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Nå fler genom andra

Vi startar en kampanj och Går ut!

Alla kan läsa!

http://lattlast.se/media/742579/Cfll_text.pdf






Resultat för projektet hösten 2017
• Vi skickar ut minst 50 brev och besöker 37 ställen:

 Valla Folkhögskola

 Rehab, sjukhuset

 Serviceboenden

 Gruppbostäder

 Neuroförbundet

 Anhörigvårdare

 Anhörigcentrum

 Kommunikativa ombud i äldreomsorgen

• Vi har nått ca 640 personer med information

• Några institutioner och någon privat person har valt taltidningsprenumeration, 
framförallt 8 sidor

• Vi har registrerat 175 Egna nedladdare och fått 43 Talboken kommer-låntagare



Taltidningshörnan blir av!



Ringar på vattnet…

• Händelseriket, för personer med funktionssättning, olika rum för 

upplevelser med flera sinnen. Bokhylla med taktila bilderböcker, 

informationsträff och registrering för Legimus

• Bokpåse  Vi Läser! Tillverkad av daglig verksamhet, vi testar 5 titlar 

vi valt tillsammans med vår arbetsgrupp ”Rätten till läsning”

• Utvecklar ”Språkpiller” för vuxna, tillsammans med logopeder och 

arbetsterapeuter på Rehab, sjukhuset. En process i tre steg

http://www.linkoping.se/leanlink/radstod/funktionsnedsattning/handelseriket/
https://www.facebook.com/linkopingsstadsbibliotek/photos/a.534176519945860/2298453906851437/?type=3&theater






Läslust, Språklust och Lyssna Läs Legimus!

1. Läslust för patienter med störst svårigheter. Bildverk inom 14 

olika intressen

2. Språklust = Språk- och lästräning med hjälp av mycket lättlästa 

böcker med bildstöd, för att återerövra ord och språket

3. Lyssna Läs Legimus! Patienterna rekommenderas Legimus och 

att lyssna på och följa med i texten, i lättlästa vuxenböcker



Läslust



Språklust = språk- och lästräning

Språklust Berättelser med enkel text och 
tecknade bilder som bildordlista:

Biobesöket Av Eva Thors Rudvall

Välkommen på fest! Av Eva Thors Rudvall

Berättelser med enkel text och 
fotografier som bildordlista:

Gå till biblioteket Av Eva Thors Rudvall

Gå till skogen Av Eva Thors Rudvall

https://www.viljaforlag.se/forfattare/eva-thors-rudvall/
https://www.viljaforlag.se/forfattare/eva-thors-rudvall/
https://www.viljaforlag.se/forfattare/eva-thors-rudvall/
https://www.viljaforlag.se/forfattare/eva-thors-rudvall/
https://sv-se.mostphotos.com/1097205/books
https://www.viljaforlag.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/9789188291028.jpg
https://www.viljaforlag.se/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/vaelkommen_paa_fest_m-ram.jpg
https://www.viljaforlag.se/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/9789177231684.jpg
https://www.viljaforlag.se/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/9789177234463.jpg


Lyssna  Läs  Legimus!

Lyssna  Läs  Legimus! Välj en bok du vill lyssna på!

Vägen till Vasaloppet (2015) Av: Klefbeck, Mattias

Lärkorna i L’Aquila (2015) Abruzzo Italiens hjärta Av: Werkmäster, Johan 

Kungsgatan (2015) Av: Lo-Johansson, Ivar 

Hundraåringen som klev ut…(2011) Av: Jonasson, Jonas

Välj en titel du vill läsa ur listan

Sök upp boken på Legimus.se

Lägg den i Bokhyllan = appen Legimus

Öppna appen Legimus i telefonen eller i 
plattan

Starta boken



Projektet under våren

• Yrkesgymnasium – besöker 9 klasser under 2 dagar, ca 220 elever 

och 6 pedagoger. Skrev in ca 8 elever för Legimus!

• Mariannelunds folkhögskola – info om Alla kan läsa, fokus på 

Legimus, 8-sidor i Akila

• Vi når fler Talboken kommer-låntagare, nu drygt 50 personer! 

• Vi börjar testa Talboken Kommer utan taltidningsprenumeration



Projektet fortsätter under 2018

1. Närbiblioteken Går ut!

2. Nu under hösten ”Går ut” mot arbetsplatser, för att nå 

”vanliga” låntagare som har svårt att läsa

3. Vi börjar med Linköpings kommun! Reportage i 

kommunanställdas tidning och kommunens tidning till 

alla hushåll





De bästa resultaten hittills under hösten

• Legimus har blivit mer känt. Fler och fler hör av sig!

• Valla folkhögskola hör av sig igen – skriver in ca 15 elever

• Yrkesgymnasium – besöker 2 klasser, skriver in ca 10 elever för Legimus!

• Vi besöker Svenska kyrkan med information

• Stadsmissionen tackar ja till besök!

• Byggnads Öst regionfullmäktigemöte,  med 50 deltagare, bokar oss!!!



Ny verksamhet för barn med synnedsättning

1. I samarbete med syncentralen

2. Föräldrar/familjer bjuds in till träff på biblioteket för 

information om taktila bilderböcker och Legimus

3. Pedagoger bjuds in till information 

4. Sinnenas sagostund! Hittar pedagog med synnedsättning. Vi 

erbjuder 4 söndagar under våren – välbesökt!



Sinnenas sagostund



Frågor?

Anna Fahlbeck 
bibliotekarie / Tillgänglighet

anna.fahlbeck@linkoping.se

TACK för att ni lyssnade!

mailto:anna.fahlbeck@linkoping.se

