
Universitets- och högskolebibliotek
Biblioteket lånar ut talböcker till studenter med 
läsnedsättning. De beställer också inläsning av ny 
obligatorisk kurslitteratur från MTM. Studenten 
vänder sig till biblioteket för information, stöd och 
support. 

MTM
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har till 
uppdrag att se till att personer med läsnedsättning 
får tillgång till litteratur och dagstidningar på de sätt 
som passar dem. 

Studenter med en läsnedsättning kan låna tal-
böcker, e-text och punktskriftsböcker på biblioteket 
och i legimus.se. Studenter kan även beställa inläs-
ning eller annan anpassning av sin obligatoriska 
kurslitteratur. Lånen är kostnadsfria för studenten 
och för högskolan. 

Mer information
Mer information om läsnedsättning, högskolelitte-
ratur och talböcker hittar du i legimus.se
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Klart till kursstart – obligatorisk 
kurslitteratur som talbok
För lärare på universitet och högskola

Faktablad

Tillgänglig högskolelitteratur
Du som är lärare på universitet och högskola kan ge 
förslag på vilka titlar som behöver finnas som talbok 
på dina kurser. Lämna ditt förslag på biblioteket. 

För studenter som studerar med talböcker är för-
senad kurslitteratur ett stort problem. MTM läser 
in den kurslitteratur som studenterna behöver men 
det tar cirka åtta veckor innan talboken är klar. Ju 
tidigare en titel beställs desto större chans är det att 
den finns att låna när kursen startar. 

Lämna förslag
Du kan lämna förslag på titlar som du tror att en 
eller flera studenter med läsnedsättning kommer att 
behöva. 

Lämna ditt förslag till personalen på biblioteket.

Biblioteket kan föreslå att MTM läser in titlar som:

• är obligatoriska på din kurs

• är tryckta i år eller föregående år

• inte redan finnas inläst eller som e-material eller 
e-bok

MTM bedömer varje förslag för sig och meddelar 
biblioteket om det blir avslag. När titeln är klar finns 
den att låna i legimus.se

Vem studerar med talböcker?
Talböcker är ett hjälpmedel för personer som har 
en läsnedsättning. Att ha en läsnedsättning innebär 
att man har svårt att läsa tryckt text, för att man till 
exempel har dyslexi, ADHD eller en synnedsättning. 

Man räknar med att ungefär sex procent av 
Sveriges befolkning har en läsnedsättning. Med rätt 
hjälpmedel, till exempel talböcker, kan man studera 
på lika villkor.


