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När vi talar om en bok tänker många på en tryckt text i pappersformat. Möjligheten att också läsa en bok både med ögon och öron, i datorn, på telefonen
eller på pekplattan innebär dock ett helt nytt perspektiv på både böcker och
läsande.
Den digitala tekniken har öppnat för att infoga ljudillustrationer, musik,
filmsekvenser och interaktivitet i texten.
Vi pratar ofta om olika lärstilar. Vi är alla olika och har olika sätt att lära.
Många tycker att det går bra att läsa den tryckta texten i läroboken, medan
andra vill få den uppläst. Att samtidigt kunna både se och höra texten kan
fungera för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraften kan läggas på
själva inlärningen istället för på avkodningen av text. Att få tillgång till texter
och annat innehåll i böcker på flera olika sätt kan göra stor skillnad och ibland
vara direkt avgörande för många elever då det gäller att nå målen i skolan.
Vilken typ av e-bok du ska köpa in till klassen beror naturligtvis på vad
som ska läsas, vem som ska läsa och i vilken utrustning (enhet) boken ska
läsas. En skönlitterär ljudbok läses med fördel i telefonen eller i pekplattan.
Telefonen bär man oftast med sig och möjlighet finns att läsa både på bussen
och i hängmattan. I ett e-läromedel kan man ha behov av att markera och
anteckna. Därför kan det passa bättre att läsa den boken i en dator.
Tekniken och det digitala läsandet utvecklas hela tiden vilket ger flera
elever möjlighet att få tillgång till innehållet i böcker.

Denna skrift är en reviderad version av skrifterna
Fakta om e-böcker och Kom igång med e-böcker.
Fakta om e-böcker utkom första gången 2007
Kom igång med e-böcker utkom 2008.
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Kort om e-boken

En e-bok kan
innehålla text, ljud, bild och film, var för sig eller
i olika kombinationer
vara producerad och publicerad i olika format,
till exempel PDF, Daisy eller EPUB
vara lagrad på hårddisk, cd-skiva, usb-minne,
minneskort eller vara tillgänglig via internet
vara kommersiell eller framställd enligt 17 §
upphovsrättslagen.
E-böcker kan se olika ut beroende på innehåll och
syfte. E-böcker kan innehålla stödfunktioner så att
det lättare går att orientera sig i texten.
I en del e-böcker finns enbart den tryckta bokens
text. I dessa går det ofta att ändra storlek, färg och
typsnitt för att anpassa boken till varje persons
behov. Andra e-böcker följer helt och fullt den tryckta
bokens layout. Bilder och text finns på samma plats
som i den tryckta boken.
Ofta finns en bildtext till bilderna, ibland även en
bildbeskrivning. Bildbeskrivningen är en förutsättning för att personer med grav synskada ska ha möjlighet att tolka bilden.
Innehåller boken ljudfiler är de antingen upplästa
med mänsklig röst eller upplästa med talsyntes. Det
kan ha betydelse hur en text blir uppläst. I vissa läsprogram finns möjlighet att välja mellan mänsklig
röst eller talsyntes. En faktatext vill de flesta ofta ha
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uppläst rakt upp och ner medan många upplever en
skönlitterär bok bättre om den är uppläst med inlevelse. E-boken kan även innehålla ljudillustrationer
som förstärker handlingen i boken.
E-boken kan vara en väg in i läsningen för många
som annars inte läser böcker. För personer med synskada, med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller med
motoriska svårigheter kan uppläsningen av text vara
en förutsättning för att få tillgång till bokens innehåll.
E-boken kan vara ett komplement eller ett alternativ till den tryckta boken. Den är ett viktigt verktyg
då den egna läsningen inte bär. E-boken kan du med
fördel använda även i läsinlärningsprocessen.
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ordlista
Liten

Följande begrepp kan vara bra att känna till när det
gäller e-böcker.

