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Tänd ett ljus,  
läs en bok!
För mig är de vintermörka månaderna tid för 
läsning. Vad kan passa bättre en eftermiddag 
när det skymmer redan vid tre, än att samlas 
runt en bok eller krypa upp i läsfåtöljen? Ja, 
möjligen lite julpyssel – färger, smaker och  
dofter som motar bort hotande vemod. I det 
här numret av Läsombudet tipsar vi om lätt-
lästa vinterböcker och julpyssel-inspiration.
 Har ni förresten upptäckt lättlästförlagens 
provläsning på internet? Den är jättebra! Man 
får bläddra i alla böcker i lugn och ro och  
bestämma vad man vill köpa eller låna.  
Läs mer om hur det går till på sidan tre.
 Även om vintermörkret lockar till mys, så 
händer det också spännande saker kring läsom-
bud och högläsare. I Jämtland/Härjedalen har 
man börjat nystarta verksamheten. Vi frågar 
bibliotekarien Johanna hur de går till väga och 
vilka reaktioner de mött. Läs också om Lättläst 
bokmässa i Växjö som hölls i oktober med 
digert program och många besökare och om 
”Läslust för alla” i Stockholm. Där träffades 
läsfrämjare från hela landet för att se hur vi 
bättre kan samarbeta för att nå ut med läsning 
inom funktionshinders- och äldreomsorgen.
 På flera ställen har också hållits inspirations- 
och utbildningsdagar. Gemensamt för alla mö-
tesplatser är att där bubblar av idéer. Än är inte 
så mycket färdigplanerat för våren, men besök 
”På gång landet runt” på Läsombudswebben 
då och då för uppdateringar.
 Jag önskar er alla allt gott inför 
helgerna, möjlighet till åter-
hämtning, och energi till 
nya, spännande projekt på 
det nya året!

Lovisa 
Karlsson Kjellin
redaktör

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

L Ä S O M B U D ET  n r  4 .  2 0 1 6

KA LEN DARIUM

PÅ GÅNG LANDET RUNT
25/1 Läslust för alla! Nystart för läsombud och frivilliga högläsa-
re i Blekinge. Inspirationsdag på Sölvesborgs bibliotek. Kontakt: 
Maria Lundqvist, e-post maria.lundqvist@regionblekinge.se.

2/2 Inspirationsdag i Eskilstuna för läsombud, kulturombud, 
högläsare m.fl. i Sörmland. Kontakt: Victoria Lagerkvist,  
e-post victoria.lagerkvist@dll.se.

14/2 Inspirationsdag i Växjö för läsombud, högläsare, arbets-
grupper m.fl. i Blekinge, Kalmar län och Kronoberg. Kontakt: 
Maria Lundqvist, e-post maria.lundqvist@regionblekinge.se.

15/2 Inspirationsdag i Mönsterås för läsombud, högläsare,  
arbetsgrupper m.fl. i Blekinge, Kalmar län och Kronoberg.  
Kontakt: Pia Larsson, e-post pia.larsson@rfkl.se.

4–6/4 Leva & Fungera, Svenska mässan, Göteborg. Nordens 
största hjälpmedelsmässa.

Håll koll på mtm.se/lasombud för senaste nytt.

Att läsa en bok för första gången  
är som att finna en ny vän, att läsa om den  
är som att återse en gammal bekant.

Kinesiskt ordspråk
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– Ja, lättläst kan passa jättebra 
om du läser högt för personer med 
demens. De här små pocketarna är 
mysig läsning.
 – Ta den här broschyren. Där 
kan du läsa mer om taltidningar. 
Du tecknar en prenumeration 
precis som vanligt hos din tidning.

