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Inläsningstjänst 
 

 
 
Nästan alla läromedel finns inlästa till DAISY-format av 
Inläsningstjänst. De kommunala skolorna har ett abonnemang 
som innebär att inlästa läromedel för alla elever som önskar redan 
är betalda. 
 
Beställning 
Varje lärare i Vallentunas kommunala skolor kan få ett eget 
lösenord via skolans kontaktperson till Inläsningstjänst. 
 
Lärare kan också skapa elevkonton till sina elever. Elever som fått 
eget konto kan ladda ner 20 böcker. Behöver eleven ytterligare 
titlar får han/hon ta hjälp av sin lärare för öka på sin kvot. 
Med lösenord kan alla beställa från Inläsningstjänst. Logga in på 
länken www.inlasningstjanst.se. Kontrollera vid ”köp” att det står 
0 kr 
 
Kontakta inläsningstjänst om du saknar ett läromedel i deras 
utbud. 
 
 

 
 

http://www.inlasningstjanst.se/
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Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM 

 

SPSM anpassar mot beställning förlagsutgivna läromedel stöd av § 
17 i upphovsrättslagen, när det inte redan finns motsvarande 
tillgängligt läromedel på marknaden.  Rätt att läsa anpassade 
läromedel har personer med en funktionsnedsättning, t ex läs- och 
skrivsvårigheter av olika slag. Vem som behöver anpassade 
läromedel får avgöras av pedagog.  

Anpassningen sker till bland annat DAISY ljud och DAISY text-och-
ljud samt till HTML som kan kopieras och sparas i datorn som 
Word-fil.  
 
Hitta anpassade läromedel på SPSM:s hemsida:  
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-
produktion/Anpassade-laromedel/  
 
Där finns också information om beställning av läromedel som inte 
redan anpassats enligt din elevs behov, och man kan ladda ner 
kataloger.  
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-produktion/Anpassade-laromedel/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-produktion/Anpassade-laromedel/
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Myndigheten för tillgängliga medier, MTM (f.d. TPB) 

 

MTM anpassar förlagsutgivna böcker med stöd av § 17 i 
upphovsrättslagen. Rätt att låna talböcker på biblioteket har 
personer med funktionsnedsättning som gör att han eller hon 
behöver anpassning för att kunna ta del av ett utgivet verk.  
 
På MTM finns tusentals boktitlar av samma slag som på ett vanligt 
bibliotek samt en del läromedel. Personer som av olika 
anledningar har svårt att läsa pappersböcker, t ex läs- och 
skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter, har rätt att låna 
talböcker från TPB. Talböcker kan lånas på kommun- eller 
skolbibliotek. Det krävs inget intyg om behovet. Personer med 
lässvårigheter kan också via kommunbiblioteket bli registrerade 
nedladdare. De får då ett lösenord och kan då själva logga in på 
MTMs hemsida Legimus och ladda ner böcker till datorn.  
 
Det finns också en app för smartphone eller surfplatta: Legimus, 
som finns för både iOS och Android. Appen är gratis att ladda ner, 
men kräver lösenordet för att ladda ner böcker.  
Hitta böcker på Legimus: 
http://www.legimus.se/default.aspx?id=100011 
 

http://www.legimus.se/default.aspx?id=100011
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Lärare och andra som vill visa Legimus men inte behöver det för 
eget bruk, kan skapa ett Demokonto: 
http://www.legimus.se/bibliotek/demokonto  

http://www.legimus.se/bibliotek/demokonto