App
App är en förkortning av applikation och är ett
program som ofta används i smarta telefoner och
pekplattor.
Daisy
Daisy är en digital teknik som strukturerar text och
annan typ av data relaterade till textinnehållet. Daisy
gör det enklare för en användare att använda olika
funktioner i en e-bok.
EPUB
EPUB är förkortning för electronic publication. Det
är ett öppet, standardiserat format som innebär att
texten formas om beroende på vilket media den läses
på. Läsaren kan själv påverka exempelvis teckensnitt,
teckenstorlek samt radavstånd (till skillnad från PDF
där utseendet på sidorna är fasta).

Med interaktion avser vi i den här skriften ett samspel mellan användare och datorbaserade läromedel.
Läsplatta
En läsplatta är en elektronisk läsenhet (e-boksläsare)
som är utformad för läsning av digitala böcker. Texten visas som i en vanlig bok och man läser direkt
på skärmen. Läsplattan har låg energiförbrukning.
Huvudfunktionerna för läsplattor är läsning av
e-böcker i PDF- eller EPUB-format. Flera modeller
har nätverksfunktioner och stöd för olika medier.
Mp3
Mp3 är ett standardiserat filformat för komprimerad
ljudinformation.
PDF

Flash

PDF är en förkortning av Portable Document Format.
Det är ett digitalt dokumentformat. Filerna visas
på skärm och ser ut på samma sätt som om de vore
utskrivna. PDF-filerna kan innehålla klickbara länkar,
formulärfält, video och ljud.

Flash är ett verktyg som används för att skapa
animationer och spel för webben.

Pekplatta

HTML
HTML är ett märkspråk och webbstandard för
strukturering av innehåll på webbsidor och i e-postmeddelanden. E-böcker i HTML-format kan läsas i
alla webbläsare.
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En pekplatta, även kallad pekdator, surfplatta, lärplatta eller bara platta (engelska tablet), är en handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingrarna.
Alla pekplattor kan användas för läsning av e-böcker.
Pekplattor finns för flera olika operativsystem, i flera
olika storlekar och i flera olika fabrikat.

Genom att läsa i mobiltelefon eller pekplatta är
det enkelt ta med e-boken. Det finns många olika
appar att ladda ner. Det går också att lyssna via
telefonens mediaspelare men då tappar du en del av
e-bokens funktioner.
För att lyssna på en e-bok måste du vanligtvis
spara den i telefonen eller pekplattan. Ofta måste du
först ladda ner boken till en dator för att senare överföra den till ett uppspelningsmedium.
Strömmande eller direktuppspelad e-bok
Med strömmande eller direktuppspelad e-bok avser
vi i den här skriften att överföring för uppspelning av
ljud eller rörliga bilder sker successivt. Dessa e-böcker
kan du läsa i mobiltelefoner, pekplattor och andra
mediaspelare som är anslutna till internet.

Talsyntes
Program som omvandlar text till tal, vilket gör det
möjligt att få text uppläst i dator, pekplatta och telefon.
Textview
Textview är ett datorprogram som används för att
läsa dokument exempelvis fack- och skönlitteratur,
ordböcker, handledningar och tidningar. I Textview
är dokumenten organiserade som pärmar med flikar,
oftast med boken som modell. Innehållsförteckning,
sakregister och löpande text finns på var sin flik.
Textview finns endast för PC.
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Att läsa e-bok

