibliotek. De bibliotek som inte har egna talböcker 
lånar från länsbiblioteket eller direkt från TPB. En stor del av de tryckta böcker som finns i ett 
folkbibliotek finns även som talböcker. I de fall då ingen talbok finns kan enskild person föreslå 
boken till inläsning. Förslaget kan inlämnas via folkbiblioteket, länsbiblioteket eller direkt till 
TPB. Det tar ungefär sex månader innan talboken är klar om inläsning bifalles. Länsbiblioteket 
kan läsa in lokalt material som till exempel hembygdsböcker. 
 
Talböcker får lånas av alla som har svårt att läsa tryckt text. Hit hör följande grupper: 
• Synskadade 
• Rörelsehindrade 
• Psykiskt utvecklingsstörda 
• Långtidssjuka 
• Konvalescenter 
• Afatiker 
• Dyslektiker 
• Hörselsvaga (för hörselträning) 
 

(Bergman, 1996) 
Oberoende av läshandikappets orsak har man rätt till detta hjälpmedel. Intyg behövs inte för att 
få låna talböcker. Talböcker kan ej köpas av enskild person. Folkbibliotek, länsbibliotek, skolor 
och skolbibliotek kan köpa talböcker. 
 
Länsbiblioteket får kopiera talböcker åt skolor och folkbibliotek. Skolor och folkbibliotek får 
däremot inte själva kopiera talböcker. En elev som lånat en talbok får kopiera denna för eget 
bruk. Det är tillåtet för en lärare att själv läsa in en bok för en enskild elev. Endast denna elev 
får då använda inläsningen. 
 
Talböcker för barn/ungdom och studerande 
Det finns drygt 10 000 titlar för barn (2003). En stor del av böckerna på folkbibliotekens 
barnavdelningar finns inlästa. Från 1980 och framåt har TPB läst in flertalet av de böcker där 
texten klarar sig utan bilderna. Renodlade bilderböcker är naturligtvis svåra att göra om till 
talböcker. Av så kallade kapitelböcker finns cirka 90 procent inlästa, liksom ett urval fackböcker i 
alla ämnen för barn. Dessa kan användas som alternativ till vanliga läromedel för elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Det finns böcker i olika svårighetsgrader för alla stadier i grundskola och 
gymnasium. Det är lämpligt att kombinera talboken med den tryckta texten så att eleven kan se 
på bilderna och följa med i boken. När läroboken inte finns inläst eller då de inlästa läromedlen 
är för svåra (se intervju 9) kan inlästa fackböcker vara ett lämpligt alternativ. 
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Inläsningsförslag går alltid igenom om det är praktiskt möjligt. Detta gäller även 
lästräningsböcker och specialinläsningar (se nedan) om boken fortfarande finns att få tag på. 
 
”Talboken har visat sig vara ett oöverträffat medel att stimulera barn med lässvårigheter till att 
läsa böcker. De upplever att de faktiskt läser boken när de lyssnar till en inläsning och följer med 
i den tryckta boken. Ju tidigare man får tillgång till talboken, desto bättre. Barn som tidigt har 
läsproblem bör uppmuntras att läsa talböcker; det gör dem mer intresserade av litteratur som i 
sin tur motiverar till träning och läsning av fler böcker.” (Bergman, 1996, s.9) 
 
Även elever som är läströtta eller läsovilliga har rätt att använda talböcker så länge de inte är på 
samma nivå i sin läsning som övriga i klassen. 
 
Högskolestuderande har rätt att få kurslitteratur som talbok eller diskettbok. Det är TPB som 
ansvarar för denna produktion. Man ansvarar däremot inte för inläsning av läromedel för 
grundskola och gymnasium, men köper in vissa av läromedelsföretagens kassettböcker, vilka 
sedan lånas ut till skolor. 
 
Eftersom talböcker är statligt subventionerade får de ej användas för undervisning i svenska som 
andraspråk, såvida inte eleven har ett läshandikapp (se ovan). Kassettböcker (se nedan) däremot, 
kan vara ett bra hjälpmedel för invandrare för att träna svenska. Det finns (1996) cirka 1900 titlar 
som kassettböcker, varav de flesta dock är för vuxna. 
 
Talböcker för lästräning 
Talböcker för lästräning är särskilt avsedda för personer med läs- och skrivsvårigheter, afasi eller 
utvecklingsstörning. En talbok för lästräning är inläst i två eller tre hastigheter. Man kan använda 
den tryckta boken för att följa med i texten samtidigt som man lyssnar. Denna typ av talbok är 
den som används mest på de skolor där jag gjort mina intervjuer. Populärt brukar den kallas 
”Bok & Band”. ”Att lyssna på en talbok samtidigt som man försöker följa med i den tryckta 
boken är ett mycket bra sätt att lästräna om man har läs- och skrivsvårigheter. Två sinnen 
stimuleras och läsningen upplevs inte som arbetsam utan flyter bra med hjälp av talboken.” 
(Bergman, 1996, s.7). 
 
Användningen av talböcker för lästräning med den så kallade ”Bok & Band” metoden 
studerades redan på 1970-talet av den amerikanska läsforskaren Marie Carbo som 
sammanfattade sina forskningsresultat så här: 
 
• Metoden är multisensorisk; den stimulerar fler än ett sinnesområde. 
• Metoden har högt intressevärde, elevens uppmärksamhet fångas. 
• Den sammanhängande texten hjälper eleven att koncentrera sig. 
• Eleven utsätts inte för risken att misslyckas, vilket är särskilt viktigt för självkänslan. 
• Metoden ger tillräckligt med repetitioner så att ordigenkänningen befästs. 
 

(Bergman, 1996) 
Talböcker för barn på främmande språk 
TPB har läst in ett antal lättlästa böcker på engelska i två hastigheter. Dessa kan användas av 
elever med läs- och skrivsvårigheter istället för eller som komplement till vanliga läromedel i 
engelska. 
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Det finns talböcker för barn på ett 40-tal utländska språk. Barn med annat hemspråk än svenska 
som även har lässvårigheter kan använda dessa böcker som läsupplevelse. Talböckerna som 
endast har en hastighet finns att låna från TPB. 
 
Specialinläsningar 
En specialinläsning är extra långsamt och tydligt inläst och dessutom kompletterad med 
ljudillustrationer som till exempel musik, trafikljud eller djurläten. Denna typ av talbok används 
främst för förståndshandikappade, men kan ibland fungera som lästräningsbok även för 
lässvaga. 
 
Kassettböcker 
Man skiljer på talböcker och kassettböcker. Talböcker produceras av TPB och är endast till för 
personer med någon form av läshandikapp (se ovan). Talböcker är subventionerade av staten. 
Kassettböcker produceras av förlagen och får köpas eller lånas av vem som helst. Kassettboken 
behöver inte följa den tryckta bokens text, utan kan till exempel vara en förkortad version. 
Talboken, däremot, måste följa den tryckta boken och är oftast inläst på ett neutralt sätt. 
 
Digitalt Audio-baserat Informationssystem—DAISY 
DAISY är ett nytt digitalt talbokssystem med många fördelar. Upp till 50 inspelade timmar kan 
rymmas på en enda CD-ROM, vilken blir betydligt mer lätthanterlig är 33 kassetter i 5 
emballage. Läsaren kan gå direkt till rätt avsnitt, skumma igenom texten, placera bokmärken i 
talboken eller göra anteckningar i anslutning till den upplästa texten. Hastigheten på avlyssningen 
kan ökas eller minskas utan att det påverkar den inspelade rösten. I januari 1999 fanns drygt 300 
DAISY-titlar. I mars 2003 fanns cirka 12 000. Systemet kan anpassas till ny teknik i framtiden. 
 

Projektet ”Med talböcker i grundskolan” 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, Sveriges största producent av talböcker, började på 
1980-talet att med hjälp av information försöka stimulera utlåning av talböcker till lärare och 
föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter. Då man tyckte att informationen inte gav de 
resultat man hoppats på beslöt man att engagera lärare för att pröva och utvärdera talböcker i 
undervisningen. Man började med ett projekt i särskolan. Detta föll väl ut och man gick vidare 
till grundskolan. 1990 startades ett tvåårigt projekt kallat ”Talböcker i grundskolan för elever  
med läs- och skrivsvårigheter” (Bergman, 1995). Projektet initierades och leddes av TPB i 
samarbete med barnbibliotekskonsulenter från tretton länsbibliotek. Runt tvåhundra lärare, 
flertalet från låg- och mellanstadiet, deltog och fullföljde projektet. 
 
Inspirerade av detta påbörjade man i Malmöhus län 1993 ett eget talboksprojekt, under ledning 
av länets barnbibliotekskonsulent. Projektet som skulle komma att pågå till 1996 kallades ”Med 
talböcker i grundskolan”. Det genomfördes i tre omgångar på vardera ett läsår. Sex till sju 
kommuner per omgång deltog. Projektet inleddes med att barnbibliotekarierna från de 
intresserade kommunerna inbjöds till länsbiblioteket i Malmö  på en informationsträff. Under 
denna träff informerade bland andra en representant från TPB om ”Riksprojektet”, om TPB och 
dess verksamhet samt om andra viktiga saker att tänka på i samband med ett projekt av detta 
slag. Barnbibliotekskonsulenten skickade sedan, via kommunbiblioteken, ut en inbjudan till 
samtliga skolor i de aktuella kommunerna. Eftersom deltagaravgiften var satt per skola kunde 
varje skola själv avgöra hur många lärare man ville anmäla som projektdeltagare. Intresset var 
större än väntat och fler skolor än man kunde bereda plats för anmälde sitt intresse. Totalt under 
alla tre läsåren deltog 99 skolor och 367 klasslärare, speciallärare, svensklärare, och 
lärarbibliotekarier. 
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Under den första studiedagen fick deltagarna, förutom information om projektets uppläggning, 
även ta del av föreläsningar av framstående pedagoger och forskare samt information från både 
TPB och FMLS. Under denna dag delades ett startpaket ut till varje skola. Detta bestod av sex 
stycken talböcker med olika läshastigheter samt tillhörande tryckta böcker. Varje skola hade i 
samband med anmälan fått välja bland fjorton titlar, utvalda av barnbibliotekskonsulenten i 
samarbete med barnbibliotekarierna. 
 
Därpå följde ett års fältarbete. Barnbibliotekarierna höll kontakt med deltagarna lokalt genom att 
till exempel sprida information från TPB och ibland arrangera möten med erfarenhetsutbyten. 
Lärarna ålades att, enskilt eller i grupp, skriva rapport från fältarbetet. Dessa rapporter 
sammanställdes av barnbibliotekskonsulenten på Länsbiblioteket och delades ut till alla deltagare 
på den andra studiedagen. Även under denna studiedag föreläste olika forskare och 
läspedagoger. Man fick också tid till att diskutera rapporterna och utbyta erfarenheter. Efter 
projektets slut vill man gärna stimulera det fortsatta användandet av talböcker genom att 
fortlöpande inbjuda projektdeltagarna till föreläsningar eller studiedagar där man får tillfälle att 
utbyta erfarenheter. I övrigt avgör de olika lärarna i vilken utsträckning och på vilket sätt de 
väljer att använda talböcker i undervisningen. Detta kommer jag att närmare gå in på i följande 
avsnitt, vilket behandlar intervjuresultaten. 
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RESULTATREDOVISNING 
I denna undersökning har lärare vid tio skolor som deltagit i projektet ”Med talböcker i 
grundskolan” intervjuats. Dessutom har telefonintervjuer med en bibliotekarie på vart och ett av 
de folkbibliotek (tretton stycken) som nämnts i intervjuerna genomförts. 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av svaren från intervjuerna med lärarna samt 
bibliotekarierna på de respektive folkbiblioteken. 
 
Av sekretesskäl har jag inte namngivit vare sig intervjupersoner, skolor eller bibliotek. 

Undersökningens genomförande 
Först intervjuades lärarna, vilkas svar skulle komma att utgöra en stor del av underlaget till denna 
rapport. Var och en av dessa intervjuer pågick i ungefär en timme. Jag utgick ifrån en 
intervjumall  vilken behandlar: 
• Presentation av skolan 
• Pedagogiska metoder som används för läsinlärning 
• Användandet av talböcker 
• Synpunkter på projektet ”Med talböcker i grundskolan” 
• Samarbetet med skol- respektive folkbibliotek 
Intervjumallen (se bilaga 1) var utgångspunkten för varje intervju. Följdfrågor och nya idéer 
tillkom förstås under samtalens gång. I ett fall intervjuades samtidigt en klasslärare och tre 
speciallärare. I var och en av de övriga intervjuerna deltog endast en informant. Lärarnas svar var 
till hjälp när frågorna till intervjuerna med bibliotekarierna skulle sammanställas. 
 
Till bibliotekarierna skickade jag frågorna i förväg som ett underlag. Eftersom jag ville hålla 
dessa intervjuer ganska korta (omkring 15 minuter för var och en) ansåg jag att det var lämpligt. 
Jag valde intervjumetoden därför att jag ansåg att jag skulle få ut mer av svaren på det sättet. Den 
ger möjlighet att ställa följdfrågor och kanske också läsa något ”mellan raderna”. Dessutom 
undgick jag på detta sätt de inte helt ovanliga problemen med att få tillbaka enkätsvar inom 
utsatt tid. Intervjumallen (se bilaga 2) som användes vid dessa intervjuer behandlar 
 
• Samarbetet med skolorna. 
• Utlåningen av talböcker. 
• Bibliotekspersonalens kunskaper om läs- och skrivsvårigheter samt i vilken utsträckning man 

informerar lärarna om möjligheten att låna och använda talböcker i undervisningen. 
 
Resultatredovisningen följer intervjumallarnas struktur. 
 
 
Intervju 1 
Skolan 
Presentation 
Informanten är klasslärare på låg- och mellanstadiet. 
Skolan är en låg- och mellanstadieskola med cirka 250 elever i två paralleller och cirka 20 lärare. 
Här har man inte längre någon speciallärare, utan varje klasslärare får själv stå för 
specialundervisningen. Det är svårt för lärarna att få tiden att räcka till och dessutom har de som 
klasslärare inte den utbildning som en speciallärare eller specialpedagog besitter. Man har en 
talpedagog på fem (öronmärkta) veckotimmar. I varje klass finns några elever som har 
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svårigheter med läsning och skrivning. Skolan har ett bibliotek som i brist på en stor lokal är 
uppdelat i tre mindre rum; ett för faktaavdelningen, ett för referensavdelningen samt ett 
”mysrum” med skönlitteratur. Detta har även sina fördelar, till exempel kan en grupp arbeta 
ostört i faktaavdelningen medan en annan samtidigt läser skönlitteratur. Den klasslärare som 
intervjuades är även lärarbibliotekarie. Numera finns ingen tid avsatt för detta arbete (tidigare var 
det en timma per vecka), utan det fungerar tack vare ett brinnande intresse. Det finns en 
biblioteksgrupp där flera lärare ingår men lärarbibliotekarien har det huvudsakliga ansvaret för 
inköp och registrering av böcker. Hon undervisar också regelbundet i bokkunskap, ibland även i 
andra klasser. Varje klasslärare tar själv hand om sin klass vid besök på biblioteket. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Datorn är ett naturligt och bra hjälpmedel. Det finns många bra program, men även de som är 
sämre. Läsning på talets grund, LTG-metoden fungerar bra för vissa elever. Den intervjuade 
läraren berättar om en elev som tycker om att rita. Man utgår då ifrån hans teckningar och 
skriver tillsammans en text kring dessa. Det är viktigt att elevens intresse väcks och att 
självförtroendet stärks. Denna lärare använder ibland tärningsspel för att lästräningen ska bli 
mera spännande. Små lättlästa böcker som alla klarar av att läsa används också flitigt. ”Det är bra 
för självförtroendet!” 
 
