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Bokmässan i Göteborg är årets största bokhändelse. Där kan man botanisera 
bland mängder av böcker, träffa favoritförfattare och lyssna på inspirerande 
föreläsningar. 

MTM finns i år i monter C04:22 i C-hallen och alla vi som arbetar med läsombuds-
verksamheten kommer att finnas på plats. Kom gärna och hälsa på oss! Vi ser fram 
emot att träffa er och höra om ert arbete och vad ni tycker att vi på MTM skall göra 
för er. Vi tipsar också gärna om nya bra böcker och berättar om tillgängliga medier.

Vill du ha en gratisbiljett till mässan?  
Mejla namn och adress till david.sodergren-medin@mtm.se senast 31 augusti  
så får du en fri entrébiljett till mässan! Hoppas aTT Vi ses! Observera att 
erbjudandet endast gäller läsombud och högläsare.

Läsombudet kommer ut fyra gånger per år.  Ansvarig utgivare: Roland Esaiasson Redaktör: Lovisa Karlsson Kjellin Redaktion: Lovisa Karlsson Kjellin, 
David Södergren Medin, Tom Weegar Formgivning: Ingrid Hernvall Creative Omslagsfoto: Catharina Kåberg Tryck: Lenanders Grafiska ISSN: 2002-1674. 
myndigheten för tillgängliga medier Box 5113, 121 17 Johanneshov E-post: info@mtm.se Webb: mtm.se Webb läsombud: lattlast.se/lasombud

Recept på en bRa lässtund
En kopp vänliga ord

Två rågade koppar förståelse
Fyra teskedar tid och tålamod

En nypa varm personlighet
En liten gnutta humor

Mät orden noga
Tillsätt den rågade förståelsen

Använd god tid och glöm inte tålamodet
Blanda med den varma personligheten

Håll temperaturen hög och ha alltid humorn till hands
Smaksätt med livets krydda och servera 

i individuella doser

Hej!
Den som väntar på något gott … men nu har 
ni fått vänta länge nog på det nya numret av 
Läsombudet. Nu är det äntligen dags. En ny 
tidning med en helt ny form! Hoppas att ni 
ska gilla den.

När man arbetar om hur en tidning ska se ut, 
är det självklart att även tänka till kring innehål-
let. Vad vill ni läsombud och högläsare läsa om? 
Vad kan vi förbättra? Vad ska vi behålla? En sak 
vi bestämt är att ha en fast plats för boktips, för 
det får vi alltid önskemål om. En annan sak är 
ett fast kalendarium och plats för både kortare 
notiser och nyheter. Vi vill också alltid erbjuda 
åtminstone en inspirerande artikel. Denna gång 
besöker vi Hässleholm där de har fått underbara 
lässjalar till högläsningsstunderna.

Har ni tankar om Läsombudet, idéer, önske-
mål, ris och ros, så maila mig på lovisa.karlsson.
kjellin@mtm.se 

Något jag vet att framför allt arbetsgrup-
perna runt om i landet har efterfrågat är ett 
nytt studiematerial för läsombud och högläsare. 
Och äntligen kommer det! Vi har träffat Vux-
enskolan, biblioteken, läsombud och högläsare 
under vintern och våren för att ta fram ett så bra 
material som möjligt. Läs mer i tidningen.

Tjuvkika också på den nya läsombudsweb-
ben! Den kommer först senare i sommar, men 
vi har fått titta på testsidorna. Till en början kan-
ske det verkar lite spartanskt, men vi kommer 
att fylla på med material allt eftersom.

Och sist men inte minst – registret! Ta någon 
minuter och fyll i den medskickade svarsku-
pongen eller gå in på nätet och svara. Det är 
guld värt för både er och oss att vi 
skickar tidning, information 
och inbjudningar till rätt 
personer och adresser.  
Tack på förhand! 

Och ha en riktigt 
skön sommar!

