Talböcker
Här kommer lite information från skolbiblioteket om inlästa böcker, s.k. talböcker.
Alla elever som går på Franska skolan har tillgång till talböcker om de behöver. Det gäller både
läromedel och ”vanlig” skönlitteratur och faktaböcker. Talböcker kan vara bra om man t.ex. har
dyslexi, koncentrationssvårigheter, synskada eller rörelsehinder. Man behöver inte ha en diagnos
från läkare eller logoped.
Elevernas läromedel finns på skivor eller som nedladdningsbara filer. Detta sköter
specialpedagogerna och lärarna. Fråga dem för mer information om dina/ditt barns läromedel.
Andra böcker än läromedel finns i appen Legimus. Den får man tillgång till efter att jag
registrerat eleven här i biblioteket. När man fått en inloggning dit har man tillgång till en stor
katalog med talböcker (över 100 000!), att lyssna på i mobilen, surfplattan eller datorn. Där finns
alla typer av böcker förutom just läromedel. Skönlitteratur och faktaböcker för barn och vuxna,
mest på svenska men även en del på engelska och andra språk. Tyvärr ganska lite på franska. Det är
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som har hand om Legimus.
Hur får man tillgång till talböcker?
För att skaffa ett Legimus-konto behöver vårdnadshavare skriva under ett avtal som skolan
tillhandahåller. Jag träffar sedan eleven, visar hur det fungerar och ser till att allt funkar bra i
elevens mobil/dator/surfplatta. Vårdnadshavare får gärna vara med vid genomgången.
Varför ska man lyssna på talböcker?
Har man en läsnedsättning så har man rätt att ta del av information och litteratur precis som andra
samhällsmedborgare och därför har man rätt till anpassade medier. Det gäller både barn och vuxna.
Det är inte kul att alltid behöva kämpa med svår text eller att vara hänvisad till korta lättlästa
böcker. Visst finns det bra lättlästa böcker för alla åldrar på biblioteket, men man ska också ha
möjlighet att ta till sig längre, mer komplexa, berättelser med ett större ordförråd. När man vant sig
vid att lyssna på böcker är det ett jättebra sätt att läsa, och om man vill kan man följa med i den
tryckta texten samtidigt. På lektionen kan man snabbt ladda ned en bok att lyssna på när det är tyst
läsning. Det enorma utbudet i Legimus överträffar vilket skolbibliotek som helst så det är lätt att
hitta de böcker man vill ha. Ofta finns böckerna både som tal och text, så man kan välja om man vill
läsa, lyssna eller både och. Det finns också böcker på andra språk än svenska. Man kan lyssna
samtidigt som man gör annat, och har man böckerna i sin smartphone är man inte bunden till att
läsa i skolan eller hemma utan det funkar lika bra på bussen eller var som helst. Man behöver heller
inte känna att man sticker ut när man lyssnar i telefonen, det blir ett hjälpmedel som inte syns.
På Legimus webbplats (legimus.se) finns massor av bra information! Det finns informationsfilmer
och alla webbsidor går att lyssna på. Det finns också en massa boktips och även artiklar om dyslexi,
läsning och studier.
Vanliga ljudböcker för alla?
Man behöver inte använda sig av Legimus för att lyssna på ljudböcker. Det finns appar som t.ex.
Storytel som fungerar ungefär likadant. Skillnaden är att Legimus är gratis, har större utbud och
bara är till för dem som har en funktionsnedsättning och därför har ett behov av talböcker. Man kan

också köpa ljudböcker på skiva i t.ex. bokhandeln, eller ladda ner dem från en nätbokhandel.
Kontakta mig om ni undrar något.
Hälsningar

Sara Victorin
skolbibliotekarie Franska skolan
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Skolbiblioteket är oftast öppet må-fre 8.15-16. Lunchstängt ca 11.30-12. Ibland stänger jag när det
kommer bokade grupper.

