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Lättlästa böcker,
nyheter och samhällsinformation

Lättläst är ett bra alternativ
Många gamla orkar inte läsa. Andra har en funktionsnedsättning
som gör det svårt att läsa långa eller komplicerade texter. Då är
lättlästa texter ett bra alternativ.
Det finns böcker, tidningar och samhällsinformation på lättläst
svenska. En lättläst text är kortfattad med vardagliga ord och
oftare ett enklare innehåll.

Lättlästa böcker för vuxna
Det finns många olika sorters lättlästa böcker att välja mellan:
återberättade klassiker, nyskrivna romaner, noveller och faktaböcker. Böckerna har olika svårighetsnivåer. En del är väldigt lätta
medan andra kräver lite mer läsförmåga.
Du kan köpa böckerna i webbbokhandlar eller låna dem på
biblioteket. På biblioteket får du också hjälp att hitta böcker som
du är intresserad av och på den nivå som passar dig. Många böcker
finns också som talböcker.
Här är webbadresser till LL-förlaget och Vilja förlag,
som bägge gör lättlästa böcker för vuxna läsare.
www.ll-forlaget.se
www.viljaforlag.se

Lättlästa nyheter
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Tidningen 8 Sidor
hör inte till något politiskt parti eller någon förening. Det är
journalisterna på tidningen som bestämmer vilka nyheter som är
viktiga att berätta. I 8 Sidor kan du läsa om Sverige och världen,
om kultur och sport.
Du kan prenumerera på 8 Sidor eller läsa tidningen på ditt bibliotek.
Du kan också läsa och lyssna på 8 Sidor på webben eller med
en app i din telefon. 8 Sidor finns även som taltidning och som
punktskriftstidning.
www.8sidor.se
Klartext är nyhetsprogrammet som berättar nyheter på ett
enklare sätt. Du kan höra Klartext varje vardag i Sveriges Radio, i
P1 och i P4. På Sveriges Radios hemsida kan du lyssna på tidigare
program från Klartext och läsa nyheter på lätt svenska.
www.sr.se/klartext
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Lättläst samhällsinformation
Det finns mycket bra information på nätet som är lättläst.
Många myndigheter, kommuner och organisationer har
lättlästa sidor på sina webbar. Här är några exempel:

För den som är intresserad av kungafamiljen, hovet eller de
kungliga slotten finns lättläst information om allt detta på
kungahusets webbplats.
www.kungahuset.se
RFSU är en organisation som har lättläst information om sex,
rättigheter och relationer.
www.rfsu.se
Alla väljare är en webbplats om val och politik på lättläst
svenska. Det är redaktionen på 8 Sidor som gör Alla väljare.
www.allavaljare.se
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På både riksdagens och regeringens webbplatser finns det
mycket lättläst information. Klicka på rubriken lättläst på
startsidorna för att få fram informationen.
www.riksdagen.se
www.regeringen.se

