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Nu börjar  
Läshösten! 
◆ Hoppas att ni alla har haft en skön sommar 
och kan välkomna hösten med ny energi. Med 
hösten kommer nya, härliga böcker att upp-
täcka, läsgrupper drar igång och inspirationen 
fylls på. Förhoppningsvis får den här tidningen 
också någon av er att hitta talböcker och taltid-
ningar fyllda med läsglädje och nyheter för den 
som har någon form av läsnedsättning. 
 Mitt första riktiga möte med talböcker fick 
jag när jag sommarjobbade på bibliotek i mit-
ten av 90-talet. Då var det otympliga kassett-
band i stora orangea lådor. Idag är talböckerna 
lätthanterliga och man kan lyssna på det sätt 
man själv tycker passar bäst. På CD, en app 
i telefonen eller på datorn, till exempel. Och 
så finns det över 110.000 titlar att lyssna på! 
På sidan 7 möter ni Viveka som arbetar med 
talböcker på MTM. 
 Dagstidningen går också jättebra att lyssna 
på, om man har svårt att läsa skriven text. Med 
en taltidningsspelare eller Legimusappen är det 
lätt att hoppa mellan nyheter som intresserar. 
Inte bara individer, utan även verksamheter där 
behovet finns kan prenumerera. 
 I juni delade vi på MTM ut priset Årets 
läsombud. Vilken energi och entusiasm det 
finns bland läsombud och högläsare runt om i 
landet! I år utsågs Ingeborg från Ystad som  
vinnare. Hon ger verkligen allt när hon läser 
och tycker att hon får så  
mycket tillbaka. Träffa henne  
på sidorna 4 – 5.

Soliga hälsningar!

Läsombudsgruppen på MTM
Kontakta oss om du vill tipsa om något till kalendariet  
eller Läsombudet, om du vill uppdatera dina kontaktuppgifter  
i registret eller om du undrar över något.

Kontakt allmänna frågor och register | info@mtm.se
Lovisa Karlsson Kjellin | lovisa.karlsson.kjellin@mtm.se
Catharina Kåberg | catharina.kaberg@mtm.se
David Södergren Medin | david.sodergren-medin@mtm.se
Tom Weegar | tom.weegar@mtm.se

L Ä S O M B U D ET  n r  3 .  2 0 1 7

KA LEN DARIUM
PÅ GÅNG LANDET RUNT
12/9 Utbildningsdag i Jönköping för nya läsombud inom 
LSS i Jönköpings län.

3/10 Inspirationsdag i Karlshamn för läsombud, högläsare, 
arbetsgrupper och bibliotekspersonal i Blekinge.

24/10 Inspirationsdag i Linköping för läsombud, högläsare, 
arbetsgrupper och bibliotekspersonal i Östergötland.

26/10 Läsfrämjande i omsorgerna – för allas  
delaktighet: Hur kan vi arbeta läsfrämjande  
med LSS- och äldreomsorg? 
En studiedag i Stockholm med fokus på metoder och 
medier för alla som arbetar läsfrämjande på regional och 
nationell nivå. Arrangör MTM. Läs mer och anmäl dig på  
www.mtm.se/om-oss/studiedagar-och-konferenser

Håll koll på kalendern på Läsombudswebben  
(mtm.se/lasombud) för senaste nytt.

Lovisa Karlsson Kjellin
redaktör

 
Tipsa Läsombudet!
Gör ni något kul, nytt eller lite  
ovanligt i er verksamhet?  
Tipsa Läsombudet! Maila  
lovisa.karlsson.kjellin@mtm.se
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Fredag 29/9, kl. 10.30–10.50

Högläsning med rekvisita fångar läsarna
Hur kan man använda bilder, musik, former och doft 
för att förstärka läsupplevelsen? Seminariet riktar sig 
till dem som läser högt inom LSS- och äldreomsorg. 
Yvonne Eriksen och Catharina Kåberg lockar till skratt 
och ger konkreta tips.

Plats: Scenen Hälsa & Livsstil

Fredag 29/9, kl. 11.00–11.30

Träffa högläsningsinspiratören Yvonne  
Eriksen och oss i MTM:s läsombudsgrupp 
Du kan få tips och information kring lättläst, högläsning 
och talböcker och köpa årets utgivning från LL-förlaget 
till rabatterat pris. Vi har även roliga tävlingar och aktivi-
teter i montern.