Jag har fullt upp vid MTM:s bok-
bord på Lättläst bokmässa i Växjö. 
En mässa som hålls vartannat år 

och fokuserar på läsning för alla 
som behöver lite enklare texter. 
Under dagen inspireras besökarna 
av hur det gick till att skriva den 
lättlästa versionen av En man som 
heter Ove, brukarläsombud från Es-
löv som berättar om boken de har 
skrivit, dikter, boktips och mycket 
annat. Vid bokborden finns lätt-
lästförlag, FUB, ABF, bibliotek, 
daglig verksamhet med flera.
 Efter en dag där jag träffat lä-

sarna direkt och högläsare, läsom-
bud, specialpedagoger, biblioteka-
rier och andra som arbetar med 
läsning till funktionshinders- och 
äldreomsorgen, särskolan och SFI 
är jag alldeles varm om hjärtat. Så 
mycket positiv energi! Jag läng-
tar redan till Lättläst bokmässa i 
Växjö 2018.

Text: Lovisa Karlsson Kjellin
Foto: Catharina Kåberg

Vi var på Lättläst bokmässa i Växjö
Fredric Lindström ler nöjt när Åse Magnusson läser hans dikter för publiken.

Letar du efter en bra bok att låna eller köpa och 
vet inte vilken du ska välja? Provläs ur böckerna 
på de lättlästa förlagens hemsidor så blir ditt 
val enklare! LL-förlaget, Vilja förlag och Hegas 
erbjuder alla lättlästa böcker och möjligheten att 
bläddra och läsa några sidor i dem via förlagens 
respektive hemsidor. Så här hittar du fram till 
bläddrandet

LL-förlaget
På LL-förlagets startsida hittar du via länken 
Provläs i våra böcker länkar till samtliga böcker 
som går att provläsa. Du kan också gå in via de 
enskilda böckerna i förlagets bokhandel och där 

klicka på Läs några kapitel ur boken! eller Läs ett 
längre stycke ur boken.  
Webb-adress: www.lattlast.se/ll-forlaget 

Vilja förlag
Klicka på boken som du blir intresserad av och 
bläddra i den via länken Provläs boken direkt!
Webb-adress: www.viljaforlag.se 

Hegas:
Du klickar på den bok du söker eller som fångar 
ditt intresse. Gå vidare via länken Mer info. I rutan 
Fakta om boken hittar du länken Provläs.  
Webb-adress: www.hegas.se 

Provläs lättlästa böcker!
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– Tänk aldrig att det inte 
är lönt att läsa och berätta 
för personer med grav 
intellektuell funktionsned-
sättning, för det är det. 
Man får bara anstränga 
sig lite mer än vad man 
behöver göra när man 
läser för de som har det 
lättare för sig. Gör det en-
kelt och använd rekvisita, 
säger inspiratören, cirkel-
ledaren och det tidigare 
läsombudet Agneta  
J Granemalm.

D
et är tidig mån-
dagskväll och dags 
för läsgruppen att 
träffas på biblioteket 

i Ljungby. Deltagarna kommer 
i en lång rad tillsammans med 
personal och assistenter för att 
träffa Agneta i det rum där de 
samlas varannan vecka. Samtliga 
nio deltagare har en grav intel-
lektuell funktionsnedsättning 
och flera av dem har även andra 
funktionsnedsättningar. Sju av 
dem saknar tal.
 – Läsgruppen startade på ini-
tiativ av personal på en gruppbo-
stad. De kontaktade mig eftersom 
de önskade att det skulle finnas 
en aktivitet som deltagarna 

LYSSNA, TITTA, KLÄM, 
KÄNN OCH LUKTA!
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kunde få komma ut på utan att vara hänvisade till 
aktiviteter där det finns andra som kan mer, berättar 
Agneta. Läsgruppen är så mycket som möjligt på deras 
egna villkor och utifrån deras egna förutsättningar. 

Agnetas engagemang för högläsning inom om-
sorgerna väcktes redan på mitten av 90-talet då 
läsombudsverksamheten inom LSS drog i gång 

i kommunen. Agneta utbildade sig till läsombud, blev 
med i kommunens arbetsgrupp för lättläst och började 
i sin tjänst som arbets- och fritidskonsulent att åka runt 
till arbetsplatsmöten inom daglig verksamhet och på 
gruppbostäder för att inspirera till högläsning. Och 
under alla år sedan dess har hon fortsatt att på olika 
sätt sprida läsinspiration. Nu har Agneta gått i pension 
men fortsätter att läsa för grupper både inom LSS- och 
äldreomsorg, nu i egenskap av cirkelledare i Studie-
förbundet Vuxenskolans regi. Hon är fortfarande med 
i den kommunala arbetsgruppen, utbildar nya läsom-
bud, är ordförande i Berättarnätet Kronoberg och enga-
gerad i Sagomuseet. Engagemanget kring högläsning 
och berättande är fortsatt stort och brett.