För vem passar e-böcker?
En e-bok kan vid rätt tillfälle vara ett alternativ till
traditionella böcker för alla. Det behöver inte vara
läsförmågan som avgör om e-boken kan passa bra.
Orsakerna till att en e-bok fungerar kan vara olika.
Det kan vara något så enkelt som att läsning i annat
medium än tryckt bok fungerar avstressande för just
den personen. En annan orsak kan vara att förmågan
att fokusera på texten i en vanlig bok för tillfället, av
en eller annan anledning, inte finns.
För personer som av olika anledningar själva har
svårt att läsa böcker på traditionellt sätt är e-boken
ett alternativt sätt att tillägna sig innehållet i boken.
Att till exempel läsa med öronen kan vara det enda
alternativet när läsning av tryckta böcker inte fungerar.
Att tillägna sig innehållet i en text handlar inte
enbart om avkodning eller läsförmåga utan också
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om att öva upp läsförståelsen, öka ordförrådet och
ge möjlighet att vara delaktig i vardagsdiskussionen.
E-boken kan skapa förutsättningar för att göra vardagen tillgänglig och vara en del i att utveckla en god
självbild för personer i behov av andra sätt att läsa.
För många, främst i tidiga år, kan en skönlitterär
e-bok vara inkörsporten till läsglädje. Läsglädje som
i sin tur kan leda till motivation att läsa mer och
därigenom utveckla läsförmågan. Nog så viktigt då
läsningen inte fungerar bra. Det är ofta ett hårt arbete
för både elever och pedagoger att öva läsförmågan.
Om du har läst skönlitterära e-böcker är steget till
att använda e-boksbaserade läromedel inte så stort.
Däremot ställs det fler krav både på eleven och på
läromedlet för att det ska fungera bra. Vid läsning
av skönlitteratur som talbok är uppläsningen viktig.
Även för ett läromedel ska uppläsningen passa till

bokens innehåll. Kraven på uppläsning av en episkt
berättande bok är annorlunda, jämfört med en talad
e-bok med ett faktaspäckat innehåll. I ett läromedel
spelar bilder ofta en större roll än i en skönlitterär
bok. Detta ställer krav på elevens förmåga att hantera
och memorera samspelet mellan text och bild. Det
ställer också krav pedagogens presentation av läromedlets innehåll. Elevens förmåga att studietekniskt
hantera texten kan vara avgörande för om läromedlet
ska fungera i e-boksformat.
Hur läser du e-böcker?
Du kan läsa e-böcker med läsplattor och Daisyspelare men även med pekplattor, mediaspelare,
smarta telefoner och datorer. I pekplattor, smarta telefoner och datorer behöver du en app eller ett program.
En Daisybok med text och ljud kräver en app eller en

programvara som kan hantera Daisy med text och
ljud. För att hantera en e-bok i EPUB-format behöver
du en app eller ett program som kan läsa EPUB.
När du använder verktygen dagligen i skolan,
oavsett om det är pekplatta, mediaspelare, smart
telefon eller dator behöver det finnas en möjlighet
att ladda batterierna. Skolan bör därför ordna så att
strömuttag finns i nära anslutning till arbetsstället.
Utan möjlighet att enkelt nå ett strömuttag skapar
skolan hinder för att använda verktyg som kräver
uppladdning.
E-böcker i skolarbetet
Skolan bör skapa förutsättningar för en individuell
anpassning av verktyg utifrån elevers olika lärstilar.
Elever ska ha möjlighet att använda e-böcker för att
utveckla sitt lärande. E-böcker kan fungera som ett
Specialpedagogiska skolmyndigheten
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komplement till tryckta böcker för alla elever oavsett
funktionsförmåga.
Pedagogen kan med fördel initiera arbetet med
e-böcker i helklass. En bok med både text och ljud
tillsammans med dator, högtalare och eventuellt en
projektor, kan läsas tillsammans. Arbetet kan handla
om att träna att lyssna efter specifikt angiven information, individuellt eller i grupp. Hela klassen kan
diskutera svaren och därefter ta sig an en ny fråga.
Det finns fördelar med att införa arbetet med
e-böcker från tidiga år. Berörda elever får tidigt möjlighet att utveckla sitt lärande och sin studiemetodik i
förhållande till enklare stoff. Eleverna utvecklar med
tiden en studieteknik anpassad för skolans senare år.
Pedagoger får tillsammans med eleven vara i en process där målet är att hitta tidsbesparande arbetssätt.
Denna kunskap kan föras över till kommande lärare
vid stadiebyte.
Både elev och pedagog behöver kunskap för att
på ett bra sätt hantera valda verktyg. För hanteringen
behöver ni kompetens på flera områden: teknik, studieteknik och elevens lärande.

Teknisk kunskap
Eleven behöver kunna hantera sina e-böcker självständigt. Han eller hon behöver kunna
hämta och lägga in böcker i sina läsverktyg
hantera appar, datorprogram och Daisyspelare
hitta till en bestämd sida eller ett bestämt kapitel
märka upp var viktig text finns i boken.

