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Vänner, semlor 
och affischer
◆Var har du träffat dina vänner? Man vet
aldrig var en vän kan vänta. Min bästa vän
träffade jag första dagen i högskolan för 25 år
sedan. Vem hade kunnat ana det när hon tog
mod till sig och bjöd mig och tre andra tjejer
på korvmacka? Berit och Marianne möttes på
en träff  för frivilliga högläsare i Linköping och
blev vänner. Träffa dem och de andra hög-
läsarna i Linköping när de ses för att fika, byta
högläsningstips och umgås.

I det här numret av Läsombudet har vi 
vänskapstema, så då har vi så klart samlat på 
oss en massa bra böcker om alla olika sorters 
vänskap man kan möta och vad den kan leda 
till. Monica Byekwaso som skrivit Bästa bror-
sorna och nya uppföljaren Brorsor med brudar 
berättar också om sin syn på vänskap och om 
hur hon fick inspi ation till brorsorna Nalle 
och Niklas när hon arbetade som kontaktper-
son inom LSS-omsorgen.

Känner du någon som gör en uppskattad 
insats som läsombud eller högläsare? Var en 
god vän och nominera hen till Årets läsom-
bud! Skriv ett mejl till info@mtm.se. Vinnaren 
uppvaktas med blommor, tårta, tal och 10 000 
kronor.
 Har du lyckats vänta in fettisdagen innan du 
smakat årets semlor? I så fall är du mer uthållig 
än jag. Men nu är det i alla fall äntligen sem-
meldags på riktigt! Kanske blir det en till nästa 
lässtund?

God läsning!

PS. Du missar väl inte de 
snygga affisch a som 
finns att skr va ut!

Lovisa 
Karlsson Kjellin
redakt ör

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
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KALENDARIUM

PÅ GÅNG LANDET RUNT
16/3 Inspirations- och fortbildningsträff i Ystad för läsombud, 
frivilliga högläsare, bibliotekspersonal m. fl. Anmälan senast 6/3.
Program och anmälan finns i kalendariet på Läsombudswebben.

23/3 Inspirationsdag i Uddevalla för läsombud, högläsare,  
arbetsgrupper, bibliotekspersonal m. fl. i ästra Götaland.  
Program och anmälan finns i kalendariet på Läsombudswebben.

30/3 Utbildningsdag i Kungsbacka för nya läsombud och  
frivilliga högläsare. Anmälan senast 20/3. Program och anmälan 
finns i alendariet på Läsombudswebben.

31/3 Utbildning i Östersund av nya läsombud och frivilliga  
högläsare i Jämtland Härjedalen. Kontakt: Johanna Vestfält, 
E-post johanna.vestfalt@krokom.se

19/4 Inspirationsdag i Västerås (prel. datum) för läsombud, 
högläsare, arbetsgrupper m. fl. i ästmanland.  
Kontakt: Cajsa Broström, E-post cajsa.brostrom@ltv.se

20/4 Inspirationsdag i Skövde för läsombud, högläsare,  
arbetsgrupper, bibliotekspersonal m. fl. i ästra Götaland.  
Program och anmälan finns i kalendariet på Läsombudswebben.

27/4 Inspirationsdag i Göteborg för läsombud, högläsare,  
arbetsgrupper, bibliotekspersonal m. fl. i ästra Götaland. Pro-
gram och anmälan finns i alendariet på Läsombudswebben.

3-4/5 Leva och fungera i Kalmar. MTM deltar.

4-5/5 Demensdagarna i Göteborg. MTM deltar.

Håll koll på kalendariet på Läsombudswebben, 
mtm.se/lasombud för senaste nytt.



  3  

Utmärkelsen Årets läsombud delas 
ut till ett läsombud eller en hög- 
läsare som har gjort extra fin   
insatser för att främja läsningen 
inom LSS- eller äldreomsorg. 

Priset är äran, ett diplom och 10 000 
kronor. Passa på att nominera lämpliga 
kandidater!

Skicka ditt förslag med en motivering  
till MTM, info@mtm.se senast 30 april. 
Märk mejlet ”Årets läsombud”.