Med talböcker i synnerhet… 
Skolbiblioteket har tio talböcker för lästräning. ”De är dyra. Det är bättre att låna.” Framför allt 
uppskattas de olika hastigheterna vilka gör det möjligt för elever på olika nivåer vad gäller läsning 
att följa med i den tryckta texten. I årskurs ett låter läraren alla elever i klassen använda talböcker, 
i årskurs två företrädesvis de som behöver den långsamma hastigheten. Eftersom alla eleverna på 
så vis har erfarenhet av talböcker slipper man problemet med att barn kan känna sig utpekade 
eller tycka att det är genant att sitta med hörlurar på när klasskamraterna läser själva. Att använda 
talböcker är något helt naturligt för dessa barn. Talböckerna är populära bland barnen som 
upplever det som positivt att få läsa / lyssna i sin egen takt. 
 
I ett litet rum vid sidan om klassrummet finns en bandspelare med hörlurar. Den intervjuade 
läraren säger att hon har prioriterat detta. Läraren presenterar boken, vilken vanligtvis ansluter 
till något ämnesområde i OÄ. Alla elever som valt att arbeta med just detta arbetsområde läser 
samma bok. De som har svårast för läsningen får lyssna till texten och följa med i boken. Denna 
lärare använder alltså uteslutande faktaböcker när det gäller talböcker. Ibland kan en elev som 
inte har läs- och skrivsvårigheter  ändå ha svårt att komma igenom boken eller att få ut något av 
texten. Då kan man ha nytta av bandet med den normala hastigheten. Efter att ha läst / lyssnat 
skriver barnen själva en faktatext med egna ord. 
 
Ett problem med att arbeta med talböcker kan vara tidsbrist, men å andra sidan har de den 
fördelen att barnen kan arbeta på egen hand, säger den intervjuade läraren. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Förväntningarna var att utveckla användandet av talböcker till en naturlig del av undervisningen 
och så har det också blivit. Denna lärare arbetade inte mycket med talböcker tidigare. Hon tycker 
att hon lärt mycket av ”Med talböcker i grundskolan” och är mycket nöjd. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Man har ett utmärkt gott samarbete med folkbiblioteket. Bibliotekets personal kommer till 
klasserna med boklådor som plockats ihop efter lärarnas önskemål. De har också bokprat och 
information om läsningens betydelse på exempelvis föräldramöten. De hjälper till att skaffa fram 
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faktaböcker som behövs i undervisningen. Man lånar ofta talböcker från folkbiblioteket, vars 
personal alltid lyckas skaffa det man önskar. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
Det finns ingen specifik skriven målsättning för samarbetet med skolorna. Man skickar en 
inbjudan där man presenterar bibliotekets tjänster. Det förekommer mycket besök och visningar 
av biblioteket. En introduktion till biblioteket arrangeras för sexåringar. De flesta av kommunens 
sexåringar deltar i denna. Man har också biblioteksvisningar för vissa årskurser, oftast årskurs sju 
och åtta. Detta sker på lärarnas initiativ. Bibliotekarien tycker att samarbetet med skolorna 
fungerar bra. Ett problem kan vara ”forskande ” barn, med uppgifter från skolan, som ibland 
kommer till biblioteket illa förberedda och utan lärare. Detta gäller främst högstadiet och 
gymnasiet. Med lärarna på låg- och mellanstadiet har man mer kontakt, därför fungerar också 
samarbetet bättre där. 
 
Utlåning av talböcker 
Statistiken över utlåning av talböcker är svårtydd. Bibliotekarien säger dock att han ser en tydlig 
tendens till ökad utlåning av talböcker. När det gäller barn- och ungdomsböcker handlar det 
främst om talböcker för lästräning, sällan om ”vanliga” talböcker. Det är lätt att få tag på 
önskade titlar, i synnerhet för barn i lågstadieåldern. Sämst är tillgången för tonårsgruppen. 
Biblioteket har de senaste åren ”köpt in rejält” med talböcker. Det rör sig nästan uteslutande om 
talböcker för lästräning. De problem som uppstår i samband med talböcker är huvudsakligen 
praktiska. Talböcker består av flera lösa delar som kan skadas eller förkomma. Ett mindre 
problem kan vara att de som lånar ofta vill ha lång lånetid. 
 
Kunskap / Information 
Bibliotekets personal får ibland möjlighet att ta del av föreläsningar om talböcker men man har 
inte något direkt utbildning vad gäller användandet av talböcker i undervisningen. Man ger heller 
ingen kontinuerlig information till lärare, dock finns information om talböcker med i så kallade 
läsårsutskick. 
 
 
Intervju 2 
Skolan 
Presentation 
Informanten är speciallärare. 
Skolan har 220 elever på låg- och mellanstadiet. Man har en speciallärare och en talpedagog, 
båda på halvtid. Specialläraren gör en utredning med tester i början av höstterminen. Läs- och 
skrivtestet har visat att för närvarande (höstterminen 1998) 22 elever är i behov av 
specialundervisning, vilken vissa får enskilt och andra i grupp. Specialläraren skriver ett 
åtgärdsprogram, där även utvärdering ingår, för var och en av dessa elever. Skolan har ett 
integrerat folkbibliotek, vilket specialläraren tycker är mycket positivt. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Datorn är ett hjälpmedel, men man ska komma ihåg att den bara är ett hjälpmedel, säger den 
intervjuade läraren. Det finns numera många bar datorprogram som till exempel ”Lexia”, vilket 
är speciellt inriktat på barn med dyslexi. Datorer finns både i klassrummen och hos 
specialläraren. 
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Med talböcker i synnerhet… 
Talböcker används av specialläraren och talpedagogen till vissa barn. I ett fall kan ett utmärkt 
resultat redovisas. Det rörde sig om en ”stökig” elev som inte hunnit med att lära sig läsa. Med 
hjälp av talböckerna fick han ett intresse för läsning. Intresset är viktigt, betonar läraren. Det är 
av största vikt att de talböcker som används är intressanta för de barn som ska lyssna. Den 
intervjuade läraren berättar även om ett fall av grav dyslexi, där resultatet inte varit lika positivt. 
Med hjälp av både talböcker och andra metoder går det i alla fall långsamt framåt. 
 
En speciallärare som tidigare arbetat på skolan hade för vana att skicka hem talböckerna med 
barnen så att föräldrarna kunde träna läsning med sina barn. Den lärare som intervjuades 
funderar nu på att återuppta detta. Det blir lättare för föräldrarna att hjälpa till aom de får en 
konkret uppgift, säger hon. 
 
Skolan har fem egna talböcker för lästräning. Biblioteket har ett litet bestånd av talböcker och 
hjälper i övrigt till med att beställa. Det är inge problem att få de titlar man önskar. Den 
intervjuade läraren använder enbart talböcker i form av skönlitteratur. 
 
Svårigheterna vad gäller talböcker är av teknisk natur. Användandet kräver tillgång till 
fungerande bandspelare och de som finns på skolan är gamla och ofta reparerade. Ibland verkar 
det vara svårare att få pengar till en bandspelare än till en dator, säger specialläraren. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Förväntningarna, vilka infriades, var att få idéer till nya grepp och metoder. Denna lärare hade 
tidigare aldrig använt talböcker i undervisningen eftersom hon inte känt till möjligheten att låna 
talböcker för detta ändamål. Projektet var en idéspruta, säger hon. Det är också positivt att 
uppföljning sker i form av studiedagar och liknande. 
 
Samarbetet med det integrerade folkbiblioteket 
På det integrerade stadsdelsbiblioteket finns tre anställda. Samarbetet mellan dem och skolans 
lärare fungerar ypperligt. Bland annat har en bibliotekarie regelbundna lektioner med 
lässtimulans för elever i mindre grupper i vissa årskurser. I skolan används inga traditionella 
läseböcker, utan istället alltid skönlitteratur från biblioteket. Barnen besöker ofta biblioteket. 
Bland annat för att låna, ”bänkböcker”, det vill säga böcker som man tar fram och läser när man 
får tid över efter att ha avslutat en uppgift. Den intervjuade läraren har nyligen blivit 
skolbibliotekarie på tre veckotimmar. Bland annat ska hon hjälpa eleverna att välja just 
”bänkböcker”. 
 
Eftersom samarbetet med stadsdelsbiblioteket fungerar så bra har man inte något behov av 
samarbete med Stadsbiblioteket. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
Eftersom biblioteket är integrerat med skolan har man ett mycket nära samarbete med lärarna. I 
vissa fall känner man varandra personligen, vilket förstås bidrar till ett gott samarbete. Den 
bibliotekarie som intervjuades fungerar som skolbibliotekarie två timmar per vecka. Den tiden 
används till bokprat men även till lektioner i svenska. Alla elever i årskurs två samt vissa i årskurs 
ett har ett antal svensklektioner hos bibliotekarien. Hon använder bibliotekets böcker, i vilka 
barnen får läsläxa. Man läser tillsammans, pratar om författare och har även lite litteraturhistoria. 
Man har arbetat på detta sätt sedan 1982. 
 
Alla sexåringar samt elever i årskurserna tre och fem har ett planerat biblioteksbesök. 
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Låg- och mellanstadieeleverna har även ”fri forskning”, då de kommer till biblioteket för att söka 
efter litteratur i ett visst ämne. Lärarna har i förväg informerat bibliotekarierna om tilltänkta 
ämnen. På så vis slipper man göra barnen besvikna för att det inte finns någon lämplig litteratur i 
det ämne de valt. 
 
Det stora problemet är tidsbrist. Personalen skulle vilja ha mer tid för exempelvis gemensam 
planering tillsammans med lärarna. Som det nu är pratar man mest när man ”springer på 
varandra”. 
 
Utlåning av talböcker 
Ett fåtal talböcker finns på biblioteket. I övrigt lånar man från Stadsbiblioteket. För att slippa 
väntetider beställer man inte specifika titlar, utan ett antal böcker passande för en pojke / flicka i 
en viss ålder. Man beställer både åt speciallärare och åt föräldrar, vilkas barn har blivit 
rekommenderade att använda talböcker. 
 
Problemet är dålig tillgång på attraktiva titlar. Utbudet är begränsat, i synnerhet när det gäller 
barn- och ungdomsböcker, menar bibliotekarien. 
 
Kunskap / Information 
Här är det speciallärarna som delar med sig till bibliotekarierna av information de fått på kurser 
och studiedagar. Den bibliotekarie som intervjuades anser inte att biblioteket behöver informera 
lärarna om möjligheten att låna och använda talböcker i undervisningen. ”De verkar vara 
välinformerade”, säger hon och tillägger att de troligtvis får denna information från sina 
kollegor. 
 
Intervju 3 
Skolan 
Presentation 
Informanten är speciallärare. 
Skolan har låg- och mellanstadium med cirka 550 elever och cirka 25 lärare. Man har två 
speciallärare samt en specialpedagog (som är förskolelärare i grunden). Man har också tillgång till 
en talpedagog som servar hela stadsdelen. 
 
Det är svårt att säga hur många elever som har behov av stödundervisning i läsning och 
skrivning eftersom man inte hinner med att hjälpa alla. Trots att man nyligen (till skillnad från 
många andra skolor) ökat personalstyrkan med en speciallärartjänst måste man prioritera de 
elever som har störst behov. Specialläraren tittar på hur varje elev arbetar och samråder med 
klassläraren. 
 
Skolan har två fina bibliotek, ett för vardera stadium. En lärarbibliotekarie har 20 lärartimmar 
per vecka avsatta för biblioteksverksamhet. 
 
Man har datorer i biblioteken, i varje klassrum samt hos speciallärarna. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Datorn med program som ”Lexia” med flera, används som ett hjälpmedel. Lättlästa böcker 
används till de barn som nått så långt att de inte längre behöver lyssna på bandet utan kan läsa 
själva. Den intervjuade specialläraren har nyligen börjat använda sig av den Nya Zeeländska 
metoden (se ovan). Specialundervisningen är individuellt anpassad till varje elev. 
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Problemet är tidsbrist. Man har ingen lärare i svenska som andraspråk på skolan. Barn som 
kommer direkt från så kallade förberedelseklasser behöver mycket extra hjälp. Den intervjuade 
läraren försöker sätta press på beslutsfattare genom att hävda att dessa barns specialundervisning 
hör till svenska som andraspråk. På denna skola finns även integrerade särskoleelever. Dessa har 
rätt till mycket specialundervisning, vilken upptar mycket av speciallärarens tid. 
 
Med talböcker i synnerhet… 
De talböcker för lästräning skolan fick när man deltog i ”Med talböcker i grundskolan” finns hos 
speciallärarna. Den lärare som intervjuades planerar att inom kort köpa in flera. Hon väljer då 
titlar som kan passa de flesta. För övrigt lånar hon på Talboksbiblioteket, med vilket hon har ett 
fantastiskt fint samarbete. Hon åker själv till biblioteket och väljer titlar speciellt för vart och ett 
barn. Det är viktigt för motivationen att det man läser är intressant, betonar hon. Man lånar även 
från den lokala biblioteksfilialen samt från Skolbibliotekscentralen. 
 
Talböckerna finns alltid hos speciallärarna, inte på skolbiblioteket. Man anser att eftersom dessa 
hjälpmedel endast är till för vissa elever behöver de inte exponeras på biblioteket. Det är heller 
inte barnen själva som väljer vilken talbok de ska lyssna till. 
 
Specialläraren poängterar att det är viktigt att informera föräldrarna innan man låter deras barn 
använda talböcker. Läraren introducerar sedan eleven och ”tränar” henne / honom i att använda 
talboken. När barnet sedan ser fördelarna med talboken är det inget problem, säger hon, barnen 
är positiva. Efter introduktionen skickas talboken med hem för träning. Specialläraren har 
kontakt med eleven minst en gång i veckan och kontrollerar då läsningen. Oftast har eleven gjort 
framsteg. Man varvar med annan typ av lästräning. Den mest positiva effekten är att barnet 
kommer in i böckernas värld och får lästräning. 
 
Klasslärarna undervisar ofta med hjälp av skönlitteratur, till exempel Olov Svedelids historiska 
romaner. Dessa böcker är ibland ganska svårlästa och vissa barn klarar helt enkelt inte av dem. 
När den intervjuade specialläraren började arbeta på skolan gjorde hon lärarna uppmärksamma 
på detta och talböcker (med en hastighet) lånades till vissa barn, vilket gav ett positivt resultat. 
 
Ibland beställer lärarna så kallade klassbibliotek från Skolbibliotekscentralen.. De barn som har 
svårt med läsningen kan då få lyssna på samma bok som kamraterna läser och får därigenom 
möjlighet att vara med och diskutera och recensera boken, vilket upplevs som mycket positivt. 
På detta sätt får barnen också tillgång till språket. 
 
Man använder talböcker även som ”bänkböcker”. Ett problem är att vissa barn finner det genant 
att lyssna på talböcker i klassrummet. Man skulle behöva fler bandspelare av typen ”freestyle”. 
Ibland, speciellt på lågstadiet kan det vara svårt att se när talböcker behövs. Har barnet läs- och 
skrivsvårigheter  eller har läsningen bara inte kommit igång än? Den intervjuade läraren tycker 
också att det är svårt att hitta lämpliga inlästa faktaböcker. Man har på skolan en del inlästa 
läromedel, men de används inte. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Förväntningarna var att övriga lärare på skolan skulle få veta mer om användningen av talböcker 
i undervisningen. Själv hade denna lärare använt talböcker för lästräning sedan tidigare men nu 
fick hon alltså med sig kollegorna. De har förändrat sitt arbetssätt nu när de fått ännu ett 
redskap. På lågstadiet har man redan köpt in fler talböcker. 
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Samarbetet med skolbiblioteket 
Lärarbibliotekarien informerar och hjälper grupper av barn i biblioteket. Bland annat handleder 
hon elever i årskurs sex i att recensera nyinköpta böcker. Man köper in mycket böcket till 
biblioteket och använder dem istället för läroböcker. Exempel på detta är Olov Svedelids 
historiska ungdomsromaner. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
På biblioteksfilialen får man bland annat hjälp med att komplettera temalådor. Från filialens sida 
vill man gärna ha ett utökat samarbete med skolorna. Man vill gärna att lärarna ska komma med 
förslag på hur detta ska utformas och även med inköpsförslag. 
 
