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Talboken 50 år!

Tro’t eller ej – men 2005 firar den svenska talboken 50 år! Både på folkbiblioteken och inom
De blindas förening (DBF) började man i början av 1950-talet att experimentera med
inläsningar på rullband. TPB kommer med anledning av jubileet att anordna ett seminarium
12 – 13 april 2005 och samma vecka öppnas även en utställning i Synskadades museum i
samverkan med SRF. Utställningen kommer att pågå 14 april – 15 maj. En jubileumsskrift,
Talboken 50 år, kommer att ges ut, vilken givetvis skall, förutom i svartskrift, finnas både
som digital inläsning och i punktskrift.

Varje bibliotek har säkert egna talboksminnen att ställa ut. Kanske gamla Tandbergband-
spelare, gamla rullbandstalböcker, fotografier av talboksläsande låntagare eller andra bilder
och minnen. Även om de flesta biblioteks talbokshistoria är kortare än 50 år, kanske ca 30 år
med kassettalboken på 1970-talet, så är allt värt att plockas fram vid ett jubileum! TPB är
också mycket intresserat av att ta del av era minnen! Berättelser, anekdoter, informations-
material, tidningsartiklar o.s.v. – skriv en e-post om detta till info@tpb.se och skriv ”Jubileet”
i ärenderaden.

TPB kommer att ta fram informationsmaterial för biblioteken att beställa, bl.a. en jubileums-
affisch och en idéskrift och man lovar också att hjälpa till med att förmedla tips vad gäller
formerna för talboksjubileet på de lokala biblioteken. Detta är ju också ett utmärkt tillfälle att
uppmärksamma talboken lite extra, just nu när övergången till Daisy pågår som bäst.

Marie Gustavsson
Länsbiblioteket



Länsnytt 2/2004 2

Resa med språk – antologi med unga stockholmares texter

En alldeles färsk antologi med texter av unga stockholmare har givits ut på Internationella
biblioteket. Antologin Resa med språk har sitt ursprung i ett projekt som riktades till hög-
stadie- och gymnasieelever i Stockholm, ungdomar som har sina rötter i Kina, Ryssland,
Mellanöstern och några spanskspråkiga länder. Det enda kravet var att eleverna själva ville
vara med i projektet.

Det blev fyra språkgrupper med ca tio elever i varje: kinesiska, ryska, arabiska och spanska.
Projektets mål var att öka läsförmågan både på hemspråket och på svenska, öka läsförståelsen
på båda språken och öka ordförrådet och förmågan att utrycka sig verbalt och skriftligt på
båda språken. Gruppernas sammansättning gjordes efter behov på de olika språken. Texterna
lästes tillsammans eller enskilt och diskuterades i gruppen. Eleverna tränades i att hitta en
struktur i muntlig och skriftlig kommunikation.

Gästförfattarna Maiping Chen, Rimma Markova, Gaston Villaman, Ibrahim Abdulmalik och
Ann Smith har på ett spontant sätt givit stilistisk och språklig utformning.

Boken med elevernas egna texter är parallellspråkig och finns att beställa från Internationella
biblioteket, Gizela Sladic (tel 08-508 31 224, e-post gizela.sladic@kultur.stockholm.se), för
20 kr.

Gizela Sladic
Internationella biblioteket

Konferens om tillgänglighet i Äppelbiblioteket

Den 26 -27 februari 2004 ägde en aktuell konferens rum i Sambiblioteket i Härnösand med
deltagare från hela Sverige. Sambiblioteket är ett kombinerat läns-, kommun- och högskole-
bibliotek som fått många utmärkelser för sin fina arkitektur. Det inrymmer Äppelbiblioteket,
ett specialbibliotek för barn med funktionshinder som var målgruppen för dagen.