Vad är ditt råd till de som läser eller som vill 
börja läsa för personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning?

 – Gör det enkelt och använd rekvisita, svarar Agneta. 
Jag varvar högläsning av lättlästa böcker med berät-
tande. Är det sedan lite kärlek med i berättelserna, 
som t.ex. i de lättlästa böckerna om Johanssons dotter, 
så blir det lättare. Det tycker de om. Eller om det är 

någon som gör bort sig. Det går också hem. Föremål 
och annat som knyter an till berättelserna använder 
jag för att de utöver att lyssna och se på bilder även 
ska kunna klämma, känna och lukta. Rekvisitan för-
stärker upplevelsen av berättelsen. 
 Den här gången skickas en ko och en mängd andra 
djur, om än i litet format, runt när Agneta berättar 
historien om Gubben och gumman som skulle sälja sin 
ko, och en potta kommer fram när det blir dags för 
berättelsen om Den förtrollade pissepottan. Med sig har 
Agneta också en fantastisk ”sagopall” som hon har lå-
nat på Sagomuseet. Den är skapad av konstnären Kjell 
Sundberg och fylld av snidade träfigurer som också 
kan användas för att illustrera berättelserna.
 – Det känns meningsfullt det jag 
gör, säger Agneta. Jag har hört så 
många säga att det inte går att ha 
högläsning eller andra aktiviteter 
för personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning, men det kan 
man! De växer, de är med, de förstår 
och alltid är det något som fastnar. 
Uppnår man det så har man kommit 
en bra bit på väg. Det är bara att vara 
positiv själv. Jag kan ge dem något 
som de har glädje och behållning av, 
åtminstone för stunden, och det är 
gott så.

Text och foto: Catharina Kåberg



MTM ordnade en rikskonferens för de regionala  
krafter som jobbar för läsning inom LSS och äldre- 
omsorgen. Drygt femtio deltagare från hela landet  
träffades i Stockholm och diskuterade ”guldkorn” 
och ”gruskorn” i arbetet.
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”LÄSLUST
FÖR ALLA”

En av deltagarna var  
Maria Lundqvist från 
Biblioteksutveckling Ble-
kinge Kronoberg. Maria 
arbetar bland annat med 
tillgänlighet och har lång 
erfarenhet av läsombud 
och högläsning. Så här 
tyckte hon om vår  
konferens.

Vilken roll har du i  
arbetet med läsombud 
och högläsare? 
Jag är med i den regionala 
arbetsgruppen som är ge-
mensam för Blekinge, Krono-
bergs och Kalmar län. I den 
ingår förutom den regionala 
biblioteksverk-
samheten också 
Studieförbundet 
Vuxenskolan, 
FUB och MTM. 
Vi i arbetsgrup-
pen jobbar med 
att stödja de lo-
kala arbetsgrup-
perna och gör till exempel 
inspirations- och fortbild-
ningsdagar varje år för dem, 
högläsare, läsombud och 
andra intresserade.

Hur tycker du att  
konferensen var? 
Jag tycker det var en gi-
vande dag med ett varierat 
och intressant innehåll. 

Bra blandning av föreläs-
ningar, presentationer och 
gruppdiskussioner. Sara 
Lövestam var en perfekt 
avslutning på dagen. Trevligt 
också att få träffa kollegor 
från hela landet.

Fanns det något som du 
hade önskat diskutera, 
som inte kom på tal? 
Inte direkt, men jag hade 
gärna velat höra mer om 
hur arbetet fungerar i andra 
regionala arbetsgrupper.

Vad är det viktigaste 
budskapet från dagen?
Det viktigaste ligger i 
rubriken för dagen, att alla, 

oavsett funktions-
nedsättning, ska 
ges möjlighet att ta 
del av litteratur och 
få känna läslust. 
Det förmedlades 
så väl av de med-
verkande. Svårt att 
säga vad som var 

bäst, det blev en sån bra 
helhet med de olika delarna.