Plats: MTM:s monter C05:03

Träffa oss på Bokmässan

Bokmässan i Göteborg 28 sept  – 1 okt, MTM:s monter C05:03

Håll utkik efter  
en finsk talboks-
klubb i höst!
På legimus.se startar i höst en ny 
talboksklubb för finsktalande som 
vill få nyhetslistor med bokinforma-
tion på finska. Intresserad? Skicka 
namn och e-postadress till info@
mtm.se och skriv ”Finsk bokklubb”.
 Legimus.se har talböcker på 
finska och flera andra språk utöver 
svenska. Alla böcker har informa-
tionstexter på svenska. Bokklub-
ben är enda sättet att få de finska 
informationstexterna.

Ny broschyr  
om lättläst 
Nu finns 
en helt ny 
broschyr 
om lätt-
lästa böcker, 
nyheter och 
samhällsin-
formation. 
I den finns 
informa-
tion om varför det är så viktigt och 
bra med lättläst och var och hur du 
hittar lättläst utgivning. Broschyren 

finns att ladda ner eller beställa på 
läsombudswebben på mtm.se. 

Farlig midsommar 
nu som lättläst
Strax före midsommar måste  
Muminfamiljen lämna Mumin-
huset då vattnet stiger över taket. 
De har tur och hittar ett flytande 
hus. Läs om 
när Mumin-
familjen får en 
sommar fylld 
av äventyr, 
nya vänner 
och överrask-
ningar. Tove 
Janssons 
klassiker 
Farlig midsommar finns nu åter-
berättad av författaren Jolin Slotte.  
 Boken finns på Lärums förlag 
http://shop.larum.fi

Under våren berättade vi i läsom- 
budsgruppen på MTM om läsning i 
omsorgerna på inspirationsdagar 
och aktiviteter, från Östersund  
i norr till Ystad i syd. Bilden är från 
”Funka för livet” i Kalmar i maj.

Läs mer på vår läsombudswebb!
På våra webbsidor för läsombud och högläsare kan du ladda hem äldre 
nummer av den här tidningen. Där hittar du också boktips på lättlästa 
fakta- och skönlittererära böcker från LL-förlaget och andra förlag.  
På webben finns även reportage om högläsning och läsombudens  
vardagsarbete. Där finns också material att ladda hem som diplom/ 
intyg, mallplaner för arbetsgrupper med mera.
Välkommen in på mtm.se/lasombud
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– Vad jag än läser för de äldre, vare sig jag väcker glömda minnen till liv  
eller inte, är min målsättning att ge lyssnarna min fulla uppmärksamhet,  
min positiva energi, min vardagsglädje, säger Ingeborg Albrecht Svensson.

ÅRETS LÄSOMBUD  
ÄR EN HÖGLÄSARE!

Pristagaren Ingeborg Albrecht Svensson tillsammans med sina högläsarkollegor.

Ingeborg är frivillig högläsare i Ystad och blev den 
16 juni utsedd till Årets läsombud 2017. Hon fick 
priset för sitt långa engagemang för högläsning 

inom äldreomsorgen.
 Prisutdelningen ägde rum en dag med ömsom 
solsken och störtskurar. Inne på Ystads stadsbibliotek 
firades pristagaren med blommor, diplom och tårta.
Priset delades ut av MTM:s marknadschef  Helena 
Kettner Rudberg. I pristalen lyftes Ingeborgs gärning-

ar som högläsare men även som utbildare av andra 
högläsare och som initiativtagare till utbildning.
 – Det känns som om jag vunnit en Oscarstatyett! 
sade Ingeborg i sitt tacktal, där hon särskilt tackade 
sin mamma Rut. Det var för sin mamma, som bodde 
på äldreboendet Bellevue i Ystad, som Ingeborg börja-
de läsa högt. Det dröjde inte innan hon läste högt för 
hela avdelningen. När mamman dog för nio år sedan 
fortsatte Ingeborg att läsa på boendet.  
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• Anita Borg, högläsare i Torsås
• Ann Jacobsson, läsombud i Skövde
• Börje Hall, högläsare i Östersund
• Börje Karlsson, läsombud i Norrköping
• Christina Petersson, högläsare i Karlskrona
• Fredrik Hjärtkvist, högläsare i Mullsjö
• Gunhild Björsne, högläsare i Karlskrona