Studieteknik
Studietekniken måste utgå från elevens behov och
förmåga. Hur ska eleven hantera verktygen så att de
blir en hjälp i den egna lärprocessen? Skolan behöver
utveckla olika strategier för att läsa och lyssna beroende på typ av bok. Vid läsning av skönlitteratur kan
eleven behöva en sorts stöd för bättre fokusering på
upplevelsen i läsandet. Är boken ett läromedel med
mer krävande texter behöver eleven andra strategier.
Det kan vara att pausera uppläsningen och med
egna ord återberätta innehållet i texten. Med ett fickminne kan eleven återberätta innehållet i texten och
på så sätt skapa en kortversion av läromedlet. I en
god inlärningssituation måste studietekniken stötta
elevens goda förmågor för att nå elevens optimala
utvecklingszon. Frågor för att stötta denna process
kan vara:
Behöver eleven göra understrykningar i texten?
– Hur gör man det i så fall?
Behöver eleven få tillgång till en kortversion
av stoffet?
– Hur kan man sammanfatta texten på bästa sätt?
– Hur kan man återge sammanfattningen?

Elevens lärande
Pedagogen behöver utifrån elevens förmåga förbereda och anpassa stoffets innehåll så att det fungerar
utifrån den enskilde elevens behov. Utgångspunkten
för pedagogens arbete kan till exempel vara det som
är bra för alla elever. Att tillgodose enskilda behov
Specialpedagogiska skolmyndigheten
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behöver inte betyda att man särskiljer. Det är viktigt
att tillgodose alla lärstilar i planeringen av undervisningen. Frågor att ta ställning till i planeringen av
undervisningen kan vara:
Hur samverkar text och bild?
– Detta för att öka förståelsen av stoffet som helhet.

Finansieringen av verktyg och kompetensutveckling.

Vad efterfrågas i texten?
– Detta för att ge en förförståelse av syftet med
texten innan läsningen påbörjas.

Komptensutveckling om hantering av e-böcker.

Finns det specifika ord i texten som behöver
förklaras?
Finns det sammanfattningar som eleverna behöver
känna till för att strategiskt kunna förhålla sig till
och hantera innehållet?

Strategi med inriktning mot e-böcker
Skolan kan behöva utveckla en handlingsplan för
hanteringen av e-böcker. Det kan vara en del av en
it-plan. I denna strategi behöver skolan hantera tekniska frågor och beskriva hantering och inköp. En
12 |

koppling till arbetet med skolans värdegrund om
attityder och värderingar utifrån elevers olika lärstilar
och behov i lärsituationer kan också ingå i planen.
Punkter som kan vara med i en strategi för e-böcker:

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läsverktyg för e-böcker.
Stöd till pedagoger om tekniken krånglar.
Rutiner för inköp av läromedel.
Rutiner för lån av skönlitteratur.
Rutiner för arbetet mot elev.
I kopplingen till skolans värdegrundsarbete med
fokus mot e-böcker kan följande frågor ställas:
Vad innebär begreppet ”Allas rätt till lärande
oavsett funktionsförmåga”?
Vad betyder ”Tillgänglighet och delaktighet
för alla”?