Lovisa 
Karlsson Kjellin
redaktör

Vad är en talbok?
En talbok är en inläst version av en utgiven 
bok. Till skillnad från en ljudbok är den till för 
den som har en läsnedsättning och många 
fler böcker finns som talböcker. Talböcker 
produceras av MTM (Myndigheten för 
tillgängliga medier) och kan antingen lånas 
på biblioteket eller via det digitala bibliote-
ket Legimus. Är du intresserad av talböcker? 
Kontakta ditt närmaste bibliotek.

Vad är en läsnedsättning?
En läsnedsättning är när 
en person har svårt att läsa 
tryckt text. Det kan bero 
på många olika saker, som 
synskada eller dyslexi. Men 
även rörelsehinder, utveck-
lingsstörning, kognitiva 
funktionsnedsättningar eller 
sjukdom kan göra att man 
har en läsnedsättning. 

Hur läser man en talbok?
En talbok kan man läsa på 
många sätt. Det finns läs-
program för dator, appar för 
mobiltelefon och surfplattor 
samt särskilda talboksspelare. 
Du kan också läsa talböcker 
i mp3-spelare. Hör av dig till 
ditt närmaste bibliotek om 
du har några frågor. Du kan 
också läsa mer om talböcker 
och andra tillgängliga medier 
på mtm.se/tillgangliga- 
medier

på gång lanDeT runT
24/8  ”Med alla sinnen” på skansen i stockholm – en dag 

speciellt för besökare med funktionsnedsättning.

3/10  Kurs i att skriva lättläst, 4 ggr, varannan måndag kl 13-16, 
studieförbundet Vuxenskolan stockholm, Kontakt: anton 
ljungh, anton.ljungh@sv.se, tfn 08-679 03 37.

12/10  läsombudsutbildning för personal inom funktionsned-
sättnings- och äldreomsorgen, 4 ggr, varannan onsdag, kl 
13-16, studieförbundet Vuxenskolan stockholm, Kontakt: 
anton ljungh, anton.ljungh@sv.se, tfn 08-679 03 37.

18/10  lättläst bokmässa på Växjö stadsbibliotek.

19/10  utbildning i skara av nya läsombud och frivilliga högläsare i 
skaraborg. Kontakt: anna anteryd, studieförbundet Vuxen-
skolan, Tel 0708-55 30 36. e-post anna.anteryd@sv.se

Höstens inspirationsdagar är ännu inte klara. Håll koll på 
lattlast.se/lasombud för senaste nytt.

Läsombudsgruppen på MTM
Kontakta oss om du vill tipsa om något till kalendariet eller läsom-
budet, 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 | e-post: lovisa.karlsson.kjellin@mtm.se
Catharina Kåberg | e-post: catharina.kaberg@mtm.se
David Södergren Medin | e-post: david.sodergren-medin@mtm.se 
 

mtm bjUder läsombud och högläsare  
på bokmässan i Göteborg den 22–25 september!

Talböcker för den som behöver
alla med en läsnedsättning har rätt att läsa talböcker. och alla sorters 
böcker finns som talböcker! lättläst, romaner, instruktionsböcker, fakta-
böcker och diktsamlingar. en talbok kan vara just vad den som inte kan 
eller orkar läsa en vanlig pappersbok behöver.

Läsa tillsammans
– Ett studiematerial för  
läsombud och högläsare

äntligen är det här! ett helt 
nytt material till studiecirklar 
och utbildningar för att bli 
läsombud och högläsare.

Studiematerialet är gjort för 
alla nya läsombud och hög-
läsare, men passar även som 
stöd för den som redan jobbar 
med läsning inom LSS- och 
äldreomsorg eller är kontakt-
person, personal, anhörig 
eller volontär. 

Materialet är helt nyskrivet 
utifrån dagens behov hos 
läsombud och 
högläsare.