• Helene Karlsson, läsombud i Motala
• Ingeborg Albrecht, högläsare i Ystad
• Inger Andersson, högläsare i Karlskrona
• Ingrid Stoltz, högläsare i Asarum
• Ulla Borgius, högläsare i Torsås
• Elva läsombud på boendet Asken  
  i Falkenberg

Nominerade till Årets läsombud 2017

Bibliotekschef Lena Malmquist höll tal. Specialtårta dagen till ära. Anhörigsamordnare Boel Nordin ville 
också hylla Ingeborg.

När Ingeborg berättar om högläsning betonar 
hon hur mycket själva högläsningen gett 
henne tillbaka och hur mycket hon fäst sig vid 

sina lyssnare. Hur hon med glädje gått till Bellevue i 
snöyra, regn och sol och upplevt glädje och mening 
i samband med läsningen. Men engagemanget kan 
även väcka sorg när någon deltagare i läsgruppen blir 
sämre och sämre för att slutligen efterlämna en tom 
stol efter sig. 
 Ingeborg var före sin tid, redan långt innan projekt 
Läskraft drog igång insåg hon vikten av högläsning, 
och genom ett medborgarförslag initierade hon 
högläsning på flera av Ystads äldreboenden. För några 
år sedan återupplivande hon i samarbete med Arne 
Kristofferson från Medborgarskolan och anhörigsam-
ordnare Boel Nordin utbildningar för högläsare. 

P å min fråga om hon har några tips på hur man  
 blir en bra högläsare svarar Ingeborg:
– Jag tror att man måste fundera över vad man 

har för känslor inför sitt eget åldrande. Att vistas på 
ett äldreboende kan väcka känslor som man kanske 
inte är förberedd på. Sedan tycker jag också att det är 
viktigt att läsa på om sin målgrupp. Ska man läsa för 
personer med demens är det bra att lära sig lite om de 
olika demenssjukdomarna.

 När Ingeborg sedan läser så är hon noga med 
intonation och röstväxling men försöker att inte 
spela över. Hon läser många olika sorters böcker och 
berättar att hon ofta läser högt ur recept och olika 
ordspråk.  
 – Jag läser ofta lättlästa böcker. De fungerar bra 
eftersom de inte har så mycket utvikningar. Då är 
det lättare för den som har problem med minnet att 
hänga med i läsningen.

Högläsningen kan också leda till andra roliga 
kontakter, berättar Ingeborg. Vid ett tillfälle 
hade hon läst alla de populära böckerna om 

en naken karl av Johan Werkmäster i sin högläsnings-
grupp. Efter läsningen berättade hon att nu finns det 
inte fler böcker i serien. En av deltagarna tyckte då att 
de skulle be författaren att skriva en ny bok till nästa 
veckas läsestund.
 Sagt och gjort, Ingeborg skrev till Werkmäster och 
berättade om sin högläsningsgrupp och frågade om 
det var någon ny bok på gång. Hon fick snabbt svar 
från författaren att han höll på att skriva en fjärde del 
i serien men att han tyvärr inte hann få den klar till 
nästa läsestund.

Text och foto: David Södergren Medin
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Tema: talböcker ochtaltidningar

I den lokala dagstidningen får man veta vad som händer i hemtrakten. 
 Att kunna läsa tidningen är ett sätt att hänga med och vara delaktig.  
Vilken tur då att nästan alla dagstidningar finns som taltidning för den  
som av olika skäl inte kan läsa papperstidningen.

Dagstidningen som  
taltidning – lyssna på  
de lokala nyheterna

Både enskilda som behöver taltid-
ningen, särskilda boenden och dagliga 
verksamheter kan teckna prenumera-
tioner. Och taltidningen gör skillnad.
 – För sex sju år sedan började jag 
förlora synen. Det gick gradvis. Då 
började jag lyssna på tidningen som 
taltidning. Att ha taltidningen betyder 
mycket för att kunna följa med i de-
batten och samhällsutvecklingen. Det 
har jag, tack vare taltidningen, kunnat 
göra i samma utsträckning som när 
jag var seende, berättar Bo Lanesjö, 79 
år, som prenumererar på taltidning.
 På frågan om skillnaden mellan 
att läsa en text eller att lyssna på den 
säger han:
 – Det krävs en annan inställning och en annan 
uppmärksamhet med taltidning jämfört med att läsa 
text. Du får inte stöd av bilder när du lyssnar. Samti-
digt ägnar jag mig mer åt läsning nu än förr.