Folkbiblioteken 
a) Filialen 
Samarbetet med skolan 
En stor del av samarbetet består i att plocka ihop temalådor till lärare på beställning. Det görs 
flera gånger per termin. Alla klasser i årskurs två alternativt tre inbjuds till biblioteksbesök. 
Bibliotekarien har då bibliotekskunskap med barnen samt ger dem praktisk information om till 
exempel hur man får lånekort. Den intervjuade bibliotekarien tycker att det är svårt att få alla 
klasser att komma till biblioteket. Hon upplever att lärarna är stressade och tror samtidigt att det 
tar tid att bli ”inarbetad” och etablera kontakter med lärarna i området. Hon har arbetat på 
biblioteket i drygt ett år. Bibliotekarien anser att det är alla lärares plikt att genomföra 
biblioteksbesöken. Det finns barn som inte ens har ett lånekort, vilket hon tycker är 
skrämmande. Det tycks vara lättare att få förskolorna att komma på besök. ”De kommer alltid. 
De blir glada och smickrade när man uppmärksammar dem.” Sexåringarna bjuds in till 
biblioteket på en enkel biblioteksintroduktion. 
 
För en tid sedan bjöd man in samtliga lärare på alla skolor i stadsdelen till en träff på biblioteket. 
Man hade ett program som innehöll bland annat bokprat, information om databaser samt 
information om hur lärarna ska hantera och undvika problemet med att får krav från biblioteket 
på böcker som elever lånat. De som deltog i denna träff var mycket nöjda, berättar 
bibliotekarien. En anledning till att lärare från vissa skolor valde att inte delta kan vara att de har 
ett bra skolbibliotek och en engagerad skolbibliotekarie. Man hoppas i alla fall kunna fortsätta 
med denna typ av träffar. Positivt är det även att man på detta sätt lär känna varandra något, 
man vet vem man ska vända sig till vid nästa kontakt. 
 
Utlåning av talböcker 
Man beställer talböcker från Talboksbiblioteket och har även depositioner därifrån, vilka byts ut 
då och då. Det är lätt att få de titlar som beställs och väntetiden är inte särskilt lång. Den 
bibliotekarie som intervjuades ser inge problem vad gäller talböcker. 
 
Kunskap / Information 
Den intervjuade bibliotekarien har själv inte fått någon utbildning om läs- och skrivsvårigheter, 
men vet att det har förekommit studiedagar för bibliotekarier på detta tema. 
 
Man informerar inte aktivt lärarna om möjligheten att låna och använda talböcker ”eftersom 
Skolbibliotekscentralen finns”. Däremot visar man lärarna talböcker för lästräning när de 
kommer på besök med sina klasser. 
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b) Talboksbiblioteket i Malmö 
Utlåning av talböcker 
 
Statistiken är svårtydd och ibland missvisande. Ett lånekort kan tillhöra ”fel” kategori, till 
exempel om en lärare lånar böcker till skolan på sitt personliga lånekort. Det händer också att 
man lånar en talbok och samtidigt lånar den tryckta boken. Detta kommer då att fungera som en 
talbok för lästräning, vilket ej syns i statistiken. Den intervjuade bibliotekarien slår dock fast att 
utlåningen av talböcker har ökat de senaste åren. Hon tror att det beror på aktiva lärare, men 
även att projektet ”Med talböcker i grundskolan” haft positiva effekter. 
 
Bibliotekarien betonar att skolorna måste köpa egna talböcker för lästräning. Ofta vill de som 
lånar ha böckerna en hel termin. Vissa återkommer för att låna samma titlar om och om igen. 
 
Kunskap / Information 
Talboksbiblioteket informerar inte aktivt om regler för lån med mera, men broschyrer finns att 
få för den som kommer med förfrågningar. Information finns och kommer också ut på 
skolorna, säger bibliotekarien. 
 
c) Skolbibliotekscentralen 
Samarbetet med skolan 
Här finns en skriven målsättning. Verksamheten inriktar sig på lärare på alla skolor inklusive 
förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, KomVux, Kunskapslyftet, SFI och så vidare. Även 
vissa friskolor servas av Skolbibliotekscentralen. Man har mängder av olika arrangemang som till 
exempel fortbildning för skolledning, lärare och bibliotekarier, med mera. Man har bokprat och 
föreläsningar om exempelvis litteratur, pedagogik, datorer… Man hjälper också till med 
handledning. Det kan röra sig om till exempel uppbyggandet av ett nytt skolbibliotek eller inköp 
och gallring. Man hjälper inte till rent praktiskt utan handleder och stödjer. Man vill förbättra 
den kompetenta bemanningen på skolbiblioteken och få skolornas personal och ledning att 
förstå hur biblioteket ska användas. 
 
Utlåning av talböcker 
Lärarna lånar talböcker för lästräning. Det är svårt att tillgodose behoven på grund av det dåliga 
utbudet. Bättre utbud behövs, speciellt för invandrare, säger bibliotekarien. Det förefaller som 
att ”Med talböcker i grundskolan” har ökat efterfrågan. Men det kan också, åtminstone delvis, 
bero på att utbudet trots allt har ökat på senare tid. 
 
 
Intervju 4 
Skolan 
Presentation 
Informanten är talpedagog / speciallärare. Skolan har låg- och mellanstadium och även en så 
kallad förskoleklass. Elevantalet uppgår till ungefär 210 och man har cirka 17 lärare inklusive 
förskolelärare. Det finns en talpedagog /speciallärare som också servar en annan skola. I 
genomsnitt två elever per klass har läs- och skrivsvårigheter. Man för inte någon statistik över 
hur många barn som behöver specialundervisning, men lärarna har en känsla av att barn med 
allvarliga problem blivit fler de senaste åren. Den intervjuade läraren tror att det möjligen kan 
bero på att man blivit bättre på att upptäcka problemen. 
 
Skolbibliotek finns och sköts av en lärarbibliotekarie. 
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Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Metoderna för läs- och skrivträning varierar och anpassas individuellt efter varje barns behov. 
Bland annat använder denna lärare ordbildmetoden som hon tror mycket på när det gäller yngre 
barn. Hon håller själv på att skriva en saga som ska användas för detta ändamål. Det är viktigt, 
säger hon, att orden inte är för abstrakta. Det är svårt att få en bild till ord som ”vi” eller ”sa”, 
ord som ofta används i annat lästräningsmaterial. 
 
Med talböcker i synnerhet… 
Talböcker används periodvis. Det blev lite intensivare under och just efter projekttiden. Den 
intervjuade specialläraren tycker att det är positivt med återträffar. De ger tillfälle till en ny 
”knuff” och man tänker i talboksbanor igen. Man har de talböcker man fick i samband med 
projektet och har även köpt in ytterligare några. Samtliga förvaras hos specialläraren. 
Specialläraren har ibland lånat talböcker på folkbiblioteksfilialen, men där finns det för lite att 
välja på, tycker hon. Att beställa trivs hon inte så bra med eftersom hon gärna vill kunna titta på 
böckerna innan hon lånar. Därför har hon ibland på sin fritid besökt Stadsbiblioteket för att 
låna. ”Att låna talböcker är omständligt”, säger hon. Hon skulle önska att filialen hade ett större 
utbud av talböcker och även kassettböcker. De senare är mycket användbara för barn som 
behöver språkträning och utökat ordförråd, även om de inte har läs- och skrivsvårigheter. Ibland 
skickas talboken hem för träning. Specialläraren känner bitvis att om en elev använder talboken 
medan hon sitter bredvid kunde hon lika gärna själv läsa för eleven. 
 
Vissa elever använder talboken som ”bänkbok”. För att undvika negativa reaktioner bland 
kamraterna berättar man, sedan den berörda eleven gett sitt tillstånd, för hela klassen om dyslexi. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Det mest positiva var att få nya idéer genom att ta del av andra lärares erfarenheter. Positivt är 
det också att man nu fått fler verktyg att arbeta med. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Vissa årskurser besöker biblioteket. Lärarna lånar böcker till boklådor. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
Samarbetet med skolorna i upptagningsområdet består till stor del i de besök som barnen kallas 
till av biblioteket; som sexåringar, i årskurs tre samt i årskurs fem. Man har bibliotekskunskap 
som anpassats till de olika åldrarna. Så får till exempel barnen i årskurs tre öva sig i att hitta i 
hyllorna och i årskurs fem introduceras katalogen.  
 
Inför varje termin skickas ett brev till lärarna från biblioteket med erbjudande om boklådor. 
Lärarna beställer boklådor som bibliotekspersonalen plockar ihop. Ibland skickas elever till 
biblioteket för att själva välja böcker till boklådor. 
 
Sedan en tid tillbaka har skolorna i upptagningsområdet haft tillgång till en mycket engagerad 
lärarbibliotekarie som bland annat haft bokprat. Därför har bibliotekets personal inte behövt 
göra detta. Eftersom man lider av tidsbrist har det varit positivt att slippa denna uppgift, tycker 
bibliotekarien. I och med uppdelningen av kommunen i kommundelsnämnder tillkom mycket 
administrativt arbete för bibliotekarien. Bland annat fick hon själv ansvara för budget. Hon är 
ensam bibliotekarie på filialen, men har hjälp av en kanslist. 
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Samarbetet med skolorna fungerar bra men ”det är ju ett ensidigt samarbete”, tycker den 
intervjuade bibliotekarien. Skolan drar nytta av bibliotekets tjänster. Samtidigt säger 
bibliotekarien att samarbetet inte blir detsamma som på ett integrerat bibliotek. 
 
 
 
Utlåning av talböcker  
Talböcker, det vill säga talböcker för lästräning, beställs då och då av lärare. Efterfrågan går upp 
och ner. Oftast är det ett uppsving när lärarna varit på utbildning och är entusiastiska. Sedan 
svalnar intresset igen. På det hela taget är efterfrågan inte stor och bibliotekarien kan heller inte 
se någon tendens till ökning av antalet utlån. Man har listor över Stadsbibliotekets bestånd av 
talböcker. När något beställs därifrån går det oftast snabbt att få boken, ibland på en dag. Lättast 
är det om man beställer ur en viss kategori. Beställer man en bestämd titel kan väntetiden bli 
längre på grund av att boken är utlånad. Men det är ju precis likadant med vanliga böcker, 
påpekar bibliotekarien. 
 
Kunskap / Information 
Det är upp till varje bibliotekarie vilka kunskaper man har angående läs- och skrivsvårigheter  
och användning av talböcker. ”Det är så mycket möten och kurser nu, man måste prioritera. 
Detta är inte något jag skulle prioritera”, säger den intervjuade bibliotekarien. TPB har bra 
information i form av broschyrer som bibliotekspersonalen kan beställa och ta fram vid 
förfrågningar. Bibliotekarien informerar inte lärarna aktivt om möjligheten att låna talböcker 
eftresom hon alltid antagit att det faller på Skolbibliotekscentralens lott. 
 
 
Intervju 5 
 
Skolan 
Presentation 
Informanterna är tre speciallärare samt en klasslärare på lågstadiet. Skolan har låg- och 
mellanstadium med runt 300 elever. Man har 3,5 tjänst speciallärare samt en talpedagog på cirka 
fyra veckotimmar. Här behöver man många speciallärare därför att skolans upptagningsområde 
har ovanligt många barn med behov av stödundervisning. Just nu är det dessutom åter ”inne” 
med speciallärare, berättar man. Tidigare har detta under en period varit något man dragit in på. 
Dock säger de intervjuade att deras kommun alltid varit positiv till och värnat om speciallärarna. 
Omkring 60 av skolans elever (20%) får specialundervisning. Fler skulle behöva hjälp och de 
som får hjälp skulle behöva mer, men resurserna räcker inte till. Man har eget skolbibliotek med 
två lärarbibliotekarier. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
En av de intervjuade speciallärarna säger att man måste prova sig fram. Det finns inte två barn 
som är lika. Ofta har barnet redan misslyckats med någon metod och då måste man pröva något 
nytt. Små enkla böcker som är intressanta och samtidigt på rätt nivå är mycket användbara men 
svåra att finna. Intresset är viktigt, barnen måste tycka att det är roligt. Det är viktigt att läsa och 
skriva ofta. 
 
Med talböcker i synnerhet… 
Talböcker används ibland. De intervjuade lärarna är inte odelat positiva. Bland annat tycker de 
att inläsningarna ibland är tråkiga att lyssna på. Ibland är ljudkvaliteten ganska dålig. Man vet inte 
om problemet ligger hos bandspelaren eller hos själva bandet. Man tycker allmänt att man i mån 
av tid lika gärna kan läsa själv för barnet. ”Det ger mer kontakt.” Däremot tycker man att 
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talböckerna är användbara när man undervisar flera elever samtidigt. Då används talboken ofta 
som upplevelseläsning. Den lärare som berättar om detta anser att det är oväsentligt om barnet 
följer med i den tryckta texten eller ej. Det viktiga är läsupplevelsen, att barnet får intresse för 
böcker samt språkträningen som lyssnandet ger. Böcker för lästräning får inte vara för långa, 
annars finns risken att barnet ”tappar sugen”. 
 
Man har på skolan de talböcker man fick när man deltog i projektet. Lärarna tycker att det är bra 
och trevliga böcker, omtyckta av de flesta barn. Man vill inte spendera pengar på nya talböcker. 
Skolbiblioteket har inga talböcker. Däremot har det hänt att man lånat från folkbiblioteket. När 
man deltog i projektet lärde man sig att använda talböcker och gjorde det under en period, men 
numera används de inte lika flitigt. 
 
Ett problem vad gäller talböcker är den tekniska utrustningen. Det tycks vara svårt att få pengar 
till nya bandspelare. 
 
Något som upplevs som negativt med lånade talböcker är att man, förutom det extra arbetet 
med att komma ihåg att lämna tillbaka dem i tid, också löper risken att banden kommer bort 
eller blir förstörda. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Man hade inga speciella förväntningar eftersom man inte visste så mycket om talböcker. Tidigare 
hade man aldrig använt talböcker i undervisningen då man inte känt till möjligheten att låna för 
detta ändamål. 
 
Samarbetet med skolbiblioteket 
Skolans två lärarbibliotekarier har vardera en veckotimme avsatt för biblioteksarbete. Det blir 
mycket ideellt arbete utöver denna tid, ändå hinner man inte så mycket som man skulle vilja. 
Varje klasslärare handleder själv sin klass vid biblioteksbesök. De äldsta barnen får hjälpa till i 
biblioteket. Lärarbibliotekarierna har bett om inköpsförslag men inte fått några. Båda 
lärarbibliotekarierna hyser ett stort intresse för biblioteket, men skulle behöva mer tid. Man har 
ett mycket bra samarbete med en bokhandel på orten, vilken servar skolbiblioteket. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Folkbibliotekets personal är tillmötesgående och ger god hjälp. Man tar emot klasser på besök 
och informerar även på föräldramöten. Överhuvudtaget har skolan ett mycket positivt samarbete 
med biblioteket. På grund av tidsbrist kan bibliotekspersonalen inte längre plocka ihop så kallade 
temalådor, utan det gör numera lärarna själva. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
Det finns inget organiserat samarbete. Det som görs sker på initiativ från lärare och 
bibliotekarier. Samarbetet är dock mycket aktivt. 
 
I början av terminen får lärarna information från biblioteket samt listor över allt nytt i beståndet. 
 
Hela klasser kommer ofta på besök. Detta sker på lärarnas initiativ. Från bibliotekets sida ser 
man gärna att dessa besök bokas på förhand. Det är vanligt att klasser kommer så ofta som var 
tredje eller var fjärde vecka. Vid det första besöket visas klassen runt i biblioteket och får även se 
bland annat katalogen. 
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Tidsbrist är ett problem. Ett exempel på detta är de tidigare nämnda temalådor som lärarna 
numera själva får plocka ihop böcker till. De får dock hjälp av både bibliotekarier och 
litteraturlistor. De färdiga temalådorna skickas sedan till skolan. 
 
Utlåning av talböcker 
Man lånar inte ut talböcker för lästräning i särskilt stor utsträckning, säger bibliotekarien. Dock 
har en ökning skett sedan 1993 då projektet ”Med talböcker i grundskolan” startade. Då lånades 
79 talböcker för lästräning för barn och ungdom ut, jämfört med 226 stycken 1997. 
 
