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Utveckla gärna varför du tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller 

bara punktskrift" inte är bra, vad kan göras för att förbättra produkten? 
 Han är för liten för det just nu. 

 

Hur hittar ni taktila böcker till ert barn?  
 Punktklubben. 

 SPSM. 

 

Saknar du något tema bland de taktila bilderböckerna? 
 Disneymaterial, alla prinsessorna. 

 Böcker med bilder av vardagssaker som bord, stolar, bilar och så vidare. 

 Jag skulle vilja ha mer olika material i de taktila böckerna. Nu är det mest upphöjt papper. 

 

Har ditt barn någon favoritkategori bland böcker? 
 Nej, vi läser allt möjligt men vi läser numera bara vanliga böcker. 

 Om dinosaurier och Ninja Turtles. 

 

Kan du ge något exempel på en bok som har bilder på en nivå som 

passar ditt barn?  
 Nej, vi använder inte taktila bilderböcker alls längre. (Utan detaljer) 

 Pomperipossa. Han gillade kräftan som satt fast i näsan, han ville känna på klon. Och i rödluvan och 

vargen gillade han att känna på vargens tänder. Så nu när jag tänker på det så är det kanske detaljer 

han fastnar för ändå. (Utan detaljer) 

 Det är en serie böcker som SPSM har, i mjuk textil. En heter Känn och en heter Ljud. (Utan detaljer) 

 Favoriter just nu är Pannkakan och Badutflykten. (Utan detaljer) 

 Ludde-boken tycker mitt barn om för att berättelse är bra. (Medelmänga detaljer) 

 

Vad i innehållet tycker ditt barn om?  
 Hon gillar knopp-plattan där man kan man göra mönster och vaxsnören. Det fanns en speldosa med och 

är jättebra. 

 Har bara fått ett par utskick. Han har fått ett spel och en bok och de gillar han båda. Tror att han gillar att 

få utskick och känna sig lite speciell. 

 

Hur fick du information om MTM och MTM:s böcker?  
 På en föräldrautbildning. 

 

Hur får du information om nya böcker, tidningar och annat material som 

MTM tillhandahåller?  
 Har inte fått någon information än. 



 MTM.se 

 Jag ringer MTM. 

 

Vad tycker du att MTM ska göra/vad vill du framföra till MTM kring dessa 

produkter och tjänster som vi frågat om. Vad är viktigt för dig och ditt 

barn?  
 Bara att det är fantastiskt att det finns. Att man kan låna böcker och få information är som en helt ny 

värld för oss. 

 Min dotter tycker mycket om att använda dator och lyssna på musik och så. Så jag skulle gärna vilja ha 

en punktskrivare, punktskriftsskärm, skanner och så vidare. Teknik som kan hjälpa henne leva ett vanligt 

liv i så stor utsträckning som möjligt. 

 När jag ringer MTM skulle jag vilja ha fler tips på böcker som passar mindre barn som har större behov 

än andra. De böcker vi har fått är för svåra och inte så intressanta eftersom det inte är så stor skillnad på 

dem. 

 Nu är han så liten men jag hoppas att han blir en läsande person, så därför är det viktigt att det finns 

punktböcker inför skolstarten. 