Vill du veta 
mer? Gå in på 
lattlast.se/ 
lasombud.
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Läsa tiLLsammans 
– Ett studiematerial för läsom-
bud och högläsare
Författare Elisabeth Krogh, 42 sidor
utkommer i mitten av juni
beställ häfte eller ladda ner pdf från  
lattlast.se/lasombud

Foto: Fotograftina.se

Ka len darium
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– Det är guld värt! Tänk att en så liten grej kan göra så stor skill-
nad, säger Sabina Ubel, chef  på äldreboendet Kaptensgården i Hässle-
holm. Hon talar om de röda sjalar med mönsterstickade hjärtan som 
läsombuden på boendet har fått av demensföreningens stickcafé till 
sina läsegrupper. Sjalar som värmer både kropp och själ.

H
istorien om de fina sjalarna 
börjar vid en träff  för läsombud 
och frivilliga Läskraft-högläsare 
i Hässleholm. Med på träffen var 
Helena Ohlsson som är läsombud 

på en av Kaptensgårdens tre demensavdel-
ningar. Lisen Ekdahl, ordförande i Hässle-
holms demensförening och medlem i kom-
munens arbetsgrupp för Läskraft!, skickade 
med Helena ett par raggsockor och två 
sjalar som ”fanns över”, och som kvinnor 
som deltar i demensföreningens stickcafé 
hade gjort. De kunde komma väl till pass för 

HjärteVärmande 
sjalar Till läse- 
sTunDerna!

frusna äldre på Kaptensgården, tänkte Lisen. 
Helena, som blev både överraskad och glad, 
utbrast spontant:

– Tänk om alla i våra läsegrupper kunde få 
ha en sån go’ sjal kring sig när vi läser!

Och så blev det. Lisen förmedlade Helenas 
spontana önskemål till Ann-Christine Johansson 
och Ingabritt Jormelius som ansvarar för stick-
caféet, och genast satte deltagarna igång med 
att sticka flera sjalar. Till alla. I rött och med 
hjärtan på. Sjalarna överlämnades i början av 
mars i år och de har redan hunnit bli mycket 
populära. 

– ”Va’ de’ värmer”, sa de vid första tillfället 
som vi använde dem, berättar Liselott Ahl som 
arbetar som aktiverare och också är läsombud 
på Kaptensgården. 

Medan Helena mer läser enligt principen 
”fånga stunden”, så har Liselott schemalagda 
läsestunder då det också bjuds på fika.

– När de ser sjalarna så vet de att det är 
både högläsning, kaffe och hembakat på gång, 
säger Liselott. Jag märker faktiskt en skillnad 
sedan vi började använda sjalarna. Det har 
blivit lugnare. Även en i gruppen som annars 
kan vara väldigt orolig, finner ro när hon har 

en sjal kring sig. Sist vi läste satt hon stilla i en 
hel timme. Det har aldrig hänt förut.

– Jag tror att det beror på att man känner sig 
omhuldad, ”inboad” och varm, inflikar Sabina. 
Det är fantastiskt att en sjal kan ge den känslan 
och skapa lugn.

– Det är viktigt att man som personal kän-
ner sig trygg med sina arbetskamrater, tillägger 
Helena. Det gör man här, vi är en så bra arbets-
grupp. Då kan man fokusera på de äldre som vi 
jobbar för. Det är också guld värt!

text och foto: Catharina Kåberg

Ingabritt 
Jormelius och 
Ann-Christine 
Johansson 
från stickcaféet 
tillsammans 
med läsom-
buden Helena 
Ohlsson och 
Liselott Ahl 
från Kaptens-
gården.

En gång i veckan träffas ett gäng glada damer på demensföreningens stickcafé och har det väldigt trevligt tillsammans.

Sabina Ubel, 
verksamhets-
chef på Kap-
tensgården  
och Lisen 
Ekdahl, 
ordförande i 
Hässleholms 
demens- 
förening.

Det har blivit lugnare.  
även en i gruppen som  
annars kan vara väldigt 
orolig, finner ro när hon  
har en sjal kring sig.

l ä s o m b u d eT  n r  2 .  2 0 1 6

”



  7  

I mitten på juni är det dags! Då lämnar läsombudswebben  
lattlast.se och hittar ett nytt hem hos mtm.se. I och med flytten  
blir det också ett nytt utseende och en genomgång av allt innehåll. 