Det vore positivt att ha mer tid så att man kunde samla alla lärare för information om talböcker. 
Det är svårt att få ut budskapet, menar bibliotekarien. Hon berättar också om hur hon enträget 
försöker få lärarna att också använda ”vanliga” talböcker (med en hastighet) som läsupplevelse 
för elever med läs- och skrivsvårigheter  Även dessa barn måste någon gång bara få njuta av en 
bok utan att känna att de ”pluggar” läsning. Här är det svårt att få lärarna med på noterna, säger 
den intervjuade bibliotekarien. 
 
Bibliotekarien tycker inte att talböcker ger upphov till några problem förutom den förvirring 
som råder vad gäller talböcker och bok & band; vad är skillnaden? Vem får låna? Och så vidare. 
Det finns information och biblioteket har broschyrer att dela ut till dem som frågar. Kanske 
måste lärarna ta sig bättre tid att ta till sig informationen, säger bibliotekarien. 
 
Kunskap / Information 
Bibliotekariernas kunskaper om läs- och skrivsvårigheter  är goda. Under dyslexikampanjen för 
en tid sedan hade man till exempel ordnat en utställning. Ibland får bibliotekspersonalen 
möjlighet att ta del av föreläsningar med till exempel representanter för FMLS eller TPB. De 
som deltar skriver sedan en rapport som övrig personal kan läsa. 
 
 
Intervju 6 
 
Skolan 
Presentation 
Informanten är speciallärare. Skolan har låg- och mellanstadium med cirka 300 elever. Hela 
personalstyrkan består av ungefär 30 personer. Man har tre speciallärare samt två personal som 
arbetar som speciallärare utan att ha särskild utbildning för detta. De har bland annat hand om 
”stökiga” elever i mindre grupper den tid då de barnen ej kan vara i sina respektive klasser. Man 
har även en talpedagog på cirka fem veckotimmar. På skolan finns en avdelning för 
handikappade barn, vilka integreras i klasser då det är möjligt. 
 
Runt 50 elever får specialundervisning i läsning och skrivning. De som får hjälp är de som har 
störst behov, man hinner inte hjälpa alla som skulle behöva det. Man har många ”stökiga” elever 
och ibland är det svårt att se vem som verkligen behöver specialundervisningen. 
 
Det finns ett skolbibliotek med tre lärarbibliotekarier. Dessa har ingen nedsättning i arbetstid, 
utan sköter biblioteket på så kallad arbetsplatsförlagd tid. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Undervisningsmetoden anpassas individuellt efter barnen. Vissa har auditiva problem, andra 
visuella och så vidare. Det är svårt att arbeta med de barn som inte kan lyssna, säger 
specialläraren. Vissa av eleverna har fasta inbokade tider hos specialläraren, andra kommer dit 
när de själva känner att de behöver det. Oftast är det dock samma barn som kommer. 
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Med talböcker i synnerhet… 
Specialläraren använder talböcker då och då när det passar. En del av undervisningen sker efter 
så kallad egen planering. Barnen arbetar då efter ett arbetsschema. Ibland står det ”läs” eller ”välj 
själv” på schemat. Somliga barn kommer då till specialläraren för att läsa talbok.  
 
De talböcker man fick när man deltog i projektet förvaras hos specialläraren. Hon använder dem 
framför allt som upplevelseläsning. Barnen är positiva till talböckerna, vilka till och med gett 
upphov till avundsjuka. Läraren vågar inte skicka hem talböckerna med eleverna, då hon befarar 
att hon inte skulle få tillbaka dem. 
 
Skolan har även deltagit i ett annat projekt, ”lässtafetten”, under ledning av Stadsbiblioteket. I 
samband med detta fick man en låda böcker, inklusive några talböcker. 
 
Svårigheterna är främst av teknisk natur. Man skulle behöva fler bandspelare av typen 
”freestyle”. Det är också ibland svårt att hitta en lagom snabb, lagom svår inläsning, trots att 
flera hastigheter finns.  
 
Stadsbiblioteket har många talböcker i sitt bestånd men det tar mycket tid att åka dit för att låna. 
Dessutom är då läraren ansvarig för talböckerna. Det är lättare om skolan har ett eget bestånd, 
tycker specialläraren. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Den intervjuade specialläraren hade redan före deltagandet i projektet använt talböcker, dock i 
mycket liten omfattning. Skolan hade tidigare inga egna talböcker. Det hade varit för dyrt att 
köpa in sådana, ansåg man. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Man har ett mycket gott samarbete med biblioteksfilialen. Lärarbibliotekarierna får, efter 
utbildning, använda bibliotekets datorer för sökning och för utlåning av böcker. Skolan har alltså 
tillträde till filialen även när den är stängd och obemannad. Den intervjuade läraren går själv dit 
med en grupp barn för att forska då och då. 
 
Det enda som hade varit bättre vad gäller filialen vore att ha den integrerad med skolan. 
Närheten till biblioteket är viktig, menar läraren. Det är bra om barnen spontant kan gå iväg till 
biblioteket för att hämta en bok de behöver för tillfället. Av denna anledning anser hon också att 
det är viktigt att behålla sitt skolbibliotek trots det goda samarbetet med filialen. 
 
Skolan och biblioteksfilialen gör vissa gemensamma inköp. Bland annat har man på detta sätt 
köpt in ett bestånd av talböcker för lästräning som skolan kan göra långtidslån ur. Ytterligare en 
skola deltar i detta samarbete. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
Biblioteket håller på att bygga upp ett bestånd talböcker med hjälp av kulturpengar i 
servicenämnden. 
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Ett projekt pågår där lärare i en biblioteksgrupp har tillträde till biblioteket då det ej är öppet för 
allmänheten. De kan då använda biblioteket för forskande verksamhet med barnen. Man har en 
speciell ”skolmeny” för sökning samt utlån/återlämning. Bibliotekarierna och lärarna träffas 
regelbundet. Samarbetet underlättas också av att biblioteket befinner sig geografiskt mycket nära 
en av skolorna i upptagningsområdet. 
 
Här som på de flesta andra orter genomförs de traditionella biblioteksbesöken. Till detta 
bibliotek kommer alla lågstadieelever. Mellanstadiet deltar istället i projektet ”lässtafetten”. Detta 
går ut på att lärare och bibliotekarier tillsammans väljer ut en rad nya böcker till boklådor, vilka 
sedan cirkulerar i stafett mellan klasserna. Projektet har även varit kopplat till ”bokjuryn” 
(barnen röstar fram årets bästa böcker). Man har även bokprat om böckerna i lådan. Det har 
förekommit att man haft författarbesök på biblioteket. På grund av de höga kostnaderna blir det 
inte så ofta. 
 
Samarbetet med skolan fungerar bra. Man har bra kontakt med lärarna och känner att man 
arbetar ungefär på samma sätt. Bibliotekarien säger dock att ”allt kan bli bättre”. 
 
Ett problem är tidsbrist. Det är svårt att hitta tider då lärare och bibliotekarier kan träffas. 
Bibliotekarierna har sina öppettider som måste prioriteras och lärarna har sina lektioner. Ibland 
räcker varken tiden eller personalstyrkan till för att träffas och planera samarbetet. 
 
Bibliotekarien anser också att vissa lärare har bristfälliga bokkunskaper. Hon tror att det kan 
bero på att skolledningen kanske inte har förståelse för hur biblioteket ska användas av skolan 
och därför inte prioriterar lämplig utbildning för lärarna. 
 
Utlåning av talböcker 
Både skolan och biblioteket har en stram budget. Talböcker för lästräning är ganska nytt för oss, 
säger den intervjuade bibliotekarien. De senaste åren har man fått en summa ”kulturpengar”. För 
dessa har man köpt in talböcker för lästräning samt kassettböcker, totalt omkring 50 titlar, 
tillsammans med skolorna. Dessa böcker cirkulerar nu mellan skolorna. Man försöker bygga upp 
ett eget bestånd. För övrigt beställer man inom kommunen. Det kan innebära väntetider ibland. 
 
Den intervjuade bibliotekarien säger att man från bibliotekets sida lägger märke till barn med läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
Föräldrar kommer ofta för att låna talböcker till sina barn. Ofta är de invandrare som kanske inte 
själva kan svenska så bra men som vill hjälpa sina barn. 
 
Problemet är den dåliga tillgången på talböcker. 
 
Kunskap / Information 
Bibliotekets personal har inte fått någon utbildning angående läs- och skrivsvårigheter. Däremot 
pågick för en tid sedan ett läs- och skrivprojekt i kommunen. Genom detta fick man 
information. 
 
Här informerar biblioteket lärarna aktivt vid träffar. Lärarna får även information då de besöker 
biblioteket med sina klasser. 
 
 
Intervju 7 
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Skolan 
Presentation 
Informanten är speciallärare. Skolan har 230 elever i årskurs ett till fem, inklusive två så kallade 
förberedelseklasser för barn som ej behärskar svenska språket. Dessa får extra träning i svenska 
för att sedan slussas ut i de andra klasserna. 50% av skolans elever är invandrar- eller 
gästforskarbarn. Skolan har även en förskoleklass. Man har 35-40 lärare, två speciallärare samt en 
talpedagog. Ungefär två till tre barn i varje klass har svårigheter med läsning och skrivning. Här 
som på så många andra platser saknas resurser att hjälpa alla. Man har cirka 25 elever per klass, 
vilket är alldeles för många, anser den intervjuade specialläraren. Man har ibland svårt att urskilja 
vilka barn som har specifika läs- och skrivsvårigheter  och vilka som har andra problem. Ett 
läsförståelsetest görs på alla elever i början av året. 
 
Skolan har ett bibliotek och en lärarbibliotekarie med fem timmars nedsättning för att sköta 
detta. För närvarande (1998) finns även en ALU-anställd som hjälper till med vissa 
bibliotekssysslor. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Man arbetar i arbetslag med ansvar för cirka 80-90 barn per arbetslag.Eleverna delas in i olika 
nivåer i läsgrupper, där man har högläsning. Det fungerar bäst om barnen i en grupp befinner sig 
på ungefär samma nivå vad gäller läsning. Svenska som andraspråk ingår i detta system genom 
att de barn som talar dålig svenska hamnar i samma grupp som de svenska barn vilka är på en 
lägre nivå beträffande läsning. 
 
För läsinlärning används datorprogram (bland andra ”Lexia”), rim och ramsor, talböcker för 
lästräning. 
 
Med talböcker i synnerhet… 
Skolbiblioteket har egna talböcker för lästräning. Ibland används talböcker enbart som 
läsupplevelse. Den intervjuade specialläraren instämmer i att det är viktigt att det tekniska 
fungerar bra. Det tycker hon också att det gör. Hon påpekar att det kanske kan bero på ovilja att 
använda talböcker när man skyller på att tekniken ej fungerar. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Innan man deltog i projektet ”Med talböcker i grundskolan” användes talböcker i mycket liten 
omfattning på denna skola. Det behövs mer information till skolorna om talböcker, säger 
specialläraren. 
 
Samarbetet med skolbiblioteket 
Med de fem veckotimmar lärarbibliotekarien har till sitt förfogande är det svårt att hinna med 
något annat än det rent praktiska. Bokprat, till exempel, hade varit önskvärt. Biblioteket borde ha 
mer resurser. ”Biblioteket ska vara skolans hjärta”, menar den intervjuade specialläraren. För 
några år sedan var skolans bibliotek så kallat ”modellbibliotek” och man fick då under ett halvår 
en skolbibliotekarie på 20 veckotimmar. Detta upplevdes som mycket positivt. Tyvärr blev det 
ingen fortsatt skolbibliotekarietjänst efter projekttidens slut. Troligen berodde det på att skolan 
ej har högstadium samt att områdets högstadieskola har ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
Numera är reglerna för modellbibliotek ändrade och skolorna förbinder sig att anställa en 
skolbibliotekarie efter projekttidens utgång. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan  
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Man har inget aktivt samarbete med skolan utan fungerar för dem som ett folkbibliotek, säger 
den intervjuade bibliotekarien. Som folkbibliotek tar man emot klasser; sexåringar samt 
årskurserna tre och sex, för bokprat och bibliotekskunskap. Biblioteket är integrerat 
skolbibliotek för områdets högstadieskola, där även årskurs sex ingår. 
 
Ett problem är bibliotekets öppettider, man öppnar först klockan elva. 
 
Utlåning av talböcker 
Man har ett mindre bestånd av talböcker för lästräning. I övrigt beställer man, framför allt från 
Stadsbiblioteket. Man för ingen statistik över utlåningen av talböcker. Det finns inte tid för det 
och dessutom är det inte särskilt intressant, säger bibliotekarien. Hon kan dock konstatera att 
utlåningen av talböcker för lästräning har ökat. Lärarna har under de senaste åren fått upp 
ögonen för talböcker. Tidigare var det många som inte riktigt kände till vad som fanns på 
biblioteket. Den ökade utlåningen kan också sättas i samband med det på senare tid ökade 
utbudet, tillägger bibliotekarien. 
 
Kunskap / Information 
Bibliotekets personal har goda kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och användningen av 
talböcker i undervisningen. Under en period deltog man ofta i föreläsningar med anknytning till 
området. Under ”Dyslexiåret” fick man också mycket information. 
 
Intervju 8 
 
Skolan 
Presentation 
Informanten är klasslärare. Skolan är en lågstadieskola med integrerad förskola. Här finns 86 
elever i tre årskursblandade klasser. I varje klass, med barn mellan sex och nio år, arbetar en 
lågstadielärare, en förskolelärare samt en fritidspedagog. Detta möjliggör att man delar upp 
klasserna i mindre grupper under vissa lektioner. Skolan har en speciallärare/talpedagog som 
även fungerar som platschef och servar ytterligare två skolor. Man har eget skolbibliotek med en 
lärarbibliotekarie. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Det är individuellt vad som passar de olika eleverna. Man använder mycket laborativt material. 
Bland annat finns olika typer av lässpel, små böcker med tillhörande uppgifter med mera. Här 
finns många enkla, men trevliga böcker med stor stil, men också böcker med högre 
svårighetsgrad. I de årskursblandade klasserna befinner sig barnen på olika nivåer vad gäller 
läsning, oberoende av ålder. 
 
När man för ett år sedan fick så kallade ”Perssonpengar” satsades de helt på barn med särskilda 
behov. Man skapade då en läshörna i varje klassrum. I bokhyllan finns både vanliga böcker och 
talböcker för lästräning. 
 
Även här har man brist på tid. Man hjälper de barn som har störst behov av stödundervisning. 
För närvarande (1998) får ungefär fem barn specialundervisning i läsning och skrivning. Ett 
individuellt åtgärdsprogram för vart och ett av dessa barn finns. 
 
Man lägger stor vikt vid regelbundna föräldrakontakter då lärare, speciallärare och föräldrar 
diskuterar hur barnet fungerar hemma, hur det går med läxorna, huruvida läxuppgifterna är av 
lagom svårighetsgrad och så vidare. 
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Med talböcker i synnerhet… 
Alla som vill får lov att lyssna på talböcker. Därför uppstår heller inte problemet med att det är 
pinsamt att lyssna istället för att läsa själv. I början lyssnar barnet enbart på bandet. Så 
småningom används talboken mer systematiskt. De flesta barn som använder talböcker för 
lästräning gör det under en period för att sedan gå vidare när de känner sig mogna för det. 
Talböcker för lästräning används dagligen både i klasserna och i specialundervisningen. I varje 
klassrum finns två bandspelare. Den intervjuade läraren tycker att det fungerar bra att använda 
talböcker i klassrummet. Förutom de titlar man fick i samband med projektet har man köpt in 
ytterligare några och man har nu omkring tio titlar, vilka cirkulerar mellan klasserna. Till 
specialundervisningen lånar man talböcker från biblioteket. Det är positivt att talböcker för 
lästräning finns i olika hastigheter. Den intervjuade läraren tycker att inläsningarna är mycket bra. 
Hon uppmanar föräldrar att låta barnen använda talböcker hemma och är positiv till att skolans 
talböcker lånas hem. 
 