Efter ett inledande välkomnande av värdarna presenterades Äpplebiblioteket, nu tio år
gammalt, av barnbibliotekarierna Ulla Palmér och Karin Westerlund. Företrädare för olika
handikapp har fått säga sitt inför framväxten av detta ”bibliotek i biblioteket”. Specialhörnan
med det stora Äpplet i trä (som man kan krypa in och sitta i) har vid nybygget följt med in i
det nya Sambiblioteket. Den är en suverän symbol för att vi alla med våra olika behov kan
samsas i ett bibliotek. De funktionshindrade är stolta över sin fina hörna som drar till sig
intresse (den är populär bland stadens pappor som gärna läser sagor där) och de vill vara
tillsammans med de andra barnen. Man har också haft en genomgång av lokalerna med
arkitekter. En läsverkstad för dyslektikerna med gott om dataprogram och scanner har upp-
rättats på samma plan. Den vänder sig till de högskolestuderande som också har tillgång till
dyslexipedagog och tekniker. DAISY är ett fritt hjälpmedel i Västernorrlands län även för
dyslektiker. Det har man fastslagit i sina politiska dokument i Västernorrlands landsting.

Märta Tikkanen, Helsingfors, berättade om sin dotter Sofia som har MBD, ett funktions-
hinder, och dessutom en lätt utvecklingsstörning. Hon beskrev insiktsfullt det behov av stöd,
kontroll men också av stimulans och meningsfulla arbetsuppgifter som Sofia har. Minne och
impulsstyrning sviktar och Märta Tikkanen betonade att omgivningens förståelse behövs.
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Projektledaren Eva Johansson, Göteborg, beskrev det arbete med 110 procent tillgänglighet
som bedrivits i Västra Götaland. Visionen är att ingen ska behöva avstå från kulturupplevelser
på grund av sitt funktionshinder � ett arbete både på det praktiska och det psykologiska
planet. Under www.tillganglig-kultur.nu hittar man styrdokumenten. Alla kommuner i landet
ska ha en handikappolitisk plan klar nästa år. Hon hänvisade också till skriften Från patient
till medborgare (2000).

I Äppelbiblioteket finns en s.k. Äppelhylla, en specialhylla med litteratur för funktions-
hindrade barn. En genomgång av användbart material till Äppelhyllan gjordes av Britt
Nedestam, Partille, författare till boken Vi vill också läsa - lästips för barn med utvecklings-
störning (Btj, 2004). Hon kom med många bra tips på bl.a. språkträningspaket och pictogram
för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning som kan beställas från SIT (Special-
pedagogiska Institutet, www.sit.se). Se katalogen  Specialpedagogiska läromedel 2004. Hon
tog också upp användningen av olika föremål som vädjar till olika sinnen, dofter, musik,
rörelse och annat som tillför läsningen extra dimensioner när man läser för barn med
utvecklingsstörning.

Efter lunch guidades vi runt i det stora, vackra biblioteket. Äppelbiblioteket ligger avskilt och
luftigt på plan två. Äppelhyllan består av en föräldrahylla och en barnhylla skilda åt av ett
läckert konstverk. I hyllan finns litteratur för vuxna om barn med handikapp, barnböcker om
barn med handikapp, bilderböcker utan text, extra tydliga bilderböcker och s.k. storböcker
som kan läsas från en rullstol.

Fredag 27 februari inleddes med att Cay Corneliuson, konsulent på Kulturrådet, berättade om
de pengar till läsfrämjande åtgärder som finns att söka från Kulturrådet. De riktar sig i år till
mångkulturella projekt och projekt för barn med funktionshinder.

Jenny Nilsson från TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) berättade om varför det är bra
med talböcker som ett alternativ till högläsning. De ger frihet för läsaren, bland annat
dyslektiker, och förmedlar läsandets lust och glädje. På Barnens TPB på TPB:s hemsida
(www.tpb.se) ger Jenny boktips varje vecka. Man kan söka under Lättläst och få tips på
böcker för barn upp till tolv års ålder.

Produktionen av talbok för lästräning i DAISY-format görs nu i två hastigheter. Efterfrågade
titlar av specialinläsningar (för utvecklingsstörda) görs nu igen av bilderböcker för barn
(Mamma Mu m.fl.) och av LL-förlagets utgivning på vuxensidan. I DAISY-systemet finns
möjlighet att sänka hastigheten ytterligare i olika fristående spelare och i läsprogrammet TPB-
reader med steglöst hastighetsreglage. I Äppelhyllan är det viktigt med exempel på punkt-
skriftsböcker och taktila bilderböcker!

