
Svenska 
På MTM producerar vi och lånar ut böcker till dig som har svårt att läsa tryckt text på 
grund av att du har en funktionsnedsättning. Exempel på detta kan vara: 

• läs- och skrivsvårigheter 
• synnedsättning 
• andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada  
• intellektuell funktionsnedsättning 
• neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd. 
• tillfällig funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller skada.  

Många personer som har svenska som andraspråk vill läsa talböcker på svenska och på 
andra språk. Men det är bara personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av en 
funktionsnedsättning som får låna talböcker. 

Vad är talböcker? 
Talböcker produceras enligt ett undantag i Upphovsrättslagen. De är inlästa speciellt för 
dig som har svårt att läsa tryckt text för att du har en funktionsnedsättning. En del av våra 
talböcker innehåller både tal och text. I de böckerna kan du se text och bilder på datorns 
eller mobilens skärm samtidigt som du lyssnar. 

Att låna talböcker 
Alla bibliotek i Sverige lånar ut talböcker. Du lånar böckerna på cd-skiva, usb-minne eller 
minneskort. Du behöver inget intyg utan det räcker att du talar om att du behöver 
talböcker. Det är alltid gratis att låna. Fråga personalen, de hjälper dig gärna.  

Att ladda ner talböcker 
Du kan också ladda ned böcker direkt från vår digitala katalog Legimus. Ditt bibliotek 
hjälper dig att få ett användarnamn och lösenord och visar dig hur du gör. 

Att läsa talböcker 
Du kan läsa talböcker på flera olika sätt: med en speciell talboksspelare, i dator, i 
mobiltelefon eller på surfplatta.  

För att läsa i mobiltelefon eller på surfplatta använder du vår app, som heter Legimus. Den 
är också gratis. Du loggar in i appen med det konto som du har fått på biblioteket.  

Punktskriftsböcker 
Vi lånar också ut punktskriftsböcker på flera språk. Kontakta oss för att bli 
punktskriftslåntagare. 

Vilka böcker finns att låna? 
I Legimus kan du se vilka talböcker och punktskriftsböcker som finns att låna. Här hittar du 
även böcker av andra format. Vi kan också hjälpa dig att låna in böcker från andra länder.  

Legimus finns på www.legimus.se 

 

http://www.legimus.se/
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