Problemet med talböcker är av praktisk natur. Här är det dock inte den tekniska utrustningen 
som lämnar något övrigt att önska. Däremot är det problem med att bandet behöver spolas till 
rätt ställe när flera barn lyssnar på samma titel och har kommit olika långt. Det dröjer ofta innan 
barnen klarar av att hantera detta själva och det är tidskrävande för läraren. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
När man anmälde sitt intresse tänkte man i första hand på att använda talböcker som 
lässtimulans för elever i årskurs tre. Efter den inspiration man fick av projektet använder man nu 
talböcker för alla åldrar. Innan man deltog i projektet hade man använt talböcker i mycket liten 
omfattning. 
 
Samarbetet med skolbiblioteket 
Man har bibliotekskunskap med barnen. Den intervjuade läraren betonar hur viktig läsningen är. 
Barnen får läsläxa varje dag. Läraren uppmanar eleverna och föräldrarna att besöka 
folkbiblioteket under loven. Det är viktigt att de läser under Jul- och sommarlov, säger hon, även 
Jullovet utgör ett alltför långt uppehåll i läsningen för en nybörjare. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Det folkbibliotek man samarbetar med är en mindre filial. Dit kommer barnen i årskurs tre på 
besök. De får uppgifter för att träna sig på att hitta böcker. Man har även bokprat. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
Man plockar ut böcker åt lärarna på förfrågan. Årskurs tre och fem inbjuds till en 
bibliotekslektion anpassad efter deras respektive ålder. Barnen är inte fullärda efter dessa två 
lektioner, säger den intervjuade bibliotekarien, men de får ett intresse för biblioteket och en 
påminnelse om att det finns ett system. Någon enstaka gång har bibliotekarien haft bokprat på 
ett föräldramöte. 
 
Problemet med samarbetet är bibliotekets geografiska läge. Ingen av skolorna i 
upptagningsområdet ligger nära biblioteket. Detta innebär att det inte blir några spontana 
biblioteksbesök för skolbarnen. Eftersom man måste åka buss dit, måste biblioteksbesöken 
planeras. 
 
Utlåning av talböcker 
Man beställer talböcker från Stadsbiblioteket på förfrågan. Det handlar främst om talböcker för 
lästräning. Oftast är det föräldrar, ibland elever, som beställer. Lärarna kommer inte till 
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biblioteket med beställningar. Är det väntetid på någon titel brukar bibliotekarien beställa något 
liknande. Låntagarna brukar bli nöjda, säger hon. 
 
Den intervjuade bibliotekarien kan inte se några som helst problem vad gäller talböcker. 
 
Kunskap / Information 
På detta bibliotek har personalen inte fått någon utbildning som rör läs- och skrivsvårigheter  
och användning av talböcker. Man informerar inte aktivt lärare om talböcker. Bibliotekarien 
misstänker att det råder en viss förvirring vad gäller olika typer av talböcker och regler för lån 
och kopiering med mera. På grund av bibliotekets geografiska läge långt ifrån skolorna har man 
inte så mycket kontakt, säger bibliotekarien. 
 
Intervju 9 
 
Skolan 
Presentation 
Informanten är speciallärare/talpedagog. Skolan är en F-9 skola, det vill säga att här finns barn 
mellan sex och sexton år. Man arbetar i arbetslag. Skolan har 537 elever, 45 lärare samt 10 
förskolelärare. Här finns 1,75 tjänst speciallärare. Trots relativt många invandrare har man ingen 
lärare i svenska som andraspråk.. I varje klass finns tre till fyra elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Det kan tilläggas att skolan ligger i Sveriges fattigaste kommun. Man gör vad 
man kan med de resurser som finns, säger den intervjuade specialläraren. Skolan har ett eget 
skolbibliotek som även det utsatts för nedskärningar. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Här har man valt att arbeta med små grupper om 28-30 barn per 2,5 tjänst. Den intervjuade 
specialläraren menar att det kan vara svårt att säga vad som är läs- och skrivsvårigheter. Något 
som yttrar sig så kan även bero på till exempel sociala problem, annat modersmål än svenska, tal- 
och språksvårigheter eller att barnet inte varit moget att ta emot läsundervisningen när den gavs. 
Skolmognadsprov, återkommande år från år, görs. Dessutom görs nationella prov i årskurs fem. 
De diagnoser som ställs är svåra att jämföra med varandra. 
 
Man försöker att regelbundet genomföra olika läs- och skrivstimulerande projekt. Dessa kan 
handla om till exempel språkutveckling- och stimulans, tidig lässtimulans med mera. 
 
Den speciallärare som intervjuades betonar hur viktigt det är att entusiasmera pedagoger såväl 
som att tillvarata och stimulera lusten att lära hos barnen. Man måste använda sig av ämnen som 
berör så att barnen ser läsningens och skrivningens funktion. Det man gör måste vara intressant 
och meningsfullt. Läsningen är viktig. Specialläraren anser att barnen bör läsa varje dag. Hon 
säger också att det verkar finnas ett samband mellan bokslukarläsning och bra betyg. 
 
En metod som den intervjuade specialläraren använder sig av i undervisningen är teckenspråk. 
Handalfabetet kan fungera som motorisk träning. Vid träning av prepositioner har hon också 
haft användning för teckenspråk. 
 
Denna lärare försöker att hitta olika alternativ; visuella, auditiva och så vidare. Hon försöker att 
ta reda på vilka strategier enskilda barn har och att se vad som är starkt hos var och en för att 
sedan arbeta vidare på det. Hon arbetar mycket förebyggande. Detta innebär bland annat att hon 
träffar alla barn vid skolstarten. Först informeras föräldrarna, därefter testas barnen så att man 
får veta något om deras språkliga medvetenhet och språkliga utveckling. Specialläraren ger en 
fritidspedagog i uppdrag att göra en motorisk kontroll av barnen medan förskoleläraren gör 
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observationer av deras sociala kompetens. Därefter träffas lärare, BVC-sköterska och 
förskolepsykolog för diskussioner om barnen. Förskoleläraren arbetar sedan med språklig 
medvetenhet, under handledning av specialläraren. Nästa termin testas barnen igen och därefter 
informeras lärare, föräldrar och skolledning. Specialläraren tar sig sedan an de barn som tycks ha 
utvecklats lite under perioden. En del av speciallärarens tid går åt till att handleda andra lärare så 
att de i sin tur kan arbeta med de barn som har särskilda svårigheter. 
 
Med talböcker i synnerhet… 
Talböcker är lätta att få tag på via kommunbiblioteket, säger specialläraren. 
 
Talböcker med endast normal hastighet kan mycket väl användas som upplevelseläsning. Barnet 
måste inte alltid förstå allt, det är också viktigt att få uppleva språket och litteraturens värld. 
 
Ett problem med talböcker är att vissa är för långa. Det vore bra om även små korta böcker 
fanns inlästa. Denna lärare läser in mycket själv. Hon berättar att de yngre barnen ofta reagerar 
positivt när de känner igen hennes röst. Hon försöker att läsa in på ett sätt som stämmer överens 
med hennes sätt att undervisa, till exempel genom att betona orden på ett visst sätt. 
 
Den intervjuade läraren ställer sig negativ till inlästa läromedel. Då den inlästa texten är 
komprimerad (så att till exempel två korta meningar blir en lång) blir språket alldeles för svårt för 
barn med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Deltagandet i projektet var positivt. Det var bra föreläsare. Positivt var det också att man för en 
fast avgift fick delta med så många personer man ville per skola. Den intervjuade läraren har på 
eget initiativ deltagit i andra föreläsningar på samma tema. 
 
Samarbetet med skolbiblioteket 
Även skolbiblioteket har drabbats av nedskärningar. Nu delar tre personer på ansvaret för 
biblioteket; en lågstadielärare, en SYO-konsulent från högstadiet (båda har ett par timmars 
nedsättning i tjänst för detta) samt en ALU-anställd som finns på biblioteket en stor del av 
dagen. Biblioteket har generösa öppettider, 70-75% av barnens tid i skolan. Det finns alltså 
möjlighet för eleverna att spontant besöka biblioteket för att skaffa en bok de behöver för 
tillfället. Till ett obemannat bibliotek skulle man inte kunna skicka barnen ensamma, säger 
specialläraren. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Man har mycket bra kontakt och ett utmärkt samarbete med Kommunbiblioteket. Tack vare det 
har man bland annat lyckats genomföra olika läsprojekt. Ett exempel på detta är när eleverna på 
lågstadiet slog ett världsrekord i läsning. Kommunbibliotekets personal tar väl hand om lärare 
och elever när de besöker biblioteket. De erbjuder sig också bland annat att informera på 
föräldramöten. 
 
Vid flera tillfällen har specialläraren tillsammans med Kommunbiblioteket ansökt om pengar 
från bland andra Kulturrådet. Man har velat genomföra olika lässtimulerande åtgärder. Tyvärr 
har man aldrig fått några pengar. Den intervjuade läraren talar varmt om projekt som till 
exempel ”BokNallen”. Något som redan finns i kommunen är projektet ”Läs för oss när vi är 
små”, vilket går ut på att en bok delas ut till alla nyfödda barns föräldrar. ”Och alla hämtar ut 
den!” ”Allt förebyggande är värdefullt”, säger specialläraren. Det kan ofta vara svårt att motivera 
förebyggande åtgärder eftersom resultaten visar sig först på längre sikt. 
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Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
Man har ett mycket bra och tätt samarbete med skolan. Det består i bland annat bokprat, 
klassbesök och temalådor som plockas ihop och ibland även körs ut till skolorna av 
bibliotekarien. Många klasser kommer till biblioteket regelbundet var fjärde vecka. Från 
bibliotekets sida är det önskvärt att eleverna kommer i mindre grupper, men man har samtidigt 
förståelse för att detta kan vara svårt för lärarna att organisera. Att ha hela klasser på besök 
fungerar bättre ju bättre man känner varandra, säger bibliotekarien. Man har även ett samarbete 
med förskolorna och alla sexåringar får en speciell inbjudan till biblioteket. 
 
Utlåning av talböcker 
Man lånar ut mycket talböcker för lästräning. Man har ett eget bestånd och köper regelbundet in 
nya titlar. Det beställs även från Länsbiblioteket. Utlåningen går i vågor, men den har definitivt 
ökat sedan kommunen deltog i projektet ”Med talböcker i grundskolan”. Den intervjuade 
bibliotekarien försöker uppmuntra lärare att använda talböcker för lästräning. Ibland kommer 
elever själva för att låna talböcker. Det kan vara svårt och lite känsligt, tycker bibliotekarien. Det 
är lätt att de känner sig utpekade. 
 
Kunskap / Information 
Bibliotekarierna har goda kunskaper om läs- och skrivsvårigheter  och användningen av 
talböcker i undervisningen. Man deltar i möten på detta tema då och då. 
 
Bibliotekarierna informerar lärare aktivt om talböcker för lästräning, både muntligen vid besök 
på skolorna och skriftligen. Lärarna får även ta del av information då de besöker biblioteket med 
sina klasser. 
 
Eftersom kommunen är liten är det lätt att få bra och personlig kontakt både bibliotekarier – 
lärare och bibliotekarier – elever. 
 
Intervju 10 
 
Skolan 
Presentation 
Informanten är speciallärare. Skolan är en F-9 skola med cirka 530 elever och cirka 45 lärare. 
Den totala personalstyrkan inklusive barnskötare, förskolelärare, fritidspedagoger med flera 
uppgår till cirka 70 personer. Man har fem speciallärare samt en talpedagog som är 
specialpedagog på 50%. Här finns även lärare i svenska som adraspråk. Omkring 150 elever har 
läs- och skrivsvårigheter. Upptagningsområdet är socialt tungt. Många föräldrar läser själv illa 
och har inte motivation eller ”tid” att hjälpa sina barn. Vissa föräldrar vill kanske också dölja att 
de har problem med läsning och skrivning. På denna skola har man alltid haft många barn med 
läs- och skrivsvårigheter, andelen barn med sådana problem har varit ganska konstant. 
 
Skolan har nyligen byggts om och till. På grund av det är skolbiblioteket ännu (1998) inte  
färdigställt. Man har slagit ihop flera mindre skolor och även skolbiblioteket är en 
sammanslagning av tre skolors bibliotek. Man har en lärarbibliotekarie på 37%. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
Det är viktigt att barnen läser mycket, säger den intervjuade specialläraren. Hon delar upp 
terminen i perioder då man koncentrerat tränar olika saker; läsning en period, stavning en annan 
och så vidare. Hon uppmanar föräldrar att se till att barnen läser minst en kvart om dagen. 
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Eleverna har en frivillig läsläxa som noteras i en läsjournal. Barnen får sedan referera boken 
muntligt för specialläraren eller någon av sina föräldrar. 
 
Med talböcker i synnerhet… 
Talböcker för lästräning används både hemma och i skolan. De titlar man fick när man deltog i 
projektet finns i biblioteket. Man lånar även från Stadsbiblioteket. Någon gång har det varit 
problem med tillgången. Lärarna bestämmer vilka elever som får lyssna på talböcker. Vissa barn 
använder talböcker som upplevelseläsning. Det vanligaste är dock att man först lyssnar på 
bandet och sedan läser. Med hjälp av förförståelsen blir det lättare att ta till sig boken som 
helhet. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
Man hade hoppats få mer idéer om olika sätt att arbeta med talböckerna. Det hela kändes lite 
osäkert, säger den intervjuade specialläraren. Fler tips hade behövts. Återträffarna skulle ge mer 
om det fanns tillfälle att diskutera i mindre grupper, tycker hon också. 
 
Samarbetet med skolbiblioteket 
Skolan har en lärarbibliotekarie på 37% och en biblioteksassistent på 63%. Lärarbibliotekarien är 
mycket engagerad. Hon läser all nyinköpt litteratur och har bokprat med eleverna, vilket är 
mycket uppskattat. 
 
Samarbetet med skolbiblioteket (före ombyggnaden) var mycket gott. Lärarbibliotekarien 
arrangerade teman med speciella böcker. Övriga lärare fick komma med önskemål om teman. 
Lärarbibliotekarien servade också med både fack- och skönlitteratur. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Stadsbiblioteket används när man behöver tillgång till fler böcker. Årskurs fyra besöker 
Stadsbiblioteket för bibliotekskunskap. Ibland har biblioteket till exempel utställningar eller 
sagostunder för de mindre barnen. Samarbetet med biblioteket är bra men det skulle kunna 
utvecklas, säger specialläraren. Det vore till exempel bra om lärare och bibliotekarier kunde 
träffas mer. Man skulle kunna arbeta mer med teman i samarbete med biblioteket. Ett 
gemensamt datasystem vore också bra. 
 
Folkbiblioteket 
Samarbetet med skolan 
I handlingsplanen finns bland annat sexåringarnas besök vår och höst. Just nu (1998) pågår ett 
projekt under ledning av en logoped där man har bokombud ute på förskolorna. Ett annat 
pågående projekt är ”Läs för oss när vi är små”. I denna kommun delar man ut en bok när 
barnen är nyfödda samt dessutom en bok vid två respektive fyra års ålder. Sexåringarna får en 
bok på våren och en på hösten, vilka man arbetar aktivt med i förskolan. Vid första 
biblioteksbesöket får barnen ett eget lånekort. I årskurs fyra ges en lektion i bibliotekskunskap. 
På grund av tidsbrist har man inte längre möjlighet att ha bokprat med barnen. 
 
Det är biblioteket som tar kontakt med skolorna. Flera av kommunens skolor har nybildade 
skolbibliotek som just håller på att byggas upp. Det råder brist på böcker och därför har 
Stadsbiblioteket just nu (1998) extra många skolbesök. 
 
Tidigare fanns ett nätverk mellan skolbibliotekarierna och bibliotekarierna på Stadsbiblioteket. 
Bland annat skapades en gemensam katalog. Nu finns endast ett fåtal skolor kvar i detta 
samarbete. Det blev för dyrt för skolorna att vara med i katalogen. Dock träffas fortfarande alla 
bibliotekarier och skolbibliotekarier en gång per termin. Vissa lärare använder biblioteket ofta, 
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även privat. Då är det lätt att få en bra och personlig kontakt, säger den intervjuade 
bibliotekarien. 
 
