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Lättlästa böcker, nyheter
och samhällsinformation

Om lättläst för vuxna
Texter på lättläst är texter som är anpassade till målgrupper som
är läsovana eller har särskilda lässvårigheter, till exempel på grund
av en intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,
eller läsare som håller på att lära sig svenska. Det som utmärker
lättlästa böcker är bland annat att de är skrivna med vardagliga,
lätta ord, korta meningar och rak och enkel handling. Det är få
rader text på varje sida och texten har ofta stöd av förklarande
bilder.

Lättlästa böcker
Utbudet av lättlästa böcker för vuxna läsare växer, både vad det
gäller faktaböcker och skönlitteratur. Det ges ut nyskrivna böcker
på lättläst och det som kallas återberättningar eller bearbetningar,
det vill säga klassiker eller aktuella romaner som bearbetats så att
handling och text har blivit lättare än originaltexten.
Lättlästa böcker delas ofta in i olika språknivåer, från väldigt
lätt till lite mer krävande. Böckerna kan du låna på biblioteket eller
köpa i nätbokhandeln. På biblioteket får du hjälp att hitta böcker
om det ämne och på den nivå som du är intresserad av. Många
böcker finns även som tal- och ljudböcker.
Det finns flera bokförlag som ger ut lättlästa
böcker som vänder sig till vuxna läsare, däribland:
Bokförlaget Hedvig (www.bokforlagethedvig.se)
LL-förlaget, en del av MTM (www.ll-forlaget.se)
Vilja förlag (www.viljaforlag.se)

Lättlästa nyheter
8 Sidor
8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som ges ut en gång
per vecka. Den är en del av MTM och helt obunden från partier
och organisationer. I 8 Sidor kan du läsa om Sverige och världen,
kultur, sport och mycket annat. Du kan antingen prenumerera,
läsa tidningen på biblioteket, på webben eller via app. 8 Sidor finns
även som taltidning och som punktskriftstidning.
www.8sidor.se

Klartext
Klartext är ett radioprogram 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 eller i appen Sveriges Radio play
kan du lyssna på tidigare program från Klartext och läsa nyheter
på lätt svenska.
www.sr.se/klartext

Nyheter på lätt svenska
SVT sänder nyheter på lättare svenska på SVT2 varje vardag.
Programmet finns också att se på SVT:s hemsida och i appen
SVT play.
www.svtplay.se/nyheter-pa-latt-svenska
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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 webbplatser. Här är några exempel:

www.riksdagen.se
www.regeringen.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

Information Sverige är en webbplats för dig som är ny
i Sverige. Här finns information om Sverige och det svenska
samhället, både på lättläst svenska och på andra språk.
www.informationsverige.se

Kommunen där du bor har information om skola, bostäder,
stöd och omsorg. Du hittar till din kommuns webbplats om
du söker på kommunens namn, följt av .se – till exempel:
botkyrka.se
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På både riksdagens och regeringens webbplatser finns det
mycket lättläst information. Klicka på rubriken lättläst på
startsidorna.

