
	  
E-böcker Talböcker Ljudböcker - Vilka datorprogram och appar?  

 Typ av bok  Var får jag tag på 
böckerna?  Vem får låna?  Kostnad?  Program till  

PC  
Program till 
Mac  

App som 
krävs till 
iPad och 
mobiler  

Skönlitteratur 
& en del 
faktaböcker  

E-bok text  

Bibliotek eller 
http://www2.elib.se  

*****  

Alla  

Kräver lånekort 
och ev. pinkod  

- 
Adobe 
Digital 
Edition *  

Adobe 
Digital 
Edition *  

App:  

BlueFire 
Reader  

för EPUB 
och Pdf 
format.  

E-ljudbok  

Bibliotek eller 
http://www2.elib.se  

*****  

Alla  

Kräver lånekort 
och ev. pinkod  

-  

Öppnas 
automatiskt 
vid lån av 
ljudbok. 
Strömmande  

Öppnas 
automatiskt 
vid lån av 
ljudbok. 
Strömmande  

(Endast 
dator)  

Talbok med 
text och 
uppläsning 
eller bara 
uppläsning 
utan text  

www.legimus.se  

Inloggning krävs. 
Detta kan eleven få 
via skolbibliotek eller 
Mölndals 
Stadsbibliotek.  

Lärare kan få: 
demoinloggning  

Elever i läs- 
skriv- svårigh. 
m.fl**  

-  

Licens 
finns till 
Easy 
Reader.  

Program- 
katalogen 

Webbspelare 
på 
legimus.se? 

Easy Reader  

AMIS 
******  

Webbspelare 
på 
legimus.se? 

Emerson 
Reader  

Finns gratis 
att ladda ner.  

****  

App: 
Legimus  

Läroböcker 
och en del  
lättläst 
skönlitteratur  

Ljudbok med 
text och 
uppläs- ning 
eller bara 
uppläsning 
utan text . 

 

www.inlasningstjanst.
se   ***  

 
Alla elever  
(gäller 
ljudböcker) 

(ca 10% av 
utbudet är 
”talbok” som får 
lånas av t.ex 
elever i 
lässvårigheter) 

Inloggning via 
Skolfedera-
tionen 

 Skolför- 
valtningen 
har licens 
för denna 
tjänst 

Webbspelare 
på inlasnings 
tjanst.se 

Easy Reader  

Mölndal har 
licenser för 
programmet 
 
AMIS 
******  

Webbspelare 
på inlasnings 
tjanst.se 

Emerson 
Reader  

Finns gratis 
att ladda ner.  

****  

App:  

Inläsnings- 
tjänst  

Texter från 
”En läsande 
klass” kan 
läsas med 
appen. Sök 
texter i 
appen 

* Adobe Digital Edition gratisprogram http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html   
**Vem får låna?” på Legimus webbsida. http://www.legimus.se/100110/vem-far-lana 
*** http://www.inlasningstjanst.se  
**** Ladda ner Emerson Reader http://code.google.com/p/emerson-reader/downloads/list  

Välj 64 bitars för mac. 
***** Se även info om ElibU http://elibublogg.wordpress.com/hur-fungerar-elibu/ 
****** AMIS är ett gratisprogram för att läsa talböcker. Läs mer här: http://www.legimus.se/102590/amis  
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