Ett problem är forskande barn utan lärare. Det är otillfredsställande att inte kunna hjälpa dem, 
till exempel om ingen bok i ämnet på deras nivå finns. Det vore önskvärt att lärarna tar kontakt 
med biblioteket innan e planerar ämnen för ”fri forskning”, säger bibliotekarien. 
 
Utlåning av talböcker 
Man köper in och lånar ut talböcker för lästräning. ”Vi skaffar allt de vill ha och allt går att 
skaffa”, säger den intervjuade bibliotekarien. TPB är en bra samarbetspartner och bibliotekarien 
ser inga problem vad gäller talböcker. 
 
Kunskap / Information 
Under ”Dyslexiåret” förekom förstås mycket information och diskussioner på temat. 
Bibliotekets uppgift var att informera vidare. 
 

Sammanfattning av svar på intervjuer med lärare 
 
Presentation 
Intervjuerna har genomförts på tio olika skolor. Två av dessa är F-9 skolor, en har årskurserna 1-
5, en F-3 (årskursblandat), de övriga är låg- och mellanstadieskolor med förskoleklass eller 
integrerade förskolebarn. Av informanterna är åtta speciallärare, tre klasslärare och två 
talpedagoger/speciallärare (Vid en skola intervjuades fyra personer samtidigt). Samtliga skolor i 
undersökningen har egna skolbibliotek, varav ett är integrerat folkbibliotek. De flesta 
skolbiblioteken är bemannade med lärarbibliotekarier, vilka har mellan noll och tjugo 
veckotimmar till sitt förfogande för att sköta biblioteket. På en skola har man även en ALU-
anställd bibliotekarie, vilket gör att man har möjlighet att hålla biblioteket öppet hela 70-75 
procent av barnens tid i skolan. 
 
Hur arbetar man nu? I allmänhet… 
De olika skolor som ingår i denna undersökning har ett mycket varierande antal speciallärare i 
förhållande till antalet elever, bland annat beroende på hur upptagningsområdet ser ut. Ett 
socialt belastat område eller ett invandrartätt område kräver och får större resurser vad gäller 
specialundervisning. En annan faktor som kan vara av betydelse när resurser fördelas är hur man 
inom kommun och förvaltning ser på specialundervisning. I en kommun nämner de intervjuade 
lärarna att man alltid har prioriterat specialundervisningen. Vilka resurser man har spelar stor roll 
för hur man arbetar. 
 
Flera informanter använder regelbundet datorn som ett hjälpmedel. Datorprogrammet ”Lexia”, 
speciellt avsett för barn med läs- och skrivsvårigheter, nämns ofta. Flera lärare poängterar dock 
att datorn bara är ett hjälpmedel. 
 
I övrigt använder man sig av många olika metoder för läs- och skrivinlärning. Exempel på 
metoder som nämnts i intervjuerna är LTG (Läsning på Talets Grund), ordbildmetoden, rim och 
ramsor, teckenspråk. Alla barn är olika och man måste prova sig fram, säger en lärare. Många 
använder sig av enkla, intressanta och lättlästa böcker. De är bra för självförtroendet, säger en 
informant. Många av de intervjuade lärarna talar om hur viktigt det är att  väcka barnens intresse 
för läsning och stärka deras självförtroende. Lässpel och liknande laborativt material gör 
lästräningen roligare och mer spännande. Vid en skola genomför man regelbundet olika läs- och 
skrivstimulerande projekt i samarbete med sitt folkbibliotek. 
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Att det är viktigt att läsa och skriva mycket är något som ofta återkommer i intervjuerna. Här 
spelar föräldrarnas intresse och samverkan en stor roll. De uppmanas att uppmuntra sina barn 
till att läsa minst en kvart om dagen och att besöka folkbiblioteket under jul- och sommarlov. 
Det är viktigt, i synnerhet för nybörjarläsare, att skolloven inte innebär uppehåll i läsandet, säger 
en informant. 
 
De flesta intervjuade speciallärarna beklagar att de inte har tid nog att hjälpa alla elever som 
skulle behöva stödundervisning. Man måste prioritera dem som har de största problemen. De 
som förlorar mest är de elever som lätt hade kunnat höja sig, säger en av de intervjuade lärarna. 
 
Med talböcker i synnerhet… 
Flertalet av de intervjuade lärarna är mycket nöjda med de talböcker de fick i startpaketet. 
Attityden till att köpa in egna talböcker till skolorna är varierande. Vissa av de intervjuade lärarna 
anser det nödvändigt att ha egna talböcker på skolan. De tycker att det är krångligt att låna 
talböcker eller att det tar för lång tid. Det finns också de som tycker att det är för ansvarsfullt att 
låna talböcker från biblioteket. Man måste komma ihåg att lämna tillbaka dem i tid och se till att 
inga delar försvinner eller förstörs. På andra skolor anser man att det är för dyrt att köpa egna 
talböcker. Många ser också en fördel med att låna talböcker eftersom man då kan välja titlar 
speciellt för varje barn. 
 
På några av skolorna i undersökningen får vem som helst lov att lyssna på talböcker. 
Talböckerna exponeras också bland andra böcker på skolans bibliotek eller i klassrummet. På de 
flesta skolorna har man dock valt att förvara talböckerna hos specialläraren/talpedagogen som 
också avgör vem som skall få tillgång till dessa. 
 
De problem man har i samband med användandet av talböcker är ofta av teknisk natur, till 
exempel om man har för få eller för dåliga bandspelare. En lärare säger att det ibland tycks vara 
lättare att få pengar till en dator än till en bandspelare. Ett annat problem kan vara att vissa 
elever tycker att det är genant att lyssna på talböcker medan kamraterna läser själva. På en skola 
har man löst det på så vis att man (med den berörda elevens tillstånd) berättar för hela klassen 
om dyslexi. Då har man avdramatiserat det hela. På de skolor där man låter alla lyssna på 
talböcker uppstår förstås inte problemet. 
 
Många använder talböcker som enbart läsupplevelse. Man menar att de ger barnen ett intresse 
för litteratur och samtidigt tillgång till språket. 
 
På vissa skolor tycker man att talböckerna lämpar sig utmärkt för träning hemma, medan man 
sysslar med annan typ av läs- och skrivträning i skolan. Några lärare uppger dock att de inte 
skulle våga skicka med barnen talböcker hem av rädsla att inte få tillbaka dem. 
 
Förväntningar inför / åsikter om projektet 
På många håll var förväntningarna att få nya idéer genom att få ta del av föreläsningar och även 
av andras erfarenheter. Det är också just detta som blev ett av de mest positiva intrycken av 
projektet ”Med talböcker i grundskolan”. I intervjusvaren återfinns inte många negativa åsikter 
om projektet. Någon nämnde dock att man gärna hade velat få mera tid och möjlighet till att just 
utbyta erfarenheter med andra projektdeltagare. Flera lärare hade aldrig använt talböcker i sin 
undervisning tidigare. Den främsta orsaken var att de inte känt till att möjligheten fanns. De som 
redan provat talböcker i sin undervisning ansåg att projektet var ett utmärkt tillfälle till att även 
få kollegorna intresserade av att använda talböcker. Flera intervjuade lärare tycker att det behövs 
mer information till skolorna angående talböcker och hur de kan användas. Många påpekar hur 
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viktigt det är att någon form av uppföljning sker, till exempel genom att man arrangerar 
återträffar eller föreläsningar. 
 
Samarbetet med skolbiblioteket 
På de flesta av skolorna i denna undersökning har lärarbibliotekarierna så lite tid till sitt 
förfogande att de sällan hinner med någonting utöver det rent praktiska. En av de intervjuade 
lärarna önskar till exempel att bibliotekarien kunde ha bokprat med barnen. På en av skolorna 
undervisar man mycket med skönlitteratur istället för vanliga läroböcker. Här hjälper 
lärarbibliotekarien förstås till med val av böcker. De flesta nämner tidsbrist som ett problem. 
Många önskar att skolbiblioteket kunde ha generösare öppettider så att man lättare skulle kunna 
använda det i undervisningen. 
 
Samarbetet med folkbiblioteket 
Det stora flertalet av de intervjuade lärarna använder ord som ”utmärkt”, ”förträffligt” och 
”fantastiskt” när de talar om samarbetet med sitt folkbibliotek. 
 
Boklådor, bokprat och information om läsningens betydelse på föräldramöten samt 
bibliotekskunskap för barnen är exempel på vad folkbiblioteken erbjuder skolorna. På flera håll 
besöker hela klasser folkbiblioteket regelbundet så ofta som var tredje eller var fjärde vecka. På 
en skola (med integrerat folkbibliotek) har en bibliotekarie regelbundet lektioner i svenska med 
elever i vissa årskurser. Vid en annan genomförs varje år läs- och skrivprojekt i samarbete med 
folkbiblioteket. Lärarna på en skola har tillträde till folkbiblioteksfilialen även när den är stängd 
för allmänheten. Efter utbildning får de använda bibliotekets datorer för sökning samt utlån och 
återlämning. 
 
På några platser träffas skolans och folkbibliotekets personal regelbundet. De flesta intervjuade 
lärare och bibliotekarier önskar dock mer tid för gemensam planering. 
 
 

Sammanfattning av svar på intervjuer med bibliotekarier på folkbiblioteken 
 
Samarbetet med skolorna 
De flesta intervjuade bibliotekarier säger att samarbetet fungerar bra. Vissa anser dock att det är 
ett ”ensidigt” samarbete, ”vi servar dem”. Tidsbrist är ett problem som bibliotekarierna liksom 
lärarna ofta nämner. Ett annat problem kan vara ”forskande barn” som ibland kommer till 
biblioteket utan lärare och illa förberedda. Där man har mer kontakt lärare och bibliotekarier 
emellan minskar problemen. Man har kanske i förväg kommit överens om lämpliga ämnen för 
barnens forskning så att även bibliotekarierna är förberedda och kan hjälpa barnen finna rätt 
litteratur. 
 
Geografisk närhet skola — folkbibliotek och personlig kontakt lärare — bibliotekarier tycks ha 
stor betydelse för hur samarbetet fungerar och hur positivt det upplevs av båda parter. 
 
Utlåningen av talböcker 
Statistiken är ofta svårtydd men på de flesta folkbibliotek svarar man att man ser en tydlig 
tendens till ökat antal utlån. Man tror att projektet ”Med talböcker i Grundskolan”, men även 
det på senare tid något ökade utbudet av talböcker för barn haft betydelse för ökningen. 
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Bibliotekarier såväl som lärare beklagar trots allt det dåliga utbudet av talböcker för barn och 
ungdom. Särskilt för tonårsgruppen är det svårt att hitta lämpliga talböcker för lästräning, anser 
man. 
 
Kunskap / information 
Bibliotekariernas kunskaper om och intresse för läs- och skrivsvårigheter är mycket varierande. 
Även här spelar tidsbrist en roll. En intervjuad bibliotekarie säger att utbildning angående 
talböcker inte är något hon skulle prioritera. Många nöjer sig med att det finns broschyrer att 
dela ut vid förfrågningar. De flesta intervjuade bibliotekarierna har dock både goda kunskaper 
om och intresse för läs- och skrivsvårigheter. Många tar del av föreläsningar då och då. Under 
”Dyslexiåret” fick man också mycket information. 
 
Med några få undantag informerar man från de folkbibliotek som deltagit i undersökningen inte 
lärare aktivt om talböcker och möjligheten att använda dessa i undervisningen. Man tror allmänt 
att lärarna är välinformerade och att de får denna information från kollegor eller från 
Skolbibliotekscentralen. 
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DISKUSSION 
 
Läsningens betydelse 
”ABC-droppar är lika viktiga som AD-droppar”, säger Birgitta Ahlén i en artikel i Barn och 
Kultur. Rim, ramsor, sagor, bilder och högläsning bidrar till att barnen får ett välutvecklat språk, 
en språklig medvetenhet och ett ordförråd som blir en grund för läsinlärningen (Ahlén, 1990). 
Jag anser som många andra blivande bibliotekarier att biblioteket har en viktig uppgift att fylla 
genom att sprida information till bland andra föräldrar och lärare om språk, språkinlärning och 
läsningens betydelse och genom att stimulera till läsning och motivera föräldrar till att 
introducera sina barn i litteraturens värld. Biblioteken ska även tillhandahålla talböcker och 
lättlästa böcker för de barn (och föräldrar) som har lässvårigheter. Biblioteken kan stimulera till 
läsning på många olika sätt, till exempel  med sagostunder, teman, läsprojekt och bokprat. 
 
Det är viktigt, speciellt när det gäller barn med lässvårigheter, att ta fram det lustfyllda med 
läsningen. Detta har man tagit fasta på vid en av skolorna i denna undersökning (se intervju 8). 
Här har man satsat en summa pengar på att skapa en ”läshörna” med soffa och bokhylla i varje 
klassrum. Här kan barnen både läsa och lyssna på talböcker i en ”mysig” miljö i ett avskilt hörn 
av klassrummet. Atmosfären runt själva läsandet kan på detta sätt bidra till att eleverna blir mer 
motiverade och upptäcker det positiva med läsandet. Läraren och författaren Aidan Chambers 
diskuterar i sin bok Böcker omkring oss vikten av att barnen får en plats där de i lugn och ro kan 
läsa utan att bli störda. Chambers talar om hur inre och yttre förutsättningar påverkar resultatet 
av alla mänskliga aktiviteter. Han menar att de yttre förutsättningarna kan påverka de inre 
(Chambers, 1994). Alltså kan läsmiljön vara av särskilt stor betydelse för svaga läsare, anser jag. 
 
Chambers poängterar också hur viktigt det är att barn ges tid att läsa. Många barn kommer från 
hem där läsning inte har någon naturlig plats. Därför är det viktigt att skolan garanterar barnen 
tid till upplevelseläsning. Minst 20 minuter per dag ska avsättas till läsning, enligt Chambers. I 
många svenska skolor praktiseras ”bänkboksläsning”, vilket innebär att barnen läser 
skönlitteratur när de fått tid över efter att ha slutfört en uppgift. Det finns kanske en risk att man 
nöjer sig med detta och inte avsätter någon tid speciellt till upplevelseläsning. Jag föreställer mig 
att detta skulle kunna drabba barn med läs- och skrivsvårigheter genom att de förmodligen sällan 
får tid över till att läsa sin bänkbok. Och dessa barn behöver ju all lästräning och positiv 
läsupplevelse de kan få! 
 
Den viktiga talboken 
En intervjuad lärare säger att bland det mest positiva med talböcker är att barnet kommer in i 
böckernas värld (se intervju 3).Flera lärare i intervjuundersökningen svarar att de ofta använder 
talböcker som enbart läsupplevelse. En informant påpekar att det inte är nödvändigt att barnet 
förstår allt. Det är lika viktigt att få uppleva språket och litteraturens värld (se intervju 9). Olof 
Lagercrantz säger också i sin bok Om konsten att läsa och skriva att det inte spelar någon roll 
om barnet förstår alla orden. ”Det ska finnas ett magiskt element.” (1985, s 28) Att ren 
upplevelseläsning har en stor betydelse för läsintresset och språkutvecklingen är något som 
många intervjuade lärare poängterar (se till exempel intervju 5). En intervjuad bibliotekarie 
påpekar att lässvaga barn också behöver få bara njuta av en läsupplevelse. För detta ändamål 
rekommenderar hon att använda talböcker utan den tryckta boken. Även dessa barn behöver 
ibland få läsupplevelser utan att känna att de tränar läsning. Bibliotekarien säger också hon 
kämpar för att få lärarna att förstå detta (se intervju 5). Då läsningen blir en plikt försvinner 
nöjet helt eller delvis, säger även författaren Aidan Chambers (1994). Även här har alltså 
biblioteken en viktig uppgift att fylla genom att uppmuntra till användande av talböcker. 
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Några av de intervjuade lärarna uppger att de i mån av tid lika gärna själva läser för barnen. 
Kanske har man inte funderat över möjligheten att en elev som lyssnar på en talbok får känslan 
av att han/hon läser själv, vilket i sin tur stärker självförtroendet och ökar motivationen? Från 
TPB:s sida försöker man nå ut med budskapet att den som lyssnar på talböcker faktiskt läser. 
Den läshandikappade får tillgång till skriftspråket genom öronen. ”…för jag är inte i rummet, jag 
är i boken och lyssnar och kan inte sluta…” Så beskriver en intervjuad dyslektiker hur det är att 
lyssna på talböcker (Ekegren, 1996, s. 94). Att efterfrågan på punktskriftsböcker för synskadade 
ökar tycker jag också tyder på människors vilja att läsa själva. Det är naturligtvis lika 
betydelsefullt för dyslektiker och andra läshandikappade som för synskadade. 
 