Komplement till högläsningen
På många boenden och dagverksamheter läser  
man tidningen högt tillsammans. Det ger en 
möjlighet att diskutera det man läser och att dela 
erfarenheter. För de som sedan vill veta mer, eller 
som vill läsa allt i tidningen, kan taltidningen vara 
ett bra komplement till den gemensamma hög- 
läsningen. Taltidningen passar också den som vill 
läsa vid tider som inte passar de andra på enheten. 
 Man läser taltidningen i en taltidningsspelare,  
i en app på mobilen eller surfplattan eller via  
datorn. 

Hjälp av en taltidningsinstruktör
Det är lätt att komma igång med en taltidningsprenu-
meration. Kontakta bara tidningens prenumerations-
avdelning som vid en vanlig prenumeration. Om man 
redan har en papperstidning brukar det dessutom inte 
kosta mycket att även prenumerera på den som taltid-
ning. Efter att man blivit taltidningsprenumerant får 
man hjälp av en taltidningsinstruktör som kommer ut 
och installerar en spelare och ser till att den som ska 
sköta spelaren vet hur den fungerar.

Text: Lovisa Karlsson Kjellin

Läs en längre intervju med Bo Lanesjö på  
www.mtm.se/jag-gjorde-det

Läs mer om taltidningar på www.mtm.se/taltidningar  
Där hittar du också en lista på de mer än  
110 dagstidningar som finns som taltidning.

Taltidningsspelare. Foto: Christian Andersson/Apelöga
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1Hej Viveka, berätta 
lite om dig själv?
Jag är bibliotekarie och har 

jobbat på MTM i fem år. Jag läser 
själv ganska mycket. För det mesta 
väljer jag romaner på engelska. 
Ska jag läsa en faktabok blir det 
oftast historia, om medeltiden  
eller kalla kriget.

2 Hur väljer man vilka  
 böcker som ska bli  
 talböcker? 

MTM läser in flera tusen böcker 
varje år och ändå räcker det inte!  
Vi får in mängder av förslag från 
våra användare. De flesta förslagen 
läses in, men inte alla. 
 Bibliotekarierna på MTM väljer 
också ut en del böcker för inläsning 
som vi tror att många kommer 
att läsa; bästsäljande författare och 
aktuella ämnen.

3 Om jag vill läsa en  
 talbok, hur gör jag  
 då?

Alla som har vad som kallas en läs-
nedsättning får låna talböcker. Det 
kan exempelvis vara en synskada, 
rörelsehinder eller intellektuell 
funktionsnedsättning.
 Den som vill låna en talbok 
går till sitt närmsta bibliotek. Det 
behövs inget läkarintyg på läsned-
sättningen men för att få bästa 
möjliga hjälp är det viktigt att tala 

om för bibliotekarien varför man 
behöver talböcker. 
 På biblioteket kan du också ge 
förslag på talböcker. Om du vill 
läsa en bok som inte finns inläst 
som talbok kan du lämna ett 
inläsningsförslag som biblioteket 
sedan skickar till MTM.

4  Hur går det till  
  när man gör en  
   talbok?

Produktionen av en talbok består 
av flera steg, men enkelt kan det 
beskrivas så här: 
 När MTM får in ett inläsnings-
förlag så bedömer vi förslaget och 
undersöker om vi kan få tag på bo-
ken ifråga. Om det går så skaffar 
vi boken och skannar den för att få 
ett digitalt textunderlag.  
 Sedan skickas den digitala tex-
ten till en studio där den läses in. 
Ljudfilen från studion blir redige-
rad och katalogiserad av MTM. 
 Den färdiga talboken läggs  
sedan upp i Legimus.se, MTM:s  
digitala bibliotek, och då är den  
klar att låna via Legimus och på  
alla bibliotek i Sverige.