På läsombudswebben finns massor med in-
spiration, information och stöd till läsombud, 
högläsare och arbetsgrupper. Vårt mål är att 
det ska bli ännu bättre. Enklare att hitta, lättare 
att bli inspirerad och mer tips och stöd.

ny myndighet, ny webbadress
Anledningen till att vi byter adress till mtm.se/
lasombud är för att Myndigheten för tillgängli-
ga medier (MTM) slogs ihop med Centrum för 
lättläst vid årsskiftet 2014/2015, och då tog över 
ansvaret för att driva och utveckla läsombuds-
verksamheten. Lattlast.se ska helt enkelt inte 
finnas kvar längre. Vi kommer dock att hjälpa 
alla som använder den gamla adressen att hitta 
rätt. Ingen ska gå vilse på nätet!

Hälsa på ofta
Till att börja med kan det kännas ovant med 
lite nytt upplägg och nytt utseende, men vi 
hoppas att ni snart ska känna er som hemma. 
I början kommer det också finnas lite mindre 
med tips och inspiration. Vi kommer att fylla 
på löpande under sommaren, så passa på att 
gå in på läsombudswebben regelbundet, så ni 
inte missar något nytt, spännande material. 
Välkomna!

 6

1Vad gör du egentligen 
nuförtiden?
Numera jobbar jag mest med 

Myndigheten för tillgängliga me-
diers (MTM:s) webb, LL-förlagets 
bokhandel och gamla lättlästweb-
ben (som ju upphör nu i juni). Det 
innebär att jag tillbringar rätt myck-
et tid med att stirra in i mina två 
datorskärmar. Men ibland släpps 
jag ut på grönbete och står på mäs-
sor eller fortbildningsdagar. Och så 
är jag med i Läsombudsgruppen på 
MTM. Det är jag väldigt glad för. 
Det var ju just läsombudsverksam-
heten jag började med för nästan 
20 års sedan.

2Vad är det för skillnad 
på att arbeta på  
Centrum för lättläst 

och nu på MTM?
Det är faktiskt rätt stor skillnad. Till 
exempel:

STOrLEKEN: På CfLL:s tid var vi 
25 anställda, här är vi 125. Jag kan 
erkänna att jag inte är säker på allas 
namn ännu. Men på min avdelning 
kan jag både för- och efternamn. 
Sällsynt duktiga kollegor! 
rESurSErNA: Det är bra och ef-
fektivt att många slags tillgängliga 
medier finns inom samma orga-
nisation. Det ger oss styrka och 
bredd.

ByråKrATIN: Jo, det är lite mer av 
den varan på en myndighet …

3 Berätta om den nya  
webben
Lättlästwebben är gammal 

och rätt omodern, men den har 
många besökare. MTM:s webb är 
modern och tillgänglig, men den 
har rätt få besökare. Så målet för 
mig är att locka med alla besökare 
från lattlast.se till en uppdaterad 
mtm.se. Ni kommer att få allt det 
ni fick tidigare, fast mer därtill och 
i en bättre form.

4Vilken skillnad kommer 
det att bli för läsombud 
och högläsare?

Ni kommer att kunna ta del av 
inspirationsmaterial om alla slags 
tillgängliga medier. För många av 
de ni ger lässtöd är lättlästa texter 
viktiga, andra skulle kanske upp-
skatta att få tidningen som taltid-
ning, eller som punktskrift o.s.v. 
Allt det där vill vi berätta om.

5Vad läser du i  
sommar?
Hela familjen börjar varje 

sommarsemester med en storm-
ning av Nyköpings bibliotek. Där 
lånar vi på oss allt för många skivor 
och böcker. Men väl på plats i 
stugan förvandlas jag till en levande 
jordfräs, med boule som sidointres-
se – så det blir lite för lite läst. Men 
jag tror att jag tar Sven Delblancs 
böcker om hans släkt en gång till, 
serien som börjar med Samuels bok 
och slutar med Maria ensam.

