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Ge alla möjlighet att läsa
Talböcker  •  Lättläst  •  Punktskrift  •  Taltidningar
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Jag gjorde det,  
kom in på  
drömgymnasiet! 
” För mig hoppar orden runt. Jag kan behöva läsa om sidor 
tre gånger för att förstå. Med talböcker förstår jag ofta 
direkt. Utan dem hade betygen inte räckt för att komma 
in på gymnasiet där jag går nu.”
Mika Restadh, 18, studerande på Engelska Gymnasiet.

Tala med din  
bibliotekarie om  

talböcker.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör talböcker, 
punktskrift, lättlästa böcker och nyheter samt dagstidningar 
som taltidning. Vi är till för personer som har någon form av 
syn- eller läsnedsättning.

Affisch från kampanj där vi vill vi få fler personer med läsnedsättning att upptäcka nya sätt att läsa.
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Vi ger alla  
möjlighet att läsa 
För många är det inte självklart att kunna läsa en 
skriven text. Tillsammans arbetar biblioteken och 
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, för att  
ge alla samma möjlighet att läsa. 

Idag har mer än en miljon svenskar en läsnedsättning, eller svårt  
att läsa av andra skäl. Behoven kan se ut på många olika sätt.  
En del behöver lättläst, andra behöver talböcker eller punktskrift  
och någon kanske behöver en kombination.

Biblioteken viktiga
Du som arbetar på bibliotek kan se låntagarens behov och erbjuda 
den lösning som passar bäst. Genom bland annat lättlästa böcker  
och nyheter, talböcker och punktskrift skapar du möjligheter för  
alla att läsa, växa och vara en del av samhället. MTM ger dig det  
stöd du behöver. I utbudet finns allt från klassiker, succéromaner  
och fakta till nyheter, kurslitteratur.

En rättighet att låna talböcker
Rätten att låna talböcker regleras i upphovsrättslagens paragraf 17. 
Ungefär sex procent av Sveriges befolkning har en läsnedsättning 
som gör att de har rätt att låna talböcker via sitt lokala bibliotek.

Lättläst
Sedan 2015 har MTM även ansvaret för att ge ut och distribuera 
lättläst litteratur och lättlästa nyheter som tidningen 8 sidor.  
Det betyder att våra målgrupper breddats sedan tidigare med till 
exempel nyanlända som lär sig svenska språket och ovana läsare.
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Hjälp oss nå ut till fler
Biblioteken är en viktig kanal för att nå ut till alla  
som redan upptäckt läsningens fördelar. Men hur  
och var möter vi alla dem som inte får tag på litteratur 
och nyheter som passar just deras sätt att läsa?

Det finns många som skulle ha stor nytta av MTM:s tjänster, men 
som inte vet om att våra tjänster finns. De som har svårt att läsa 
kanske upplever biblioteken som en främmande miljö där de inte  
hör hemma. Därför arbetar MTM för att synas på fler platser, i fler 
kanaler. Vi hoppas på så sätt kunna locka nya läsare till biblioteken.

Så ska vi synas
Nu gör vi en kampanj där olika personer berättar om vilken nytta de  
haft av MTM:s tjänster. Ofta har de kunnat göra saker i livet som  
varit omöjliga utan tillgängliga medier: studerat på högskola, kunnat 
följa nyheterna, lärt sig svenska och läst bilder med fingrarna. Med 
kampanjen vill vi att människor med läsnedsättning eller deras anhöri-
ga ska känna igen sig och få upp ögonen för de möjligheter som finns 
till läsning. Vi vill ge dem ett rikare liv.

Här är biblioteken en viktig del för att föra budskapet vidare.  
Därför förmedlar MTM material som ska hjälpa biblioteken att  
sprida dessa berättelser.

Mer material på mtm.se
På mtm.se finns det en egen ingång "För bibliotek". Du når den via 
mtm.se/bibliotek. Där hittar du allt kampanjmaterial i digital form. Där 
finns även tips och inspiration för alla som arbetar med tillgängliga 
medier på biblioteket.
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Jag gjorde det,  
lärde mig svenska!
” I svenska språket finns uttryck jag inte är van vid. Jag 
kan slå upp ord i lexikon, men jag får inte känslan för när 
jag ska använda dem. Det får jag i böcker. Med litteratur 
som är lättläst lär jag mig inte bara språket, jag lär mig 
hur samhället fungerar.”
Juana Maria Caraballo, 48, studerar på SFI,  
Svenska för invandrare

Tala med din  
bibliotekarie om 

böcker på  
lättläst svenska.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör talböcker, 
punktskrift, lättlästa böcker och nyheter samt dagstidningar 
som taltidning. Vi är till för personer som har någon form av 
syn- eller läsnedsättning.

Jag gjorde det,  
såg huset!