Kritiker har undrat om inte risken finns att barn som vant sig vid att använda talböcker aldrig 
övergår till att läsa själva. Erfarenhet av träning med talböcker visar dock att så fort läsningen 
börjar flyta överger man talboken för att ta itu med den tryckta texten. ”Det är roligare och 
lättare att läsa med ögonen – om man kan det.” (Bergman, 1996, s.9). En undersökning gjord vid 
lärarhögskolan i Malmö, vilken behandlar just användandet av talböcker för lästräning visar på 
samma resultat (Magnusson, 1998). Detsamma gäller Höien och Lundberg (1992). Detta 
stämmer väl överens med intervjusvaren även i denna undersökning. I till exempel intervju 8 
berättar läraren om hur de flesta elever som använder talböcker gör det under en period för att 
sedan gå vidare. Förhoppningen är att ett barn med lässvårigheter med hjälp av talböckerna ska 
få ett intresse för litteraturen och samtidigt bättre självförtroende vad gäller läsningen. Detta ska 
hjälpa barnet att gå vidare i sin läsutveckling. Man vill skapa goda cirklar istället för de onda. 
Enligt Ester Stadler  blir det nämligen lätt en ond cirkel när dålig läsförståelse leder till minskad 
läslust och ökad olustkänsla inför läsning vilket i sin tur leder till att man läser ännu mindre och 
får ännu sämre läsförståelse, och så vidare. Denna onda cirkel kan brytas med hjälp av talböcker. 
Den som lyssnar på boken får en läsupplevelse och ett ökat ordförråd, en möjlighet att tillägna 
sig språket. Det finns också hopp om att den som lyssnar på talböcker får ett ökat intresse för 
litteratur och läsning. Detta ger en motivation som bidrar till framsteg i läsinlärningen. Ett 
problem för dyslektiker kan vara att de undviker att skriva på grund av dålig stavningsförmåga. 
Denna brist på träning gör att stavningsförmågan blir ännu sämre och så vidare. Även 
stavningsförmågan kan tränas om barnet också följer med i den trycka texten och så kan även 
denna cirkel brytas (Stadler, 1994). Även Höien och Lundberg (1992) förespråkar ”bok och 
band” för att bryta den onda cirkeln och ge den lässvaga eleven en chans att bli engagerad i en 
bok. Förutom att man på detta sätt övar upp läsfärdigheten, tränas även koncentrationsförmågan 
och förmågan att lyssna. Det är värdefullt att auditiva (barnet hör), visuella (barnet ser) och 
motoriska (barnet uttalar) funktioner tränas samtidigt. 
 
Talboken i skolan 
Personaltätheten, hur många elever man undervisar och framför allt i hur stora grupper, har 
naturligtvis stor betydelse för på vilket sätt man arbetar med barn med läs- och skrivsvårigheter. 
Tidsbrist och stress är ett genomgående tema i intervjuerna. Man kan fundera över hur den stora 
arbetsbördan påverkar lärarna och deras sätt att arbeta och även i sin tur eleverna. Att använda 
talböcker i undervisningen kan enligt informanterna vara både tidskrävande och tidsbesparande. 
Det kan ta tid för läraren att introducera eleven till talböcker samt att följa upp arbetet med 
boken. Dock kan eleven efter introduktionen arbeta självständigt med talboken. Ofta behöver 
läraren hjälpa till med att hitta rätt ställe på bandet i de fall då flera elever läser samma talbok. 
Detta problem är löst i och med övergången till DAISY, där möjlighet att lägga in ett antal 
”bokmärken” på skivan finns. DAISY har flera fördelar som gör att detta system borde passa 
utmärkt för just skolor. DAISY-skivorna är inte lika ömtåliga och utsatta för slitage som 
kassettbanden, hastigheten kan regleras steglöst och det finns möjlighet att göra 
”marginalanteckningar”. 
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Många lärare tycker att man klarar sig bra med det startpaket man fick när man deltog i projektet 
”Med talböcker i grundskolan”. Böckerna är omtyckta och passar de flesta barn. Andra menar 
att man behöver ett större urval av titlar. Resurserna är i de flesta fall begränsade och talböcker 
dyra. Att låna från biblioteket är lösningen för många. Från Talboks-bibliotekets och 
Länsbibliotekets sida ser man helst att skolorna köper in egna talböcker, bland annat därför att 
låntagarna ofta vill ha talböckerna en hel termin. Många kommer tillbaka och lånar samma bok 
gång på gång. Barnbibliotekskonsulenten på länsbiblioteket i Malmö rekommenderar att man 
först lånar och provar olika titlar innan man bestämmer sig för vad man vill köpa. 
 
Vissa intervjuade lärare och bibliotekarier undviker väntetider för vissa beställda titlar genom att 
istället reservera ”ett antal” talböcker passande för en viss åldersgrupp pojkar respektive flickor. 
Flera informanter betonar dock, i likhet med många läsforskare, att det är viktigt att det man 
läser är intressant (se till exempel intervju 3 och 5).  
 
Både lärare och bibliotekarier beklagar det dåliga utbudet av talböcker för barn och ungdom. 
Trots att utbudet har ökat de senaste åren är det speciellt svårt att hitta talböcker passande för 
tonårsgruppen. En informant finner det svårt att hitta bra inlästa fackböcker (se intervju 3). 
Många betonar också att lästräningsböcker inte får vara för långa. Som tidigare nämnts får vem 
som helst föreslå böcker till inläsning. Enligt TPB är det dock mycket ovanligt att man får 
inläsningsförslag. Skulle inte detta kunna vara en möjlighet för de lärare som hävdar att man 
saknar korta, enkla, men ändå intressanta talböcker? Har man upptäckt en bok som passar de 
elever man arbetar med kan det kanske vara värt att vänta några månader på talboken. 
Länsbiblioteket i Uppsala har genomfört ett projekt kallat ”Talböcker för flera”. Man har här 
även gjort paket av lättlästa böcker med tillhörande talbok (Ahlén, 1990). 
 
På TPB anser man att särskilda hjälpmedel i form av bland annat talböcker bör vara en rättighet 
för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi har sedan 1990 varit officiellt erkänt som ett 
handikapp men först nyligen har läromedelsförlagen med hjälp av bidrag från Skolverket börjat 
framställa läromedel på kassett. En intervjuad lärare som provat inlästa läromedel är dock 
negativ till dessa. Texterna är komprimerade och alldeles för svåra för barn med läs- och 
skrivsvårigheter, säger hon. Vore det inte en uppgift för läromedelsförlagen att göra inläsningar 
av läromedel i långsam hastighet? 
 
På några få av skolorna i undersökningen exponeras talböckerna i biblioteket. De finns där för 
alla. I de flesta fall förvaras talböckerna istället hos specialläraren. Man anser inte att dessa 
böcker är till för alla elever utan för vissa individer. Hur det ser ut på folkbiblioteken vad gäller 
detta har inte undersökts i denna studie. 1996 gjordes en undersökning av landets 
huvudbibliotek angående var i biblioteket talböcker för barn placeras. Resultatet visade att man 
på många bibliotek placerar talböcker för barn på andra platser än just på barnavdelningen. 
Undersökningen ledde till att man på vissa bibliotek nu har flyttat talböcker för barn till 
barnavdelningen (Sutinen, 1996). En bibliotekarie, intervjuad i denna studie, bekymrade sig över 
om vissa barn kunde känna sig utpekade när de kommer till biblioteket för att låna talböcker (se 
intervju 9). Enbart detta talar för det lämpliga i att ha talböckerna placerade tillsammans med 
andra barnböcker. 
 
På samma sätt skiljer sig skolorna åt när det gäller vem som får använda talböckerna. Ett fåtal av 
lärarna låter alla som vill lyssna på talböcker. De flesta av de intervjuade speciallärarna använder 
talböcker för de barn de anser behöver dem bäst. Det är tänkbart att det på somliga skolor inte 
är praktiskt genomförbart att låta alla lyssna på talböcker. Har man många elever och stora 
klasser och samtidigt bara tillgång till ett fåtal bandspelare ter det sig kanske svårt. Dessutom är 
det egentligen inte tillåtet att låta alla använda talböckerna. Eftersom dessa är statligt 
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subventionerade är de endast avsedda för personer med någon form av läshandikapp (se ovan). 
Många frågar sig dock varför man inte ska få lov att använda talböcker överallt där de gör nytta. 
För att citera bibliotekarien Maria Törnfeldt, ”Omgärdas talboksutlåningen av en massa regler 
från vilka inga undantag ges? Håller vi hellre i de talböcker vi har än lånar ut dem av rädsla för 
att de ska missbrukas? Än har jag inte sett någon som utvecklat ett skadligt beroende av detta 
stimulantia.” (Törnfeldt, 1996) I samband med försöksverksamhet i Uppsala med talböcker för 
barn med läs- och skrivsvårigheter har man fått erfarenheten att talböcker ej missbrukas. 
Tillgängligheten gör också att de avdramatiseras (Ahlén, 1990). Talböcker får enligt reglerna inte 
heller användas för undervisning i svenska som andraspråk. Men samtidigt får man följande 
information från TPB: ”Man behöver inte ha grava läs- och skrivsvårigheter för att få använda 
talböcker, det räcker med att en lärare upplever att en elev kommer efter sina kamrater i klassen i 
läsning. Elever som är läsretarderade, läsovilliga eller läströtta har också rätt att använda 
talböcker så länge de inte är på samma nivå i sin läsning som de andra i klassen. Föräldrar har 
också rätt att låna talböcker till sina barn om de upplever att barnet har svårigheter med sin 
läsning.” (Bergman, 1996, s.8) Vissa av dessa kriterier kan säkert stämma väl in på barn som ej 
har svenska som modersmål. Det är tydligt att reglerna kring talböcker är svårtolkade. Därför är 
det heller inte så konstigt att de inte efterlevs till fullo. Kanske kan de krångliga reglerna också 
avskräcka presumtiva användare från att prova talböcker? 
 
Det tycks som om många människor känner större respekt och ansvar inför användandet av 
talböcker jämfört med tryckta böcker. Det anses mera riskfyllt att låna/låna ut en talbok. Ovana 
vid talböcker kan vara en anledning. Kanske behöver man en introduktion för att känna sig 
hemma bland talböckerna? Kanske skulle det behövas fler projekt av den här typen eller större 
satsningar på information som verkligen når fram till lärarna? Lärarna behöver stöd från 
biblioteket, framför allt i form av hjälp med lån av talböcker, för att kunna fortsätta arbeta i 
projektets anda. Jag anser också att det är en av bibliotekets uppgifter att sprida information om 
talböcker och hur de kan användas. Flertalet rapporter från detta och tidigare projekt, samt även 
andra studier pekar på att användandet av talböcker för barn med läs- och skrivsvårigheter ger 
positiva resultat (Bergman, 1995). Därför är det tråkigt om vissa elever inte får möjlighet att 
prova talböcker enbart på grund av att informationen ej nått fram.
 
Ett möjligt alternativ till talböcker är kassettböcker, vilka får lånas och köpas av vem som helst. 
Även dessa är mycket användbara för språkträning och för att utöka ordförrådet, betonar en 
informant (se intervju 4). Denna lärare önskar att folkbiblioteksfilialen hade större utbud av både 
talböcker och kassettböcker för barn. På folkbiblioteksfilialen säger man att efterfrågan på 
talböcker och kassettböcker inte är stor. Kanske skulle utbudet öka om efterfrågan ökade, och 
vice versa?  
 
Problemen med att använda talböcker är oftast av teknisk natur. På vissa skolor klagar man över 
ljudkvaliteten, antingen den beror på dålig kvalitet på inspelningar eller på dåliga bandspelare. 
Flera lärare vittnar om hur svårt det kan vara att få pengar till nya bandspelare. Det är väsentligt 
att den tekniska delen fungerar tillfredsställande. På de flesta skolor behövs inget större antal 
bandspelare, men de som finns måste hålla god kvalitet. Detta är något jag anser måste 
prioriteras om man vill satsa på användning av talböcker. Ett barn som har problem med läsning 
och som har misslyckats i tidigare inlärningsförsök kan säkert lätt förlora motivationen genom 
att lyssna på en inläsning som på grund av dålig ljudkvalitet är ansträngande att höra på. 
 
Skolbibliotek 
Tillgängligheten; öppettider, geografiskt läge samt personlig kontakt med bibliotekspersonalen 
har stor betydelse för hur positivt man från skolans sida upplever samarbetet med skol- 
respektive folkbiblioteket. 
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Skolbiblioteken på flertalet av de undersökta skolorna är bemannade med lärarbibliotekarier, 
vilka har ett varierande antal timmar till sitt förfogande för att sköta bibliotekssysslorna. På något 
håll har man inte avsatt någon tid alls för detta ändamål. Det blir mycket ideellt arbete och ofta 
fungerar det bra tack vare lärarbibliotekariernas brinnande intresse för biblioteket. Kan det vara 
så att dessa engagerade lärarbibliotekarier är för duktiga? Kanske är det lätt för skolledningen att 
låta bli att avsätta resurser för bibliotekets bemanning eftersom det ändå fungerar så bra och inga 
klagomål framförs?  
 
Brigitte Kühne diskuterar i sin avhandling Biblioteket - Skolans hjärna?(1993) vikten av att 
biblioteket finns i skolans närhet. ”Enligt min erfarenhet får ett skolbibliotek inte ligga längre 
bort än att man enkelt kan slinka in där även under raster, eller mitt under en lektion. Det 
innebär ett ganska kort avstånd mellan skol- och ev fristående biblioteksbyggnader, högst 
gångväg över skolgården och utan att eleverna behöver ta på sig ytterkläder. Om avståndet är 
längre används inte biblioteket naturligt i undervisningen, eftersom det tar för lång tid att 
komma dit.” (Kühne, 1993, s.87) På integrerade folk- och skolbibliotek blir det en naturlig 
kontakt mellan bibliotekarier och lärare när man som en informant uttrycker det ”springer på” 
varandra (se intervju 2). En negativ effekt av detta kan vara att man inte alls avsätter någon tid 
för gemensam planering eftersom man ändå träffas då och då. Det kan säkert vara stressande att 
försöka genomföra planering av gemensamma aktiviteter under till exempel kafferaster. Brigitte 
Kühne diskuterar också några problem som skulle kunna undvikas om bibliotekarien och lärarna 
haft möjlighet till gemensam planering. Det kan till exempel röra sig om att en lärare tar kontakt 
med bibliotekarien dagen innan ett temaarbete ska påbörjas och blir besviken när bibliotekarien 
inte lyckas skaffa fram material med så kort varsel 
 
Vid en av de skolor som ingått i denna undersökning har man i samarbete med folkbiblioteket 
regelbundet genomfört olika läs- och skrivstimulerande projekt, vilka har fallit väl ut (se intervju 
9 samt bilaga 3). Man har även tillsammans sökt pengar från till exempel Kulturrådet för 
lässtimulerande projekt, men tyvärr ej fått några. Det är som redan tidigare nämnts många 
gånger svårt att motivera förebyggande åtgärder. I ett samarbete mellan skola och bibliotek finns 
stora möjligheter till gemensamma projekt och temaarbeten om man bara lyckas finna tid för 
gemensamt planeringsarbete. Med de olika kunskaper, erfarenheter och resurser  bibliotekarier 
och lärare har kan man tillsammans uträtta mycket, inte minst för de barn som har läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Folkbibliotek 
De folkbibliotekarier som intervjuats säger ofta att samarbetet med skolorna fungerar bra, men 
att det är ett ”ensidigt” samarbete. ”Vi servar dem.” Ibland tycks det nästan som om 
bibliotekspersonalen känner sig utnyttjad av skolan. Flertalet av de bibliotek som deltagit i denna 
undersökning saknar en skriven målsättning vad gäller samarbetet med skolan. Ett problem vad 
gäller detta är förstås vem som ska betala. Kanske vore det rimligt att en del av skolans anslag 
gick till biblioteket, vilket i sin tur ger skolan en viss service i form av lässtimulerande 
verksamhet eller liknande. 
 