Föräldramedverkan
Föräldrarnas delaktighet i studierna är en betydelsefull del i elevens lärande. Elever som använder
e-böcker i skolarbetet behöver stöd i hemmet bland
annat vid läxläsning. Att introducera föräldrarna i
och informera om arbetet med e-böcker är därför
viktigt för att eleven ska lyckas i sina studier. Skolan
bör fundera över hur information och kunskap ska
föras över till elevens föräldrar. I detta arbete är det
också angeläget att beskriva hur föräldrarna på bästa
sätt kan stödja eleven för att öka lusten att lära via
en e-bok.
Var hittar du e-böcker?
Läromedel finns både i tryckt form och som e-bok.
Förlag låter ofta en e-boksversion följa med den
tryckta läroboken. Till andra läromedel kan du
ibland köpa e-boken separat.
E-böcker kan även finnas tillgängliga via internet. Då laddar du ner boken till din dator, pekplatta,
smarta telefon eller läser direkt från förlagets eller
bibliotekets webbplats.
Vad krävs för att använda en e-bok?
Vilken typ av e-bok du ska välja, beror på läsarens
behov. Hur tar läsaren bäst till sig innehållet? Ska
det vara en bok med bara text, text och ljud, text och
film, eller andra kombinationer?
Man läser olika slags e-böcker på olika sätt. Är
boken i mp3-format kan du till exempel använda
en mp3-spelare. Även en Daisyspelare kan spela upp
mp3-filer då utan de speciella Daisyfunktionerna.
Andra e-boksformat kan du läsa i en dator, pekplatta
eller smart telefon. För att det ska fungera behöver du
ett läsprogram. Läsprogram kan du köpa eller ladda
ned kostnadsfritt.
Olika varianter av e-böcker
E-böcker finns i en mängd olika varianter alltifrån
enbart text till böcker med ljud och filmillustrationer.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Benämning

e-bok med text, e-textbok, Daisy text

Synonym

e-bok bestående av textfiler

Förklaring

En e-bok med text (som trots namnet också kan innehålla till exempel foton och diagram)
är oftast sök- och navigeringsbar via länkar av olika slag. Läsaren kan söka sig in i texten
via en innehållsförteckning med länkade rubriker. Det går att välja kapitel, avsnitt, sidnummer, stycken, meningar eller att fritextsöka. Graden av navigerbarhet kan variera
alltefter produkt, från möjligheten att göra enkel fritextsökning till mer avancerade
funktioner. En e-bok med text framställd i Daisyformat kan också kallas Daisy text.

Benämning

e-ljudbok, ljudbok, e-bok med ljud, Daisy ljud

Synonym

e-bok bestående huvudsakligen av ljudfiler

Förklaring

Texten i en ljudbok är uppläst med mänsklig röst eller med talsyntes. Bilder, diagram
och tabeller kan vara beskrivna i tal. Även andra ljud kan förekomma, såsom musik och
ljudillustrationer. Ibland finns en innehållsförteckning kopplad till ljudfilerna, vilket
gör att läsaren kan navigera i texten. Det går då att förflytta sig i ljudbokens kapitel,
avsnitt, sidnummer och stycken. En ljudbok kan förekomma på olika lagringsmedier, till
exempel cd-skiva, usb-minne eller minneskort. Ljudboken kan även finnas tillgänglig för
nedladdning eller som direktuppspelad ljudbok via internet, till exempel på bibliotekens
webbplats. En e-bok med ljud framställd i Daisyformat kan också kallas Daisy ljud.
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Benämning

e-bok med text och ljud, Daisy text och ljud

Synonym

e-bok bestående av textfiler och ljudfiler

Förklaring

En e-bok med text och ljud kombinerar textfiler och ljudfiler, vilket innebär att ett textavsnitt kan avlyssnas samtidigt som motsvarande text visas på skärmen. I dessa e-böcker
är ofta text och ljud synkroniserat. Parallellt med att texten läses upp markeras orden i
texten med exempelvis en avvikande färg. En e-bok med text och ljud framställd i Daisyformat kan också kallas Daisy text och ljud.

Benämning

e-bok med text, ljud och film, Daisy text, ljud och film

Synonym

e-bok bestående av textfiler, ljudfiler och filmfiler

Förklaring

En e-bok med text, ljud och film kombinerar textfiler med ljudfiler, men den är också
kompletterad med filmsekvenser som läsaren kan länka till från texten. En e-bok med
text, ljud och film framställd i Daisyformat kan också kallas Daisy text, ljud och film