Ulf Lennestål rapporterade från CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande, en hopslagning
av flera tidigare instanser med anknytning till döva och distansutbildning, 1SSVH, SSVN och
DISTUM. Man sysslar bl.a. med fortbildning, validering och utvecklingsstöd för att utveckla
digitala läromedel för döva med teckenspråk som första språk. Här finns 10 miljoner kr per år
att söka för att utveckla läromedel inom utvecklingsprojektet LOTS. Man arbetar med lär-
centra och stimulerar till användning av flexibla utbildningsformer anpassade till teckenspråk

                                                
1 *) SSVH (Statens skola för vuxna Härnösand), SSVN (Statens skola för vuxna
Norrköping), DISTUM (Distansutbildningsmyndigheten)
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inom ämnen som körkortsteori, boktips, medicin och dövas historia. Se webbportalen
www.teckenwebben.se .

Konferensen avslutades med ett besök på Kristinaskolan, en specialskola för döva barn från
norra Sverige. Ett hundratal elever går på skolan, bor på elevhem och veckopendlar. Hela
personalen är lika många personer, varav 40 lärare. Med en entusiastisk rektor, vår guide
Bengt Danielsson, ett system med syskongrupper, god sammanhållning och lokaler med all
tänkbar ny utrusning, tycks detta vara en skola där eleverna får en god undervisning. De flesta
har teckenspråk som sitt första språk, medan övriga genom hörselrester eller inplantat kan
höra. Skolan är en tvåspråkig miljö med både teckenklasser och hörselklasser, man utvecklar
båda språken parallellt. Rörelse, drama och rytm är viktiga inslag i undervisningen.

Sammanfattningsvis: en lyckad och givande konferens!

Elisabeth Nilsson
Projektledare
Talboken på väg till barn och unga.

1 *) SSVH (Statens skola för vuxna Härnösand), SSVN (Statens skola för vuxna Norrköping),
DISTUM (Distansutbildningsmyndigheten)

Kulturtidskriftskatalogen 2004

Årets kulturtidskriftskatalog har mångkultur som tema, mångkultur utifrån ett kultur-
tidskriftsperspektiv. Här ger ett antal kulturtidskriftsredaktörer sin definition på begreppet
mångkultur och några redaktörer bidrar med en längre artikel på temat. Som vanligt finns
också i slutet av katalogen en mycket användbar kommenterad lista över alla de tidskrifter
som enbart finns på nätet, t.ex. Jorden Runt, jordenrunt.nu, med läsarberättelser, restips,
reseguider o.s.v. – ”allt för den som vill resa ut i världen” eller glimten.net som vänder sig till
släkt- och hembygdsforskare. Eller varför inte megafon-mag.com som kallar sig ”Sveriges
grisrosaste populärkulturmagasin” …

Kulturtidskriftskatalogen skickas till alla folkbibliotek, skolbibliotek och bokhandlar och vill
man ha fler ex till utdelning går det bra att beställa från Kulturrådets distributör Nordic
Gateway, info@nordic-gateway.se . Se gärna www.kulturradet.se för mer information.

Marie Gustavsson
Länsbiblioteket

LärForum Nacka firar 1 år

Nu har det gått ett år sedan Nacka kommuns lärcentrum LärForum Nacka invigdes. LärForum
är beläget i huvudbiblioteket, Forum Nacka.
Torsdagen den 13 maj var det dags för 1-årskalas och det firades med öppet hus i lokalerna
med verksamheterna i full gång och många besökare som fick inblick i LärForums studie-
service. All teknisk utrustning för föreläsningar på plats eller distans finns, t.ex. en video-
konferensanläggning för att möta de distansstuderandes behov på bästa sätt.

Monica Brohede, ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, invigningstalade.
I sitt tal tog hon upp hur hon som politiker sett fram emot att denna verksamhet skulle byggas
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upp och utvecklas. Hon tyckte att LärForums verksamhet har svarat mot förväntningarna. Hon
betonade vikten av samverkan mellan olika verksamheter.