” Jag älskar mina böcker med bilder. Men det är inga 
vanliga bilder eftersom jag ser med fingrarna. Bilderna 
är upphöjda så att jag kan känna ett höghus, jag hittar 
Omar på våning tre och Axel på våning sex. Det är 
mycket roligare att läsa med bilder.” 

Talita Alnashi, 7, går i årskurs ett

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör talböcker, 
punktskrift, lättlästa böcker och nyheter samt dagstidningar 
som taltidning. Vi är till för personer som har någon form av 
syn- eller läsnedsättning.

Tala med din  
bibliotekarie  

om taktila  
bilderböcker. 

Sätt upp affischerna på 
biblioteket och hjälp till 
att sprida berättelser om 
människor som fått ett 
rikare liv genom olika sätt 
att läsa.

Jag gjorde det,  
kom in på  
drömgymnasiet! 
” För mig hoppar orden runt. Jag kan behöva läsa om sidor 
tre gånger för att förstå. Med talböcker förstår jag ofta 
direkt. Utan dem hade betygen inte räckt för att komma 
in på gymnasiet där jag går nu.”
Mika Restadh, 18, studerande på Engelska Gymnasiet.

Tala med din  
bibliotekarie om   

talböcker.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör talböcker, 
punktskrift, lättlästa böcker och nyheter samt dagstidningar 
som taltidning. Vi är till för personer som har någon form av 
syn- eller läsnedsättning.

MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd   5 2017-01-09   15:30



MTM:s tjänster
MTM har flera olika tjänster du som bibliotekarie  
kan förmedla. Tjänsterna underlättar läsandet för  
den som är läsovan eller har en läsnedsättning.  
Här är en överblick.

Lättläst
Alla ska ha möjlighet att läsa böcker, nyheter och samhällsinformation. 
Därför ger MTM ut litteratur och nyheter på lättläst svenska. Det  
är tidningen 8 Sidor, webbtidningen 8sidor.se och allavaljare.se.

Varje år ger LL-förlaget ut cirka 30 böcker på lättläst svenska.  
Här finns både skönlitterära böcker och faktaböcker. Du hittar dem  
på ll-forlaget.se.

Talböcker
Alla som har en läsnedsättning får låna talböcker på biblioteket eller 
ladda ner från MTM:s digitala bibliotek Legimus. MTM producerar  
4 000 talböcker per år, allt från skönlitteratur till fackböcker och 
högskolelitteratur. Du hittar talböckerna på legimus.se.

Legimus
Legimus är ett digitalt bibliotek som innehåller över 110 000 titlar.  
Här finns talböcker, e-text och punktskrift.

Taltidningar
Den som har någon typ av syn- eller läsnedsättning kan läsa sin 
dagstidning som taltidning. MTM ansvarar för att omvandla dags-
tidningar och ett antal kulturtidningar till taltidning. Du kontaktar 
prenumerationsavdelningen på din dagstidning om du vill få din  
dagstidning som taltidning.
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Punktskrift
MTM producerar böcker, tidningar och högskolelitteratur på  
punktskrift.

Taktila bilder och bilderböcker
MTM producerar taktila bilderböcker för barn och vuxna. Det innebär 
att linjer och ytor är upphöjda så att de kan läsas med fingrarna.

E-textböcker
E-textböcker kan laddas ner från legimus.se av alla som har en läs-
nedsättning. De innehåller digitalt lagrad text som läses i en dator med 
anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm.

Litteratur på teckenspråk
På legimus.se finns en begränsad mängd litteratur på teckenspråk. 
Böckerna laddas ner av det lokala biblioteket och lånas ut i DVD-format.

Våra egna tidskrifter
MTM ger ut tre tidskrifter:
• Läsliv fokuserar på läsnedsättning. Den vänder sig till privat- 

personer och personal på skolor, bibliotek och inom organisationer.
• Läsombudet är en tidning som vill inspirera personal, närståen-

de och andra som ger lässtöd till personer som har svårt att läsa 
själva. 

• Vi punktskriftsläsare riktar sig till personer som läser punktskrift 
och personer som arbetar med punktskrift.

Beställ kostnadsfria prenumerationer på mtm.se.

Läsombud och högläsare
Det finns i Sverige drygt 5 000 läsombud och högläsare för äldre  
och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. MTM stöd-
jer bibliotek och andra aktörer som vill bidra i verksamheten. Se mer 
på mtm.se under fliken "För läsombud".
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8 www.mtm.se l Box 5113, 121 17 Johanneshov l 08-580 02 700 l info@mtm.se

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, 
producerar talböcker, punktskrift, lättlästa 
böcker och nyheter samt dagstidningar som 
taltidning. Tanken är att alla ska ha tillgång till 
litteratur, nyheter och samhällsinformation 
utifrån sina egna förutsättningar.
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