Benämning

e-bok med text och film

Synonym

e-bok bestående av textfiler och filmfiler

Förklaring

I en e-bok med text och film är texten kompletterad med filmsekvenser som läsaren
kan länka sig till. Filmsekvenserna kan då förstärka innehållet i boken. I e-böcker med
text och film, som är producerade i huvudsak för personer som är döva eller har en
hörselnedsättning, finns länkar mellan texten och filmen. Filmen innehåller en teckenspråksöversättning av texten och man kan välja att få till exempel ett ord eller en mening
i texten visad på teckenspråk.
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Digitala bokformat

PDF
PDF är ett digitalt format som kan användas i datorer, pekplattor och smarta telefoner. Läsare för PDFfiler är kostnadsfria. Ett PDF-dokument kan förstoras
men rader bryts inte utan innehållet kan vid större
förstoringar hamna utanför bildskärmskanten. Följden blir en förflyttning i sidled för att läsa hela materialet. Ett PDF-dokument kan bestå av text, text och
bild men också av enbart bild. Om materialet består
av en bild som återger text blir inte texten sökbar och
du kan inte på ett enkelt sätt omvandla texten för att
spara den som textfil. Ett PDF-dokument är oftast
låst så att användaren inte kan göra förändringar
i materialet.
Daisy
Daisy är en internationell standard för att hantera
digitala böcker. Oavsett val av läsverktyg ska användaren kunna vara säker på en bra funktion. Det finns
många fördelar med digitala böcker i Daisyformat.
Du kan lägga in bokmärken som fungerar ungefär
som i tryckta böcker. Med bokmärken kan du hitta
specifika avsnitt i boken och gå direkt till en sida eller
ett kapitel. Bokmärket finns också kvar, även om du
byter mellan olika böcker i Daisyspelaren.
HTML
Böcker framställda i HTML-format kan du läsa i
en internetbrowser till exempel Internet Explorer,
Google Chrome eller Safari. I HTML-böcker visas
texter och bilder. Har du ett talsyntesprogram eller
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app för läsning på internet installerad kan textinformationen läsas upp. Innehållet i en HTML-bok kan
du enkelt markera och kopiera för hantering i andra
programvaror.
Textview
Programvaran Textview finns endast för PC-datorer.
Textview har en enkel och snabb hantering av en eller
flera böcker. I programmet finns möjlighet att göra
anteckningar. Från innehållförteckningen kan du gå
direkt till ett avsnitt i texten. Du har också möjlighet
att söka en specifik sida. Byter du bok i Textviews
pärmkartotek så återkommer du till det ställe som
sist var aktivt i den valda boken. Textview är framtaget för att hantera upphovsrättskyddade böcker
och det är i förstahand tänkt att du ska använda det
tillsammans med punktskärmar.
EPUB
Formatet EPUB gör det möjligt att påverka teckensnitt, teckenstorlek samt radavstånd. EPUB-läsare
använder du i datorer, pekplattor och smarta telefoner. Det finns också specifika läsplattor som du bara
använder för att läsa text. Dessa läsplattor använder
EPUB som format för sin texthantering. Det innebär
att du har möjlighet att optimera radlängd och textstorlek för bästa läsmiljö.

Digitala
böcker
Böcker framställda med digital teknik finns utgivna
på många områden. För att tydligöra möjligheterna
för elever i behov av annat läsmedium än den tryckta
boken är det viktigt att poängtera att många skönlitterära böcker finns utgivna som digitala böcker med
talstöd. Även många läromedel framställs digitalt och
finns då tillgängliga att använda i datorer, pekplattor
eller smarta telefoner.
Interaktiva läromedel
Många förlag ger ut läromedel i både tryckt och digital form. Det interaktiva läromedlet skiljer sig ibland
inte från den tryckta boken, men kan också ha ett
helt annat upplägg, med mer interaktivitet och kopplingar till internet. Interaktiva böcker kallas ibland
onlineböcker.
De flesta interaktiva utgåvorna har lösningar för
stödfunktioner. Det finns ingen gemensam standard
för menyer och funktioner för interaktiva läromedel
och förlagen utvecklar därför olika lösningar.
I ett interaktivt läromedel går det att på olika sätt
skriva direkt i boken. Det går att bläddra precis som
i en pappersbok. Det finns en automatisk sparafunktion så att arbetet återupptas på den sida som sist var
aktiv. De flesta interaktiva läromedel har funktioner
för att gå till sida eller för att söka i texten.
I interaktiva läromedel finns ofta möjligheter att
göra en förstoring av boksidan och möjligheten att
återge textinnehållet med tal. Vid behov av större
förstoring kan du använda en separat förstoringsprogramvara. I många fall kan du inte använda