LärForum Nacka har drivits som ett projekt med stöd av Skolverkets infrastrukturbidrag på
2,7 miljoner. Projektet avslutades 31/1 2004 och verksamheten bedrivs nu som ett samarbete
mellan Nacka vuxenutbildning och Nacka stadsbibliotek. Man ska vara minst 20 år och syftet
med att använda LärForums lokaler och datorer ska vara studier. Kommunens fyra studieväg-
ledare är placerade i bibliotekets lokaler. Man kan komma oanmäld till LärForums reception
eller boka tid i förväg för vägledning.

190 användare är inskrivna i dag. Dessa kan få tillgång till studieplatser med eller utan datorer
dygnet runt i 24-timmarsrummet, där man har tillgång till datorer, kaffeautomat och WC. De
som ansökt om att få 24-timmarskort är 60 st. I LärForum finns också ett bokningsbart grupp-
rum, ett undervisningsrum med datorer samt ett kombinerat konferens- och studierum.
LärForum samarbetar med Utbildningsradion. Ett speciellt UR-rum är uppbyggt för detta
syfte, där finns UR:s filmer och annat studiematerial.

Inom LärForum finns den pedagogiska uppsökande verksamheten - den öppna skolan -
”Lärporten”. Där arbetar två lärare med f.n. sexton vuxna som ges individuell undervisning på
grundläggande nivå. Syftet är att rekrytera för vidare studier och till hösten är det fem
personer som går vidare antingen till komvux eller folkhögskola.

Under våren har en ansökan om medlemskap i Nitus lämnats in. LärForum Nacka kommer att
ingå i detta nätverk för kommunala lärcentra. Fördelarna med att ingå i nätverket är bl.a. att
kunna ta del av redan gjorda erfarenheter och redan uppbyggda strukturer för distans-
studerande.

Även på de lokala biblioteken i kommunen finns LärForum-hörnor där man på vissa tider i
veckan kan träffa en studievägledare och hämta studieinformation via kataloger, broschyrer
eller en LärForum-dator.

Arbetet med att integrera biblioteket och vuxenutbildningen pågår.

Undertecknad arbetar som studiebibliotekarie och har daglig kontakt med studievägledarna,
sköter visningar av LärForum och träffar lärar- och studerandegrupper.

Välkommen att besöka oss! Besök också gärna vår webbplats www.nacka.se/larforum där ni
under Kontakt finner nytagna bilder på all personal!

Maria Norberg,
studiebibliotekarie
e-post: maria.k.norberg@nacka.se
Telefon: 08-718 96 00



Länsnytt 2/2004 6

Tillgänglighet = användbarhet?

Under våren har jag haft förmånen att besöka flera olika konferenser som inte i första hand
riktar sig till biblioteksfolk. Med utgångspunkt i mitt ansvarsområde tillgänglighet vill jag här
delge några intryck från en av dessa konferenser.

12 februari stod Hjälpmedelsinstitutet som värd för en konferens om IT för funktionshindrade
och äldre. Konferensen var den sjunde i ordningen, och grundtanken var att följa upp det
handlingsprogram som institutet drivit under 1998-2002.

IT i Praktiken
Erfarenheterna av det genomförda programmet var i allmänhet goda, och projekten har
resulterat i flera bra produkter (bland annat programvaror) och i användbara akademiska
undersökningar och rapporter. Mer problematiskt blir det efter projekttidens slut, när tjänster
ska inlemmas i ordinarie verksamhet eller en utvecklad prototyp ska ut i produktion. Det här
känner alla som drivit projekt igen, men kanske är det en extra svårighet att nå ut på den
öppna marknaden med något så nytt och okommersiellt som IT-baserade handikapp-
hjälpmedel.
www.itip.nu

Hjälpmedel
En tydlig erfarenhet från projekten var att man redan från planeringsskedet bör ta med hur
brukarna ska få vetskap om och tillgång till projektresultatet. En viktig faktor för utfallet av
dessa IT-projekt för äldre och funktionshindrade är hjälpmedelsförskrivningen för funktions-
hindrade. Under konferensen återkom man flera gånger till detta område, t ex att alla
behövande inte får hjälpmedel genom landstinget, och att synen på vad som är ett hjälpmedel
idag är föråldrad.

