MTM:S INFORMATIONSSERIE

Hitta till talböckerna

Om barn med läsnedsättning – för föräldrar och lärare

Läsa på samma villkor
En läsnedsättning kan ha många orsaker. Vanligast är läs- och
skrivsvårigheter inklusive dyslexi. Synnedsättning, rörelsehinder
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är andra orsaker.
En inläst talbok gör det möjligt för barn och ungdomar med
någon form av läsnedsättning att läsa på samma villkor som sina
kamrater. Har du ett barn i din närhet som längtar efter att läsa
samma böcker som sina kamrater, tipsa om talböcker!
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Låna talböcker
I legimus.se finns massor av talböcker, allt från sagor, kärlek och
spänning till böcker om småkryp och rymden. På Barnens sidor kan
barn och vuxna söka böcker enbart bland barntitlarna.
Barn och ungdomar lånar talböcker på närmaste bibliotek,
antingen skolbiblioteket eller det kommunala biblioteket. På
biblioteket kan barnet, med förälders/vårdnadshavares tillstånd,
registrera sig för tjänsten Egen nedladdning. Egen nedladdning
innebär att man själv kan ladda ner talböcker – till mobiltelefon,
dator eller surfplatta.
Saknas någon bok i legimus.se är man välkommen att lämna inläsningsförslag till biblioteket.

HITTA TILL TALBÖCKERNA

3

Att läsa talböcker
De flesta talböcker för barn innehåller text och bilder, som visas
på skärmen när man läser. En färgad markering visar var i texten
man befinner sig.
För att läsa talböcker behöver man antingen en mobiltelefon,
en surfplatta, en dator med läsprogram eller en mp3-spelare.
Det finns även särskilda talboksspelare, vissa är små och bärbara
medan andra är rejäla med tydliga knappar.
Läsprogram går att ladda ner utan kostnad via legimus.se. Den
som har tjänsten Egen nedladdning kan även ladda ner appen
Legimus. Med hjälp av den appen kan man låna och läsa talböcker
direkt i sin mobiltelefon eller surfplatta.

Olika barn behöver olika böcker
Det finns flera typer av inläsningar:
• Talböcker för lästräning
• Engelsk språkträning
• Specialinläsningar
• Talböcker på andra språk

Talböcker för lästräning
Barn med läs- och skrivsvårigheter kan öva sig i att läsa tryckt
text med hjälp av talböcker för lästräning. Dessa talböcker är
inlästa i två versioner, en normal och en långsam inläsning.
Många bibliotek lånar ut lästräningspaket som innehåller både
inläsning och tryckt bok.
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Engelsk lästräning
Det finns även talböcker på lätt engelska för lästräning. De innehåller bearbetade och förkortade texter, ofta av klassiker, i två
läshastigheter. Svårighetsgraden varierar och det finns böcker för
barn i olika åldrar.

Specialinläsningar
Specialinläsningar är främst tänkta för barn med kognitiva
funktionsnedsättningar. Boken har lättläst text och rak handling.
Specialinläsningar kan ha musikinslag eller ljudillustrationer och
flera inläsare för att förtydliga bokens handling och göra det lätt
och roligt att läsa.

Talböcker på andra språk
I legimus.se finns talböcker för barn på drygt 20
olika språk. Hur många böcker som finns
på varje språk varierar.
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Om MTM och legimus.se
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har ansvar för att anpassa litteratur (ej läromedel) för personer med läsnedsättning.
Legimus.se är MTM:s bibliotek. Där kan bibliot och enskilda
personer låna och ladda ner talböcker.

Läromedel hos SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har ansvar för
inlästa läromedel till elever i förskola, grundskola, gymnasium och
Komvux. För frågor om inlästa läromedel, kontakta SPSM.

Tips för dig som är lärare
I legimus.se kan du hitta ett urval av SPSM:s läromedel. Det finns
även många faktaböcker som elever kan använda.

Läs mer!
Se legimus.se för mer information om att låna och läsa talböcker.

!

Elever med läsnedsättning får
göra en kopia av talböcker för
eget privat bruk.
www.legimus.se
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Hitta till talböckerna
En läsnedsättning kan ha olika orsaker. Vanligast är läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Synnedsättning, rörelsehinder och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är andra exempel.
Talböcker gör det möjligt för barn och ungdomar med någon
form av läsnedsättning att läsa på samma villkor som sina
kamrater.

Foto: Ellliot Elliot l Tryck: Lenanders Grafiska, 2015

MTM är en statlig myndighet med uppdrag att ge människor
med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det
sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla
medier är tillgängliga.

www.mtm.se l Box 5113, 121 17 Johanneshov

l

08-580 02 700
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info@mtm.se

