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• Att arbeta med tillgängliga medier

• Ur elevens perspektiv

• Legimus.se

• Appen Legimus

• Centrum för lättläst

• Högskolestudier

• Information och kontakt

• Frågestund

Tillgängliga medier på gymnasie-

biblioteket och MTM:s roll 



Den svenska talboksmodellen

• Tillgängliggöra litteratur för personer med en läsnedsättning 
som gör att man har svårt att läsa tryckt text

• §17  Upphovsrättslagen

• MTM producerar talböcker och arbetar med information och 
rådgivning till bibliotek

• Biblioteken förmedlar talböckerna och har kontakt med 
låntagarna

Ljudboken är, likt en vanlig tryckt bok, en kommersiell produkt 
som alla kan köpa eller låna på biblioteket.

Talboken



• Man behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt 
för att kunna läsa den, man har en läsnedsättning.

• Läsnedsättningen ska vara kopplad till en 
funktionsnedsättning, inte bara handla om att eleven 
läser sakta.

• Diagnos eller intyg behövs inte.

• Det räknas inte som en läsnedsättning att man 
har svenska som andraspråk. Om man däremot har 
svårt att läsa på sitt eget språk får man låna talböcker 
på svenska och på andra språk.

Vem får låna en talbok?



• att tillståndet gäller skolbiblioteket eller 
skolbibliotekscentralen, inte skolan i sig eller 
enskilda lärare 

• att det finns en fungerande låneverksamhet 
på skolbiblioteket 

• att skolbiblioteket har kunskap om vad som 
gäller upphovsrättsligt vid hanteringen av 
talböcker 

Bibliotekskonto hos MTM



Våra konton



• Talboksberättigade elever kan själva ladda ned 
talböcker

• Appen Legimus

• Introduktionssamtal 

• Avtal upprättas, vårdnadshavare tar ansvar för 
elever under 18 år

• Bibliotekspersonalen fungerar som registrerare

• Skolbiblioteket ger support och fortsätter att låna 
ut talböcker om eleven så önskar

Egen nedladdning



• Nota: Auxiliary aids and access to learning for 
children and young people with dyslexia/severe
reading difficulties

http://www.nota.nu/node/506

• MTM: Talande böcker och läsande barn     
http://mtm.se/om-oss/Publikationer/rapporter/

Elevens perspektiv – två rapporter

http://www.nota.nu/node/506
http://mtm.se/om-oss/Publikationer/rapporter/


• Bibliotek för tillgängliga medier

• Mer än 100 000 talböcker, varav 13 500 för 
barn och ungdom

• Över 16 000 punktskriftsböcker

• E-text och litteratur på teckenspråk

legimus.se 



För bibliotek och användare

• Ladda ner talböcker och e-text

• Beställa punktskrift

• Information

• Inspiration

Appen-knappen

legimus.se



Appen Legimus



Film på legimus.se



Appen Legimus



Talbok i appen Legimus



Talbok i Amis



Talbok i Mediaplayer



• Lästräningsböcker 

• Visa lösenord i klartext

• Mer bibliografisk information i träfflistan, t ex 
årtal och inläsare

• Söka böcker under produktion

• Listor med böcker, t ex topplista, nyhetslista

Nyheter i appen Legimus



Android

• Nytt sätt att uppdatera bokhyllan 

• Nytt sätt att stänga appen 

IOS

• Nedladdning avbryts inte när telefonen går i 
viloläge 

• Ytterligare fix av IOS8-problem

Fler nyheter i appen Legimus



• Snabbare och stabilare

• Knappar för att peka på skärmen

• Stöd för flera användare av samma enhet

• Hoppa över delar av en bok vid läsning, t ex 
fotnoter, sidor

Nyheter i appen Legimus 2015 



• Statens insatser för lättläst övergår till MTM

• Stiftelsen CfLL läggs ner

MTM och lättläst



• LL-förlaget – finns kvar

• 8 sidor – finns kvar

• Lärarrummet – finns kvar

• Pedagogträffar – finns kvar

Verksamheter kring lättläst



Studera på universitet och 
högskola



Student

Läs- och 
skrivstöd

Lässtudio

Förlängd 
tentatid

Mentor
Anteckn-
ingshjälp

Kurs-
litteratur i 
Legimus

Program-
varor

Olika typer av stöd på högskolan



Vem ansvarar för stödet?

Sam-
ordnare

• Utreder behov

• Samordnar 
stöd

Bibliotek

• Förmedlar 
talböcker

• Lokala 
kompendier

MTM

• Anpassar 
kurslitteratur

• legimus.se

Student



Stöd från MTM

Alla

Låna på bibliotek

Nedladdningskonto

Lämna förslag

Amis och Olearia

Appen Legimus

Studenter

Beställa kurslitteratur

Program för dator 
samt support



• Skaffa studieteknik på gymnasiet

• Kontakta samordnaren för studenter med 
funktionsnedsättning på högskolan

• Låna i legimus.se

• Beställ nya böcker på biblioteket

•Det går!

Fem råd till era elever!



Frågor?



1. Legimus.se och mtm.se

2. MTM:s Svarstjänst

3. Facebook och Twitter

4. Nyhetsbrev 

5. Tidningen Läsliv

6. Utbildnings- och informationsdagar

Information och nyheter



TACK!

helena.nordqvist@mtm.se

pia.hasselrot@mtm.se