Just nu pågår faktiskt en utredning om hjälpmedel (och LSS) som beräknas bli klar i juni
2004, och i uppdraget ingår att se över de ändrade förutsättningar för hjälpmedel som IT
innebär. Kanske kan man till exempel hoppas att det lossnar för daisyspelare som hjälpmedel
för fler än synskadade så småningom?
http://www.sou.gov.se/lss_hjalpmedel/

Användbarhet
Andra intressanta inslag på konferensen handlade om EU:s 6:e ramprogram, 24-timmars-
myndigheten och användbarhetsdesign. En tydlig trend är att se tillgänglighet som en sorts
användbarhet. Det kan låta som hårklyveri eller förskönande ordbruk i vissa sammanhang.
Men inte minst när man vänder sig utanför den offentliga sektorn är det en poäng att betona
större användbarhet. Till exempel lockas en kommersiell producent av handdatorer (eller
varför inte ett förlag?) säkert mer av ett större kundunderlag (fler möjliga användare) till sin
befintliga produkt, än av att specialanpassa en produkt för en begränsad grupp användare.

e-inclusion
Inom EU:s 6:e ramprogram finns enheten ”Elderly & People with Disabiblities”. Här talar
man om ”e-inclusion”, och det är ytterligare ett sätt att arbeta mot särlösningar. De senaste
åren har man bland annat arbetat med WAI–riktlinjerna och standarder för ”Design for all”.
Föreläsaren Per-Göran Blixt talade om vikten av att gå ihop och ställa samma krav på en stor
marknad (t ex alla EU-länder), bland annat för att underlätta konkurrens och jämförelse
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mellan olika leverantörer. Till exempel erbjuder nu t ex alla leverantörer av handsfree-
tillbehör till mobiltelefoner i USA produkter som inte stör hörapparater.

Det går också att söka pengar från Per-Göran Blixts enhet, men de svenska projekten har
hittills varit få, och inte rankats särskilt högt. Nytt ansökningstillfälle blir i slutet på 2004.
http://www.cordis.lu/ist/so/einclusion/

Elektronisk stadsförvaltning
24-timmarsmyndigheten arbetar för en sammanhållen e-förvaltning, där kundorienteringen
inte bara handlar om att kunna uträtta ärenden oberoende av tid och plats. Det ska också vara
enkelt och rättvist för alla medborgare. Delegationen för utveckling av offentliga e-tjänster
har bland annat som utgångspunkt att de elektroniska tjänsterna inte får utestänga grupper av
medborgare (oavsett kön, ålder, eventuella funktionshinder, etnisk och kulturell bakgrund
samt bostadsort). I linje med detta arbetar Statskontoret nu bland annat med vägledning för
utformning av offentliga webbplatser och tillämpningar av WAI-riktlinjer. Sedan en tid
tillbaka ställer man också krav på användbarhet och tillgänglighet i sina ramavtal för IT-
tjänster till den offentliga sektorn.
http://www.24-timmarsmyndigheten.se/

Användbarhetsdesign
Hösten 2001 startade Nationellt IT-användarcentra (NITA) vid Uppsala universitet, och deras
syfte är att stödja industri och akademi i att skapa nyttig och användbar IT och IT-baserade
tjänster. Även här utgår man från att tillgänglighet är en typ av användbarhet. En viktig poäng
är att användbarhet kan definieras och mätas. Det handlar då inte bara om enkla ja/nej-svar, så
för att kunna göra jämförelser är det viktigt med enhetlighet. Med hjälp av olika verktyg, t ex
internationella ISO-standarder, kan man komma långt (t ex ISO 16071 – Guidance on
software accessibility).