Nominera till  
Årets läsombud

Här finn   
det läsombud! 
Nu finns det en snygg a -
fis h som berättar att det 
finns läsombud eller högl -
sare i verksamheten och allt 
bra det innebär. Skriv ut och 
sätt upp på ditt jobb! Du  
hittar den på: mtm.se/las-
ombud/for-nedladdning

Många äldre i Sverige har 
ett annat ursprungligt mo-
dersmål än svenska och vid 
demens är det ofta moders-
målet som stannar kvar. 
Även inom LSS-omsorgen 
ökar behovet av flerspråkig-
het. För att kunna tillgo-
dose det behovet inom både 
äldreomsorg och LSS-om-
sorg kan talböcker och lätt-
lästa böcker på modersmå-
let vara en hjälp. Lättlästa 
böcker på svenska är ett sätt 
att hålla liv i svenskan. 

Vi vill berätta mer i kom-
mande nummer av Läs-
ombudet om hur man kan 
använda böcker när svensk-
an inte räcker till.

Kontakta oss
Därför vill vi ha kontakt 
med dig som kan dela med 
dig av dina erfarenheter  
eller känner till någon 
intressant verksamhet att 
tipsa om. Mejla lovisa.karls-
son.kjellin@mtm.se och 
märk mejlet ”Mångspråk”.

Läsning på andra språk
Vilja förlag har tagit fram en katalog med 
böcker som passar extra bra inom LSS 
och Lärvux. 
 Den kan du beställa kostnadsfritt via 
info@viljaforlag.se. Du kan också beställa 
katalogen med alla vårnyheterna där.  
 Du kan läsa katalogerna digitalt på  
viljaforlag.se.
 Snart kommer även LL-förlagets stora 
katalog. I den finns alla L -förlagets böcker  
– både de senaste nyheterna och äldre 
titlar. Om du inte redan prenumererar på 
den, finns den snart att lä a digitalt på LL-
förlagets hemsida. Eller så beställer du ditt 
eget exemplar av bokkatalogen kostnads-
fritt på ll-forlaget.se.

Katalog  
med böcker  
för LSS

TIPS!

Talböcker på 
lättläst finska
Nu finns ett tiotal lättläst  
fins a böcker som talböcker. 
Kontakta ditt bibliotek eller 
titta i vårt digitala bibliotek 
på legimus.se. Vi kommer 
även att lägga upp en länk 
på läsombudswebben för dig 
som är intresserad.

Arbetsgruppen i Lerum bjöd in 
frivilliga högläsare till en inspira-
tionseftermiddag. Det blev många 
skratt när bibliotekarien Yvonne 
Eriksen visade hur man kan för-
stärka läsningen med olika slags 
rekvisita.

”Man blir kanske  
inte en bättre eller ens  
i längden en lyckligare 
människa av att läsa 
böcker, men man blir 
mera människa.”   
 Göran Hägg

E
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F
   yra gånger per år samlar Kristina och  
Cecilia Beltramo från Studieförbundet 
Vuxenskolan de frivilliga högläsarna i 
Linköping för fika, erfarenhetsutbyte och 
gemenskap.

 – Genom att samarbeta kan vi erbjuda mer, säger 
Kristina.
 – Vårt samarbete är så klockrent, intygar Cecilia 
entusiastiskt, och dukar upp de lussebullar och peppar-
kakor som hon har haft med sig till kaffet.
 Att träffarna de bjuder in till är uppskattade går det 
inte att ta miste på vid det tillfälle som jag deltar i. Det 
finns en lad förväntan i luften och man småpratar 
ivrigt med varandra i väntan på att alla ska komma.
 – Att träffas är som att få ett pris varje gång, säger 
Helena och de andra nickar instämmande.

V   id varje träff  börjar man med en runda där var 
och en får berätta hur det går med deras hög-
läsning, ge tips på bra böcker som de har läst 

sedan sist och dela med sig vad de läser just nu. Kris-
tina antecknar alla boktips och samlar dem i en lista, 

tillsammans med sina egna tips på nya böcker, som hon 
sedan mejlar till alla. 
 Bland alla böcker som man har läst så är det en som 
återkommer flera gånger och det är LL–förlagets lätt-
lästa version av Kaffe med rån av Catharina Ingelman–
Sundberg. Men reaktionerna på den har varit olika.
 – I min grupp tyckte de om den, de tyckte att den 
var bra, berättar Monika. De raljerade en hel del och 
sa bland annat att: ”Vi skulle aldrig klara av det där. Vi 
skulle inte kunna hålla sams.” 
 – Mina tyckte inte om den, säger Ulla. De tyckte att 
den var förskräcklig, med allt negativt som det står om 
äldreboendet och personalen där, och en sa: ”Läser du 
ur den igen, kommer jag inte nästa gång!”.
 – Jag tycker att det är viktigt att man tycker om  
boken själv också, inflikar Stina.
 För visst är det så att även egna reaktioner på 
texten spelar roll vid högläsningen. Helena berättar 
att hon blev så generad över att läsa sexskildringarna 
i den lättlästa versionen av Elsie Johanssons bok 
Glasfåglarna att hon inte visste om hon kunde fort-
sätta. Men när hon frågade åhörarna: ”Vad tycker 