5 frågor Ti ll . . .

Tom Weegar som är projektledare för den nya 
läsombudswebben. Tom är också ett välbekant 
ansikte för många läsombud och högläsare, 
eftersom han arbetat med läsombudsverksam-
heten hos Centrum för lättläst i nästan 20 år.
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Till vänster  
hittar man en navigeringslist där 
man enkelt kan klicka sig vidare 
till det man söker.

När man går in på mtm.se så 
hittar man knappen läsombud. 
Klicka på den så kommer du till 
Läsombudswebben.

Vad? 
ny läsom-
budswebb
Var? 
mtm.se/ 
lasombud
När? 
mitten på juni
Vad 
HäNder 
med den gamla 
adressen? 
den kommer 
att hänvisa till 
den nya.

Kom och tjuvkika!

läsombUdswebben Får ny 
plaTs oCH nyTT uTseenDe

Prenumerera på 
lättlästa nyheter!
Det händer mycket i Sverige och 
världen. Det är viktigt och roligt 
att hänga med. Den lättlästa  
tidningen 8 Sidor gör det möjligt 
för många fler att ta del av  
nyhetsflödet. Beställ gärna ett 
gratis provnummer!

8sidor.se/prova



ängELn i VEnEDig 
av Mary Hoffman

en äventyrsberättelse om kärlek och krig i 1500- 
talets Venedig. luca arbetar på ett stort skeppsvarv 
och drömmer om den vackra angelina. runt honom 
rustas det för krig mot det mäktiga osmanska riket 
och även luca måste göra sin plikt. Han hamnar på 
skeppet ängeln. nu gäller det att han håller huvudet 
kallt så att han kan återvända till angelina. 

Argasso bokförlag

FågLarna och Vi
av Joar Tiberg  
teckningar av Siri Carlén

en vacker bok om fåglarna som bor 
i vårt land. en del bor här hela året, 
andra flyttar söderut på vintern. Vi får 
följa med årstidernas växlingar och 
se hur fåglarna på olika sätt hittar 
mat, bygger bo och ruvar sina ägg.  
De många 
teckningarna 
i boken sam-
spelar fint med 
den sympa-
tiska texten.

LL-förlaget

Vårens lättlästa nyheter!
Bland vårens nya böcker finns något för alla. Djur, känslor, spänning, humor 
och samhällshistoria lockar till läsning. Här är några av våra favoriter.

Box 5113
121 17 Johanneshov

sVeriGe
porto betalt
port payé

b

möDrar och sönEr 
av Theodor Kallifatides
återberättad av Tomas Dömstedt

en varm berättelse om relationen 
mellan författaren och hans mor. 
Han bestämmer sig för att skriva en 
roman om sin mor och reser hem till 
henne i aten. Vi får följa dem båda 
under en vecka 
när de minns sitt 
gemensamma 
liv. en bok som 
berör, fylld av 
kärlek med 
inslag av både 
glädje och sorg.

Vilja förlag

rösträtt För kVinnor 
av Sara Teleman

en historisk översikt över den kvinn-
liga rösträtten. Med utgångspunkt från 
olika kvinnliga röst-
rättskämpar berät-
tar författaren om 
hur det gick till när 
kvinnor fick röst-
rätt. underhållande 
och intressant 
bok med många 
illustrationer.

LL-förlaget

PrästEn mED bLått hår 
av Martin Palmqvist

Bert Ceder 
är präst och 
ska snart gå i 
pension. Hans 
efterträdare är 
en ung man 
som heter erik 
Borg. Men det 
visar sig att erik 
egentligen heter 
erika, har blått hår och ring i näsan. 
Bert blir förskräckt – hur ska det nu 
gå? Men så får historien en helt ny 
vändning … en berättelse som lockar 
till både tårar och leenden. 

Vilja förlag

Text: Viveka Norström Hallberg, Helena Lingmert

boKTipseT!


