
En kort presentation av
likheter och skillnader mellan
Inläsningstjänst och Legimus



Ljudböcker
Kommersiellt
Startade 1990

(Jämför med de kommersiella 
företagen Storytel, BookBeat, 
Nextory m.fl.)

Talböcker
Statligt finansierat
1892 - Punktskriftsbibliotek
1955 - Talboksutlåning via De 
Blindas Förening
1980 - Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) , Blev 
en myndighet
2013 - TPB bytte namn till 
Myndigheten för tillgängliga 
medier



• Läromedel (grundskola,    
gymnasium)

• Lite skönlitteratur, 
huvudsakligen lättläst.

• Böcker för nyanlända
• Fonologia, Polyglott 

m.m.

• Vanliga faktaböcker
• Skönlitteratur
• Litteratur för högskola 

och universitet
• Taltidningar, taktila 

böcker, punktskrift m.m. 



• Ca 8 700 titlar
10 % är talböcker, d.v.s. inte för 
alla.
Ett fåtal böcker med fulltext.
Lyssna via dator eller mobil.
ILT:s katalog är öppen för alla.
280 kommuner har abonnemang. 
150 000 lärare har tillgång till ILT.

• Ca 140 000 titlar
Alla titlar är talböcker d.v.s. för de 
personer som behöver inläst.
Många böcker har text.
Lyssna via dator eller mobil
Legimus´ katalog är öppen för alla.
117 000 användare (jan.2018)



• Mänsklig inläsning • Mänsklig resp. 
maskinell inläsning



• Inlogg på Vreta • Inlogg på grundskolan, 
folkbibliotek, Vreta …

• Elev under 18 år 
behöver intyg från 
vårdnadshavare



• Gratis för eleven • Gratis för eleven



• Hela gymnasietiden • Hela livet – om man vill
• Ingen koppling till 

skolan



• Alla elever och all 
personal

• Inkluderande, 
undervisning. Likvärdiga     
förutsättningar för att 
lyckas med studierna.

• Endast de elever som 
har någon form av 
läsnedsättning.

• Alla ska ha tillgång till 
litteratur oavsett 
läsförmåga och 
funktionsnedsättning.



Exempel på orsaker till läsnedsättning
• Läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi
• Synnedsättning
• Fysiska funktionsnedsättningar, t.ex. rörelsehinder eller 

hörselskada
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. autism 

eller adhd
• Tillfällig läsnedsättning

OBS! Intyg behövs ej. Personalen på Vreta bestämmer 
vem som behöver ett Legimus-konto.



• Eget ansvar
• Eleven måste ”äga 

frågan”
• …. men personalen ska 

såklart stötta eleven.

• Eget ansvar
• Eleven måste ”äga 

frågan”
• … men personalen ska 

såklart stötta eleven.



• Om man stöter på 
problem. Strategier?

• Mera information finns 
på…

http://www.inlasningstjanst.se/

• Om man stöter på 
problem. Strategier?

• Mera information finns 
på …

http://www.legimus.se/
https://www.mtm.se/

http://www.inlasningstjanst.se/
http://www.legimus.se/
https://www.mtm.se/
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