På en skola som deltagit i min undersökning, med integrerat folkbibliotek, har en bibliotekarie 
regelbundet svensklektioner med eleverna. Man läser tillsammans samt pratar om författare och 
litteraturhistoria. Denna lässtimulerande verksamhet har pågått sedan 1982 (se intervju 2). En 
annan skola har tillträde till den närbelägna folkbiblioteksfilialen även när denna är stängd (se 
intervju 6). Man gör även vissa gemensamma bokinköp. Böckerna cirkulerar sedan mellan de 
deltagande skolorna. Här har man alltså funnit sätt att slå ihop en del av folkbibliotekets och 
skolans resurser för att tillsammans få ut mer. 
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En bibliotekarie tycker att lärarna ibland har bristfälliga bokkunskaper (se intervju 6). Hon tror 
att det beror på att skolledningen inte har förståelse för hur biblioteket ska användas av skolan 
och därmed ej prioriterar lämplig utbildning för lärarna. Information om folkbiblioteket och hur 
det kan användas av skolan behöver förstås även nå skolledningen. Detta är något som både 
Brigitte Kühne och David Loertscher tar upp i tidigare nämnda arbeten. 
 
De flesta intervjuade bibliotekarier svarar att de inte informerar lärarna aktivt om användandet 
av  talböcker i undervisningen. Man tror allmänt att de får denna information från kollegor eller 
från skolbibliotekscentralen. Ändå finns även i denna begränsade undersökning flera exempel på 
lärare som trots att de är både engagerade och erfarna i sitt yrke inte har känt till möjligheten att 
använda talböcker i undervisningen förrän de deltog i projektet ”Med talböcker i grundskolan”. 
Frågan är var informationen brister och vem som har ansvaret för att informationen når fram? 
Flera intervjuade bibliotekarier anser att det faller på skolbibliotekscentralens lott. På 
skolbibliotekscentralen i Lund trycker man upp ett häfte med presentation av alla talböcker för 
lästräning indelade i stadier, vilket distribueras till alla skolor i kommunen. På Talboksbiblioteket 
i Malmö säger man att information finns och kommer till alla skolor i Malmö. Kanske är 
informationen inte tillräckligt tydlig, kanske försvinner den i mängden av information som 
kommer till skolorna i början av varje läsår? Hur står det till med den interna informationen i 
skolorna? Det behövs tydlig information och en tydlig ansvarsfördelning gällande vem som ser 
till att informationen når fram. 
 
Hur utveckla verksamheten? 
Kanske skulle någon form av nätverksverksamhet kunna utvecklas i ”projektets fotspår”, med 
regelbundna träffar för både skolans och folkbibliotekets personal, där utbyte av idéer och 
erfarenheter kunde ske. På många håll tycks det finnas ett behov av utökat samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier. Flera informanter vittnar om hur svårt det är att hinna med att träffas 
för gemensam planering. Det är svårt att få ut budskapet, säger en intervjuad bibliotekarie (se 
intervju 5). Hon önskar sig mer tid att samla alla lärare för information om talböcker. På de håll 
där man har genomfört träffar (se till exempel intervju 3) har reaktionerna varit positiva. Att 
prioritera ett samarbete mellan skola och bibliotek  vore enligt min mening att utnyttja 
resurserna på ett sätt som ger utdelning i framtiden. 
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ANALYS 
Att applicera den (ny-)institutionella teorin på uppsatsens empiri kändes i förstone lite krystat. 
Trots allt är den institutionella teoribildningen skapad med tanke på andra former av 
samhällsvetenskapliga undersökningar, i synnerhet sociologiska, socialpsykologiska och 
statsvetenskapliga. I detta sammanhang kan institutionerna, bindningarna mellan de faktorer som 
utgör denna studies institutioner vara så uppenbara att teorin i förstone kan kännas överflödig. 
Ändå tycker jag att jag haft nytta av teorikonstruktionen i denna uppsats eftersom den bidrar till 
att medvetandegöra de institutioner som är centrala för att förbättra situationen för elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Eftersom de exakta insatserna är så tydliga kan vi lätt peka på exakt 
vilka åtgärder som är av godo för den individuella och samhälleliga utvecklingen. Analysen av 
intervjuundersökningens resultat gör det möjligt att förutsäga att de projekt för att förbättra 
situationen för elever med läs- och skrivsvårigheter som beskrivits i denna uppsats ger positiva 
utfall: 
 
a) De betalar sig ekonomiskt 
b) De förbättrar situationen för de behövande på de sätt de är tänkta 
c) De har en profylaktisk funktion 
 
Resultaten av denna studie visar att användandet av talböcker i undervisningen ofta underlättar 
läsinlärningen för de barn som tidigt visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. För mellan- och 
högstadiebarn som fortfarande har problem är talböcker en användbar metod för lästräning. 
Genom att ge eleverna denna hjälp så tidigt som möjligt minskar man risken att problemen blir 
bestående. En intervjuad forskare vid institutionen för lingvistik säger att de flesta dyslektiker 
som fortfarande har problem i vuxen ålder är de som fått hjälp sent. Det är en stor 
samhällsekonomisk förlust att många människor har gått igenom skolan utan att ha kunnat 
tillgodogöra sig den undervisning de fått. Förutom inlärningssvårigheterna kan även de tidigare 
nämnda sekundärsymptomen ge upphov till problem ännu i vuxen ålder. Bra förebyggande 
åtgärder är lönsamma. Får man resurser till att upptäcka riskgrupper och sätta in åtgärder i tidig 
ålder har man både besparat individen lidande i form av emotionella och sociala problem och 
samhället resursslöseri. Som tidigare nämnts är dyslexi en mycket vanlig bakgrundsfaktor hos 
unga kriminella. Denna kriminalitet är både socialt och ekonomiskt belastande för samhället. 
Satsar man på tidig hjälp har man alltså gjort en besparing inför framtiden. 
 
 
En intervjuad speciallärare vittnar om hur svårt det kan vara att få pengar till förebyggande 
åtgärder. Det är svårt att motivera projekten eftersom resultaten visar sig först på längre sikt. (se 
intervju 9). Det är mycket märkligt att det förhåller sig så när erfarenheten så ofta visat att det 
blir mer ekonomiskt att förebygga än att avhjälpa problemen i efterhand. I Markaryds kommun 
har man funnit att om man bara lyckas att få två till tre elever per årskull att klara sig utan den 
extra hjälp de annars skulle ha behövt har BokNallen självfinansierat sig (Borg, 1995). 
Christer Jacobson och Ingvar Lundberg (1995) slår fast att förebyggande åtgärder har visat sig så 
värdefulla för den första läsinlärningen att detta borde bli obligatoriskt i svensk skola. 
 
Den nyinstitutionella teorins betydelse för analysen 
Det intressanta med denna studie är att efter det synsätt jag valt (en nyinstitutionell teori), den 
empiri jag erhållit och samstämmigheten med tidigare studier i liknande ämnen, är att jag fått 
resultat som i hög grad är generaliserbara trots att jag använt en kvalitativ metod. Problemet med 
kvalitativa studier är att de ofta är kontextuellt beroende, att studiens resultat egentligen bara är 
gällande för de personer eller de organisationer som just undersökts. Det är med andra ord ofta 
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svårt att överföra resultaten från en kvalitativ studie till generella system, som ett skolväsende. 
Min studie verkar, med stöd av min empiri och med stöd av de studier jag tillgodogjort mig inför 
detta arbete och som beskrivit andra aspekter av bland annat talböckers effekter på läsare, ha en 
ovanligt hög grad av allmängiltighet. Min studie bidrar alltså till den ackumulativa forskningen 
kring talböcker, och stärker tidigare studiers förespråkande av talbokens användning. Samtidigt 
stärker naturligtvis dessa studier min studie. Jag har heller inte valt bort studier som bestrider 
mina hypoteser eller slutsatser; jag har inte hittat någon sådan studie. 
 
I de fall då skolbiblioteken inte räcker till tar skolorna ofta hjälp av folkbiblioteken. Den 
”institutionen” upplevs av vissa intervjuade informanter som en belastning då de känner att de 
inte har tid och resurser att på ett tillfredsställande sätt tillmötesgå skolornas behov. Därför 
skulle ett institutionaliserande av samarbetsformer mellan skolor och bibliotek kunna underlätta 
hantering av arbetsdelning och fördelning av resurser. Ett institutionaliserande av sådana 
samarbeten skulle alltså förenkla hanteringen av rent praktiska problem och behov. Även om 
skolan eller biblioteket i fråga skulle ha dålig ekonomi är detta inget argument mot 
insatsåtgärderna. Det handlar i första hand inte om att tära på den enas eller andras budget, utan 
att samverka för att uppnå för de enskilda institutionerna, eleverna och i förlängningen hela 
samhället gynnsamma resultat. Samverkan om resurser och kompetens är självfallet långt mer än 
bara tillskott av ekonomiska medel. 
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SLUTSATSER 
Frågeställningarna i denna uppsats var: 
• Vilka förväntningar hade man inför projektet? Infriades förväntningarna? Om inte – varför? 
• Vad lärde man av det genomförda projektet? 
• Har arbetet med läs- och skrivsvårigheter förändrats sedan man deltog i projektet? 
• Hur ser samarbetet mellan skola och bibliotek ut? Hur kan samarbetet utvecklas? 
 
Efter att ha analyserat mitt material har jag dragit följande slutsatser: 

• I arbetet med att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter är talböcker ett bra hjälpmedel 
därför att eleven med läs- och skrivsvårigheter blir stimulerad att fortsätta att läsa genom 
att talböcker underlättar engagemang i den författade texten. Detta gör att eleven vill läsa 
fler böcker. 

• Olika läsprojekt i samarbete mellan skola och bibliotek främjar läskunnighet. Skola och 
bibliotek har olika kompetens. Detta ger synergieffekter (den totala utkomsten av 
insatserna är värd mer än summan av de enskilda insatserna) då de olika institutionernas 
perspektiv samverkar och förstärker varandra. 

• Förväntningarna inför projektet har infriats och överträffats. Vissa lärare förväntade sig 
att få inspiration och nya idéer inför arbetet med talböcker i skolan, vilket de också ansåg 
att de fick. Dock behövs återuppfriskningar i form av uppföljningar, återträffar och 
vidareutvecklande av verksamheten eftersom entusiasmen falnar eller arbetsformerna 
kommer i skymundan av andra arbetsuppgifter. Detta är ytterligare ett argument för att 
samverkansformer mellan bibliotek och skolor bör institutionaliseras (se analysavsnittet 
och nedan). Andra lärare hade inga förväntningar alls eftersom de inte kände till att man 
kan använda sig av talböcker i skolunderundervisningen. Deras förväntningar var alltså 
lätta att överträffa; de uttryckte sin uppskattning över projektet. 

• Man har lärt sig att man kan och får använda sig av talböcker i skolundervisning och olika 
sätt att använda sig av detta för vissa lärare nya arbetsredskap. 

• Arbetet med läs- och skrivsvårigheter har förändrats sedan projektet genomförts. För de 
flesta deltagare som aldrig tidigare använt talböcker i skolundervisningen har arbetet 
förändrats mycket i avsedd riktning; för de som varit bekanta med företeelsen har arbetet 
utvecklats med några nya, användbara idéer. 

• På vissa håll fungerar samarbetet mellan skola och bibliotek väl, till och med mycket väl. 
På andra håll har man endast ringa kontakter vilket leder till sämre resultat i det 
gemensamma arbetet. Flera informanter har uttryckt önskemål om mer intensifierat 
samarbete. Det som ofta saknas är resurser i form av tid. Därför skulle det vara bra om 
sådant samarbete institutionaliserades för att få en bättre organisering av gemensamt 
arbete. 

  
Analysen av intervjuresultaten gör det möjligt att förutsäga att de projekt för att förbättra 
situationen för elever med läs- och skrivsvårigheter som beskrivits i denna uppsats ger positiva 
utfall: 
 
a) De betalar sig ekonomiskt 
b) De förbättrar situationen för de behövande på de sätt de är tänkta 
c) De har en profylaktisk funktion 
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Den normativa sidan av denna uppsats är detsamma som ett imperativ: Vi måste satsa mer på 
 

• Lässtimulerande projekt i samarbete mellan bibliotek och skola 
• Att använda talböcker i undervisning 
• Bibliotekariers och lärares kompetens som i ökad omfattning bör användas tillsammans 

så att effekterna av existerande hjälpmedel förstärks och nyttan med dessa hjälpmedel 
optimeras 

 
Om vi institutionaliserar dessa resurser kommer situationen att ytterligare förbättras för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Samarbetsprojekten ökar bibliotekens betydelse i samhället och 
för enskilda individer.  
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Bilaga 1 
 

Mall för intervjuer med lärare 
 
Skolan 
• Hur många elever? 
• Vilka stadier? 
• Hur många lärare? 
• Hur många speciallärare? 
• Talpedagog? 
 
• Finns skolbibliotek? 
• Finns skolbibliotekarie? 
 
 
Pedagogiska metoder 
• Vilka metoder används i arbetet med läs- och skrivsvårigheter? 
• Är metoderna individuellt anpassade till de olika eleverna? 
• Vilka metoder trivs man bäst med? Varför? 
 
 
Talböcker 
• Används talböcker i undervisningen? Varför / varför inte? 
• Har skolbiblioteket talböcker i sitt bestånd? 
• Var lånar man annars talböcker? 
• Är det lätt att få tag på önskade titlar? 
• Vad tycker övriga lärare / elever / föräldrar om talböcker i undervisningen? 
• Vilka resultat har uppnåtts sedan man började använda talböcker? 
• Finns det några svårigheter vad gäller användning av talböcker? 
 
 
Projektet ”Med talböcker i grundskolan” 
• Vad var mest positivt / negativt? 
• Vilka förväntningar hade man på projektet? Infriades dessa? Om inte, varför? 
• Har arbetet med barn med läs- och skrivsvårigheter  förändrats sedan man deltog? 
 
• Hur ser arbetet med barn med läs- och skrivsvårigheter  ut i framtiden? 
 
 
Samarbetet med biblioteket 
• Vilket samarbete har man med skolbiblioteket? 
• Vilket samarbete har man med folkbiblioteket? 
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Bilaga 2 
 

Mall för intervjuer med bibliotekarier 
 
Samarbetet med skolorna 
• Finns skrivna målsättningar eller handlingsplaner för samarbetet med skolorna i 

upptagningsområdet? 
• Hur samarbetar man med skolorna? 
• Hur fungerar samarbetet? Hur skulle det kunna bli ännu bättre? 
• Finns det några svårigheter vad gäller samarbetet med skolorna? 
 
 
Utlåningen av talböcker 
• Hur stor är utlåningen av talböcker till skolorna i upptagningsområdet? 
• Har utlåningen ökat de senaste fem åren? 
• Har det funnits möjlighet att skaffa fram de titlar lärarna önskat? 
• Kommer elever direkt till biblioteket för att låna talböcker? 
• Finns det några problem eller svårigheter när det gäller talböcker? 
 
 
Kunskap / Information 
• Vilka kunskaper har bibliotekets personal om läs- och skrivsvårigheter  och hur talböcker 

kan användas i undervisningen? 
• Informerar biblioteket skolorna / lärarna om möjligheten att låna talböcker och de regler 

som gäller för lån, kopiering med mera? 
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