tangentbordet för förflyttning mellan uppgifter eller
för funktioner i stödmenyerna. Därför behöver du ha
god kontroll av muspekaren för att manövrera till ett
skrivställe eller för att göra inställningar i läromedlet.
Ibland är interaktiva läromedel uppbyggda med
så kallad Flashprogrammering. Smarta telefoner och
pekplattor kan ha begränsningar i sin funktion mot
Flash-programmerade sidor. Då måste du använda
speciella appar med stöd för Flash. Appar för Flashhantering ger inte alltid full funktion i böckerna.
Vissa förlag använder andra sätt för att få fungerande
interaktivitet. Kontrollera med förlaget för att vara
säker på funktionen mot produkter som behöver speciell hantering då du använder Flash-programmerade
produkter. Håll dig uppdaterad och följ utvecklingen!
Specialpedagogiska skolmyndigheten
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E-bok framställd enligt
17 § upphovsrättslagen

En kommersiell e-bok är framtagen med tillstånd
av bokens upphovsman, det vill säga författaren av
boken. Den får alla köpa och läsa.
I lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Upphovsrättslagen (URL) 2005:359, finns
ett undantag i 17 §. Den gör det möjligt att tillgängliggöra texter, för personer med någon form av läsnedsättning, utan upphovsrättsmannens tillstånd.
Hur får man anpassa?
Det finns många möjligheter att via digital teknik
göra anpassningar av en tryckt bok. I en bok som
digitaliserats kan du till exempel förstora texten och
ändra typsnittet. En inskannad bok kan du läsa med
stöd av punktskärmsläsare eller talsyntes.
En förutsättning för att få göra en anpassning av
en bok är att personen i fråga annars inte kan ta del
av den. Du har endast rätt att göra de anpassningar
som behövs med hänsyn till funktionsnedsättningen.
Du måste alltså göra en egen bedömning i varje
enskilt fall.
Att framställa en ljudbok av verket kan du däremot bara göra med tillstånd från upphovsmannen
eller med särskilt tillstånd från Justitiedepartementet.
Likaså behöver du tillstånd för att få överföra det
anpassade exemplaret via e-post.
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Vem får anpassa?
Var och en har rätt att göra anpassningar till personer
som annars inte kan ta del av verket. Men bara på
andra sätt än genom ljudupptagning. (17 § URL
första stycket)
En organisation eller ett bibliotek kan få ett tillstånd från regeringen att göra ljudupptagningar och
också överföra anpassningarna digitalt via e-post
eller nätverk. (17 § URL andra stycket)
Specialpedagogiska skolmyndigheten får efter
beställning anpassa utgivna läromedel med stöd av
17 § URL, så att elever med funktionsnedsättning
kan läsa dem.
På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, www.spsm.se, kan du läsa mer om anpassade
läromedel och om möjligheten att få ett läromedel
anpassat. Där finns också ytterligare information om
upphovsrätt.
Legimus är en del av Myndigheten för tillgängliga
mediers (MTM) webbplats. Där får personer med
läsnedsättning tillgång till anpassade medier, www.
legimus.se.
Vem får ta del av anpassningen?
Personer som har en sådan funktionsnedsättning som
medför att de inte kan ta del av verket utan den gjorda
anpassningen får låna eller köpa en anpassad version,
enligt 17 § URL.

Vi pratar ofta om olika lärstilar. Vi är alla olika och har olika sätt att
lära. Många tycker att det går bra att läsa den tryckta texten i läroboken, medan andra vill få den uppläst. I den här skriften beskriver
vi vad e-böcker är och hur de kan användas i undervisningen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och
vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga
läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas
och skolornas egna resurser.
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