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Talböcker för dig som är student
Tillgänglig kurslitteratur för högskolan

Kom igång med talböcker

Har du en syn- eller läsnedsättning? Då kan du låna kurslitteraturen
som talböcker. På högskolans bibliotek får du hjälp att komma
igång. Om du studerar på distans och sällan besöker högskolan kan
du vända dig till ditt lokala bibliotek.

Låna i Legimus

I Legimus hittar du talböcker för både studier och nöje. Ett konto
för nedladdning får du på biblioteket. Sedan kan du börja ladda ner
talböcker direkt till din mobiltelefon eller dator.

Läsa

Det finns olika sätt att läsa talböcker, i mobiltelefon, dator, surfplatta eller talboksspelare.
Appen Legimus för läsning i mobiltelefon finns i Appstore och
Google Play. För läsning i datorn finns program på legimus.se.

När din kurslitteratur saknas i Legimus

Hittar du inte böckerna till din utbildning i Legimus? På högskolans
bibliotek får du hjälp att beställa inläsning. Ta med litteraturlistan
till biblioteket.

Punktskrift och e-text

Förutom talböcker finns även punktskriftsböcker och e-textböcker i Legimus.

Har du frågor?

På biblioteket får du veta mer om talböcker. Vill du få information
om annat stöd, kontakta högskolans samordnare.

Kom ihåg
•

Konto för nedladdning på biblioteket

•

Låna i Legimus

•

Beställ nya böcker på biblioteket

•

Skaffa app eller program för att läsa talböcker

!

En läsnedsättning kan bero på
många olika saker, till exempel
dyslexi, adhd eller rörelsehinder.
Läs mer om högskolestudier och
talböcker i Legimus:
legimus.se/student
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Talböcker för dig som är student
Är du student och har en läsnedsättning kan du pröva att
låna och läsa kurslitteraturen som talböcker. På högskolans
bibliotek får du mer information och hjälp att komma igång.
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Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är ett nationellt
kunskapscentrum för tillgängliga medier. Vi arbetar för att
alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation
utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga
eller funktionsnedsättning.
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