Det är väl känt att ökad tillgänglighet för användare med särskilda behov ökar tillgängligheten
för alla. Föreläsaren Jan Gulliksen hävdar att användbarhet inte kan läggas till i efterhand,
vilket är ytterligare ett skäl att få in aspekten som standard. Det handlar inte om att ge
användarna tillgänglighet till systemet utan om att utforma system som har tillräcklig
räckvidd.
www.nita.uu.se

Efter denna konferensdag känner jag mig ganska övertygad om att tillgänglighet kan ses som
en aspekt av användbarhet. Men kanske borde det heta användvärd istället för användbar? Jan
Gulliksen från NITA ber oss deltagare att reflektera över detta genom att jämföra orden läsbar
– läsvärd. Sannerligen en sluttanke som tilltalar en biblioteksmänniska.

Karin Sundström
Länsbiblioteket
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Finns finska på biblioteken?

… är namnet på en rapport från Statens kulturråd med undertiteln Folkbibliotekens verk-
samhet för finsktalande i Sverige. Rapporten är skriven av Barbro Ejendal och innehåller
samtidigt en kartläggning av bibliotekens service till finsktalande låntagare. Här ges också
vissa förslag till åtgärder för att stärka servicen till den sverigefinska gruppen. Rapporten kan
beställas via www.kulturradet.se eller från Fritzes Offentliga Publikationer.

Marie Gustavsson
Länsbiblioteket

Till sist…
några ord om samverkan mellan olika bibliotek. I förslaget till en utvidgad bibliotekslag
handlar en paragraf om samverkan – de olika biblioteken och dess huvudmän ska åläggas att
samverka. Man kan tycka att det är en självklarhet men det behövs mer samverkan på alla
ledder. Därför skadar det inte med ett förtydligande.

Biblioteken har alltid stått för en samsyn och varit kända för att samarbeta på en nationell men
även internationell nivå. Inte minst vårt nätverk för fjärrlånesamverkan har imponerat på
andra yrkesgrupper. Ett av de bäst utvecklade nätverken i världen. Är vi lika bra inom andra
verksamhetsområden och hur har samarbetet på lokal nivå fungerat?

Den senaste tiden har kommunbiblioteken drabbats av neddragningar och alltfler filialer läggs
ned. Ekonomisk åtstramning borde vara incitament för ökad samverkan. Men hur vanligt är
det egentligen med organiserat samarbete mellan grannkommuner? Visst förekommer det,
men gemensamma utvecklingsinsatser är trots allt ovanliga.

Från Länsbiblioteket sida har vi initierat samverkansprojekt mellan folkbibliotek och mellan
folk- och forskningsbibliotek. Det finns också ett antal nationellt initierade projekt där läns-
och folkbibliotek samverkar kring utvecklingsarbete gällande t.ex. barnbiblioteksverksamhet.

Ett samverkansprojekt på nationell nivå är att slå samman de båda digitala referenstjänsterna
Fråga Biblioteket för folkbibliotekens användare och Jourhavande Bibliotekarie för hög-
skolornas användare. Genom att använda samma programvara ska användaren kunna slussas
till den bibliotekarie som är bäst lämpad att svara. Lokala frågor går till det lokala biblioteket
och biblioteken i t.ex. stockholmsområdet bildar en regional referensservice. Med detta
system kan även t.ex. samtliga tekniskt inriktade bibliotek bilda en grupp för att fånga upp
tekniskt svåra frågor. Syftet med detta samverkansprojekt är att användarna ska få den bästa
service oavsett frågans art och att samverkan mellan olika bibliotekstyper ska leda till en
kompetensutveckling av deltagande bibliotekspersonal. Projektet ska testas i höst och
Stockholms län är ett av fyra försöksområden.

Det behövs dock ytterligare samverkan mellan kommunbibliotek, mellan enskilda
bibliotekarier, mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek samt mellan bibliotek och andra
verksamheter t.ex. lärcentrer. Vi måste få till nya samverkansformer på nationell, regional och
lokal nivå. Vi måste lite till mans titta utanför vår egen verksamhet och se nya möjligheter till
samverkan.

Krister Hansson
Länsbiblioteket i Stockholms län