– Det skulle vara helt omöjligt att plocka ut och nominera  
endast en av dessa högläsare till utmärkelsen Årets läsombud,  
säger bibliotekarie Kristina Lundwall på Linköpings stadsbibliotek.  
De är så fantastiska allihop!

Jag hoppas  
att vi sår  
ett frö så att, 
om 10 –15 år,  
någon läser  
för mig.

”Att träffas är som att  
få ett pris – varje gång”

  Frivilliga högläsaren Gerd.                Cecilia kommer med fika.           Frivilliga högläsaren Monika.

”
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ni egentligen om det här?”, så manade de på henne. 
”Fortsätt läs. Du får väl testa vad vi tål!”

Man tipsar också varandra om olika rutiner 
som man har vid läsestunderna.
 – Jag läste att de som skrattar mycket blir 

minst åtta år äldre så jag börjar alltid med minst tre 
roliga historier, berättar Ulla-Karin.
 – Och jag börjar alltid med en liten dikt och att 
sjunga Idas äldrevisa, ”Du ska inte tro du blir yngre”, 
det är min inledning, säger Stina.
 – Jag börjar också ofta med en dikt, säger Anna. Som 
till exempel Tomten av Viktor Rydberg.
 När jag frågar gruppen vad det betyder för dem att 
vara högläsare svarar de:
 – Man känner sig behövd.
 – Det ger så väldigt mycket tillbaka, så mycket 
tacksamhet.
 – Jag hoppas att vi sår ett frö så att, om 10 – 15 år, 
någon läser för mig.
 – Den här gemenskapen är jätteviktig. Att sitta ner 
tillsammans med andra som är engagerade och som 
tycker om böcker, att få prata om böcker.
 – Nya kontakter.
 – Det ger gemenskap.
 – Detta är fantastiskt givande.
 – Jag tycker om att läsa.

 – Det här är jätteviktigt.
 – Jag får uttrycka mig själv. Jag tycker om att spela 
lite teater.

U   töver allt detta kan högläsningen även leda 
till vänskap. Som den har g jort för Berit och 
Marianne. 

 – Jag kände direkt från början att henne vill jag 
umgås med, säger Berit och tittar på Marianne som 
nickar för att intyga att hon kände detsamma. Vi 
bytte telefonnummer och började träffas varje vecka 
för att fika och gå promenader, fortsätter hon.
 – Vi gick i tre timmar varje gång men gick inte ner 
ett enda kilo, skojar Marianne.
 – Men vi fick p ata av oss, och fick både solske  
och frisk luft, lägger Berit till.
 (Efter träffen sätter sig Marianne och Berit ute i 
biblioteket för att prata ihop sig om när de ska träffas 
nästa gång. Se bilden på framsidan av tidningen).
 När träffen för högläsarna är slut och jag ska bege 
mig hemåt gör jag det med värme i hjärtat. Vilket 
härligt gäng! Så mycket värme, glädje, tips och posi-
tiv respons som de ger varandra. Och ovanpå det så 
får de skratta mycket och hjärtligt tillsammans.  
 Det känns som om jag har fått ett helt gäng nya 
vänner.

Text och foto: Catharina Kåberg

Några av de frivilliga högläsarna i Linköping tillsammans med Kristina Lundwall från stadsbiblioteket  
och Cecilia Beltramo från Studieförbundet Vuxenskolan.

  Frivilliga högläsaren Gerd.                Cecilia kommer med fika.           Frivilliga högläsaren Monika.
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HÖGLÄSARE  
I LINKÖPING

Hur är det att arbeta med frivilliga 
högläsare?

Det är väldigt roligt och stimulerande. 
Jag får så mycket tillbaka. Utbytet vi har 
av boktips hjälper också mig för jag hin-
ner ju inte läsa allt. Sen har jag själv läst 
på min mammas boende så jag vet vad 
högläsning betyder för dem som man 
läser för.