5 Har du några  
     boktips till Läs- 
  ombudets läsare?

Trots att jag egentligen inte är  
någon lyrikfantast skulle jag vilja 
tipsa om Karin Boyes dikter, hon 

skriver så vackert och lättill- 
gängligt. Missa heller inte Boyes 
novellsamling Snäckors sorl som 
består av en rad fina och vemo-
diga berättelser.

Text och foto: David Södergren Medin
 
Läs mer om om talböcker  
på våra webbar:

legimus.se
mtm.se/talbocker

5 FRÅGOR TI LL . . .

Viveka Norström Hallberg som arbetar med talböcker  
på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Viveka arbetar  
bland annat med att välja vilka böcker som blir talböcker och med 
boktips till webbplatsen Legimus och tidningen Läsombudet.

Tema: talböcker ochtaltidningar

Viveka Norström Hallberg



idrottshändelser 
och omtalade 
böcker. Dess-
utom berättar 
författaren 
om sitt eget 
liv i 50-talets 
Umeå.

TV! NEDSLAG I SVERIGES  
TELEVISIONS HISTORIA
av Jan Gradvall

Jan Gradvall berättar anekdotiskt 
om olika program som visades på 
Sveriges Television 1956 –1996, 
exempelvis Perry Mason, Vi på 
Saltkråkan, Raskens och Tips- 
extra. Han presenterar också 
olika tv-personligheter genom 
tiderna 
som Ria 
Wägner, 
Lennart 
Hyland, 
Karin Falck 
och Jacob 
Dahlin. En underhållande och 
lättsam bok. Många av program-
men går att se via SVT:s Öppet 
arkiv på internet.  

      = boken finns även som talbok att 

låna via ditt lokala bibliotek eller Legimus.

Text: Viveka Norström Hallberg,  

Helena Lingmert och Clara Lindström

Box 5113
121 17 Johanneshov

SVERIGE
Porto betalt
Port payé

B

NOSTALGIBOKEN  
OM GODIS OCH GLASS
av Annica Triberg och Eva Callhed

Visste du att den första Ahlgrens-
bilen rullade ut från fabriken i  
Gävle 1953? Eller att Aladdin-
asken lanserades hösten 1939, 
när Sverige 
höll andan inför 
krigsutbrottet?  
I boken blan-
das personliga 
beskrivningar 
med historiska 
fakta om god-
saker från det 
tidiga 1950-talet och framåt. Läs 
om Loranga, Ambrixglass, ettöres-
kola med mera och gamla min-
nen väcks till liv. Boken innehåller 
många bilder.

K-MÄRKTA ORD
av Staffan Bengtsson  
och Göran Willis

Här kan vi läsa 
om 70 svenska 
ord med hög 
nostalgifaktor. 
Det är ord som är 
typiska för 50-, 
60- och 70-talen, 
från twist och 
djupfryst till bul-
lerplank och velourman. För varje 
k-märkt ord beskrivs ursprung,  

historik och hur ordet används 
i dag. Boken innehåller många 
bilder och författarnas personliga 
betraktelser förhöjer läsupplevel-
sen.

CHARTER TILL SOLEN:  
NÄR UTLANDSSEMESTERN  
BLEV ETT FOLKNÖJE
av Göran Willis

Boken tar oss med på en nostal-
gitripp till charterland och en tid 
när utlandsresan blev ett folknöje. 
Göran Wil-
lis berättar 
både om sin 
egen första 
charterresa 
1969 och 
om charterns 
historia.  
Boken inne-
håller mycket bilder; både foto-
grafier och vykort. Intressant även 
för den som inte var med när det 
begav sig.

JAG MINNS MITT 50-TAL
av Bengt Egerbladh

På 1980-talet gjorde musikern 
Bengt Egerbladh en serie tv-
program om 1950-talet. Tv-serien 
blev till en mycket trevlig bok där 
historiska händelser skildras år för 
år, blandat med notiser om kända 
filmer som gick på bio, melodier, 

BOKTIPSET!

T   

T   

T   

T   

T   

T   

Tema: talböcker ochtaltidningar
Dags för NOSTALGI  
Läs om hur det var förr – orden, kläderna, smakerna, företeelserna. Här får du tips om böcker för att 
minnas, frossa i gamla bilder och berätta egna upplevelser. Alla böckerna finns inte att köpa längre, 
men de finns på biblioteket. Dessutom finns de alla som talböcker för den som läser sådana.