Vilka är med i arbetsgruppen  
utöver dig och Cecilia Beltramo  
från Studieförbundet Vuxenskolan? 

Det är bara vi två som arbetar med 
de frivilliga högläsarna, men vi har en 
arbetsgrupp för läsombud. Personerna i 
den arbetsgruppen, som har kopplingar 
till äldreomsorgen, hjälper bland annat  
till med att hitta läsplatser för högläsarna.

Vilken respons får ni från de  
boenden och verksamheter  
inom äldreomsorgen där de  
frivilliga läser?

Jag får inte så mycket respons. Det är de 
som läser som får det och sedan förmed-
lar vidare. Men jag har fått förfrågningar 
om högläsare till fler avdelningar på b -
enden där läsning sker. Det är ju positiv 
respons! Jag har också varit inbjuden till 
Ånesta Herrgårdsboende för att prata för 
all personal, och den personalen har även 
varit på besök här på biblioteket. Det är 
ett gott exempel på ett boende som sat-
sar på att all personal ska känna till och 
förstå vikten av att man läser för de äldre.

Några ord som du vill skicka  
med till bibliotekariekollegor 
och andra som vill arbeta med  
frivilliga högläsare?

Starta en arbetsgrupp så att ni har stöd 
av varandra i arbetet. Sen är det viktigt 
att ordna återträffar för sina högläsare. 
Våra säger att de nog inte skulle fortsätta 
som högläsare om vi inte hade dessa 
återträffar. Jag tror att de är nyckeln till 
att verksamheten fungerar så bra.

Text och foto: Catharina Kåberg

Kristina Lundwall på Linköpings 
stadsbibliotek berättar om verk- 
samheten med frivilliga högläsare 
som biblioteket framgångsrikt driver 
tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan.
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1Hej Monica, vem är 
du? Kan du berätta 
lite om dig själv?

Jag är född i slutet på 50-talet och 
har varit bosatt på Södermalm i 
Stockholm i hela mitt liv. Jag har 
varit kontaktperson inom LSS i 15 
år och skrev ”böcker” redan innan 
jag lärde mig skriva – det satte jag 
mina lekisfröknar på att göra, il-
lustrationerna gjorde jag själv.

2 Hur kommer det 
 sig att du skriver  
 om brorsorna 

Nalle och Nicklas?
Genom mitt uppdrag som kon-
taktperson upptäckte jag lättlästa 
böcker och fick nöjet att ägna mig
åt högläsning. Det här kan jag 
skriva lika bra själv, tänkte jag och 
skrev ett manus som refuserades. 
Men jag fick b a respons och när 
jag försökte igen tog Nalle och 
Niklas så småningom form i min 
hjärna. Jag ville att målgruppens 
läsare skulle kunna identifiera sig 
med Nalle och gilla honom! Jag 
ville också skriva en rolig bok, 
romantik är inte min grej.

3 Nalle bor på ett  
 gruppboende.  
 Påverkar det rela-

tionen mellan brorsorna?
Något som slog mig under mina 
olika uppdrag som kontaktperson 

var att flera av mina kontakter 
som bodde i gruppboende hade en 
fin elation med just sina syskon. 
Jag var enda barnet och hade sett 
att mina egna barns relationer 
sinsemellan kunde vara ganska 
laddade, så jag blev glad när jag 
såg det. Kanske är det lättare att 
älska en storebror i gruppboende 
än en stökig lillebror som vill att 
man ska handla ut på Systemet?

4 Kommer du att  
  skriva fle  böcker  
 om Nalle och  

Niklas?  
Jo, en bok till om bröderna 
Svensson skulle jag gärna vilja 
skriva. Men sen är det nog stopp. 
Det känns bra att låta Nalle och 
Niklas för alltid vara två brorsor 
i yngre vuxenåldern. Fast jag vill 
nog ge Niklas en chans att flytt  
hemifrån innan jag sätter punkt. 
Något fast jobb eller en flickvän 
verkar svårare att förse honom 
med, men vi får se! 

5 Vad betyder  
 vänskap för dig?
Vänskap är för mig en rela-

tion som känns, fast den har blivit 
självklar. Man ska känna längtan 
efter att få träffa eller prata med 
just den personen och lita på att 
den känner på samma sätt.

Text: David Södergren Medin

5 FRÅGOR  T I LL . . .

Monica Byekwaso som är aktuell med en ny 
bok om brorsorna Nalle och Niklas. Först mötte  
vi dem i Bästa brorsorna och nu i januari kom 
uppföljaren Brorsor med brudar.

BÄSTA BRORSORNA
Nalle bor på ett grupp-
boende. När hans lillebror 
Niklas blir efterlyst av poli-
sen kommer han till Nalle. 
Men hur ska Nalle kunna 
hålla honom gömd? När 
polisen knackar på blir det 
riktigt jobbigt.

BRORSOR  
MED BRUDAR
Niklas har spanat in tjejen 
i kassan på Ica men vågar 
inte ta kontakt. Nalle vill 
hjälpa till men allt går fel 
och han hamnar hos poli-
sen. Att hjälpa brorsan gick 
inte så bra. Kanske går det 
bättre att hitta en tjej till 
sig själv?

Monica Byekwaso, foto: LL-förlaget

LL-förlaget, nivå 1 – lättast,  
finns även som talbok

NY!
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skildring och en inblick i hur det 
fungerar på akuten.

Vilja, nivå Large, lix 17

EN OVÄNTAD VÄNSKAP
av Philippe Pozzo di Borgo

Den framgångsrika företags-
ledaren Philippe bor i Paris. En dag 
råkar han ut för en olycka, blir för-
lamad och måste ha 
hjälp för att klara sig. 
Han anställer Abdel 
som personlig assis-
tent. Abdel kommer 
från en fattig förort 
och har en kriminell 
bakgrund. Trots att 
de är så olika upp-
står en oväntad vänskap. Historien 
bakom filmen med amma namn.
Vilja, boken finns i två versioner   
nivå X-Large, lix 20 och nivå  
Medium, lix 18

      = boken finns även som talbo  
att låna via ditt lokala bibliotek  
eller Legimus.

VÄNNER i bokform  
Vänner kan man träffa på de mest oväntade ställen. Här har vi samlat böcker om vänskap  
och allt vad det innebär. Det är roligt, varmt och fins ämt. Men vänskap är inte alltid lätt 
– vi har böcker om det också.

Box 5113
121 17 Johanneshov

SVERIGE
Porto betalt
Port payé

B

EN MAN SOM HETER OVE
av Fredrik Backman
återberättad av Niklas Darke

Ove, 59 år, är bitter 
och grannarnas 
skräck. När de ny-
inflyt ade grannarna 
råkar förstöra Oves 
brevlåda, blir det 
början på en ovän-
tad vänskap som 
kommer att förändra 
hans liv.  
 En bok med humor, men som 
ändå inte väjer för det svåra i livet.  
Boken har även blivit film som n  
är Oscarsnominerad.
LL-förlaget, nivå 2 – lättare 

JAG ÄR ETT LITET LIV
av Mårten Melin

Finstämda, vardagsnära och enkla 
dikter. Många är ganska korta, men 
rymmer ändå mycket 
känslor. Det handlar 
ofta om vänskap; 
både mellan männ-
iskor och mellan 
människor och djur. 
En bok för både små 
och stora som också 
kan användas som 
inspiration för att skriva egna dikter. 
Hegas, nivå 3, Lix 17

KÄRLEK STAVAS KÖTTBULLE
av Hanna Tolander

Amanda vill ha en valp 
men istället för den 
gulliga valp hon tänkt 
sig möter hon den fula 
gatuhunden Yang – 
och kärlek uppstår. 
Problemet är bara 
att Amandas pojk-
vän tvingar henne att välja mellan 
honom och Yang.  
 En fin bok om väns apen mellan 
människa och hund. Och om hur 
kärlek och glädje kan övervinna 
rädsla.
LL-förlaget, Nivå 1 – Lättast 

NYA VÄNNER
av Maria Burman

Adira kom till Sverige för ett år 
sedan och har inte hunnit få så 
många vänner. En vinterdag ser 
hon en gammal 
kvinna som ramlat 
och gjort sig illa. 
Kvinnan heter Ast-
rid och måste åka 
till sjukhus. Adira 
ringer efter ambu-
lansen. När Astrid 
kommer hem från sjukhuset bju-
der hon Adira på fi a. Kanske kan 
de bli vänner? En varm vänskaps- 

Text: Viveka Norström Hallberg,  
Helena Lingmert  
och Clara Lindström

BOKTIPSET!
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