Kan du tänka dig att 
komma på en liknande 
dag igen. 
Ja, det kan jag och då skulle 
jag gärna vilja ha med fler från 
min regionala arbetsgrupp. 

Text och foto: Tom Weegar

Lovisa Karlsson Kjellin och David Södergren-Melin från MTM 
pratar med Solveig Arle, som kom hela vägen från Helsingfors  
i Finland.

Under en workshop samlade deltagarna grus- och guldkorn. 
Dåligt stöd från chefer var mest grus medan allt slags sam- 
arbete var guld värt.

Årets läsombud 2015 Susanne Sandberg berättade om sina 
många erfarenheter av högläsning. Susanne tryckte på att det  
är viktigt att anpassa läsningen till lyssnarnas förmågor.

Författaren Sara Lövestam avslutade med att tala om konsten
att skriva lika spännade som lätt, något som hon visat möjligt i 
LL-böckerna Flicka försvunnen och Bedragaren.
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1Hej Johanna, vill du 
berätta lite om vad 
det är du arbetar 

med?
Jag är bibliotekarie i Krokom. 
Den största delen av min arbetstid 
finns jag på vår bokbuss. 20 % av 
min tjänst ägnar jag åt tillgängliga 
medier för hela vår region, Jämt-
land/Härjedalen. Detta uppdrag 
har jag haft sedan januari i år och 
jag kommer att fortsätta med det 
åtminstone hela 2017. 

2Varför drar ni igång 
en satsning på läs-
ombuden?

Läsombudsarbetet har tyvärr legat 
lite lågt hos oss en period. När det 
blev klart med min deltidstjänst på 
regional nivå, undersökte vi (jag, 
Catarina Lundström, regional 
 biblioteksutvecklare och Annika 
Eliasson Faxén, bibliotekskonsu-
lent) vad vi främst bör fokusera på. 
Då lyftes bland annat önskemål om 
att få igång läsombudsverk 
samheten igen och därför har vi 
tagit nya tag, till exempel med 

inspirationsdagen för läsombud, 
högläsare och andra intresserade 
som vi hade i september.

3 Varför är det  
viktigt med just  
läsombud?

Det handlar förstås om demo-
krati, rätten för alla att läsa, att 
få ta del av information i samhäl-
let och att känna sig delaktig. 
Det handlar också om rätten till 
kultur. Och jag tror att alla som 
är involverade i högläsning tycker 
att det är en betydelsefull och 
givande aktivitet. 

4Hur kan bibliotek 
och bibliotekarier 
stötta läsombud i 

deras arbete? 
Vi är en viktig del i läsombudsar-
betet och kan göra mycket! Vi kan 
tipsa om passande litteratur och 
ge inspiration till läsning. Vi kan 
också hjälpa till med marknads- 
föring och information, och vi kan 
delta vid och arrangera läsom-
budsträffar. 

 

5Vill du tipsa  
om något?
Gå in på www.mtm.se  

och ta del av deras nya sida för 
läsombud! Där finns det boktips, 
intervjuer och användbar informa-
tion. Där kan du också ta del av 
det nya, fina studiematerialet som 
kommit ut – Läsa tillsammans.

Text: David Södergren-Melin

5 FRÅGOR TI LL . . .

Johanna Vestfält som arbetar med att dra igång 
läsombudsverksamheten i Jämtlands och Härje-
dalens län. Hon vill både stötta de läsombud  
som finns sedan tidigare och locka fler att bli  
läsombud och högläsare.

Nu finns en enkel handledning för alla som håller 
i studiecirklar och utbildningar för att bli läsom-
bud och högläsare. Studiehandledningen hör 
ihop med det nya studiematerialet Läsa tillsam-
mans. Den ger förslag till upplägg av en hel-

dagskurs och en studiecirkel om fyra gånger. Se 
studiehandledningen som just ett förslag och en 
checklista för att inte glömma något viktigt.
 Du hittar studiematerialet och handledningen 
på www.mtm.se/lasombud/for-nedladdning/

De finns en handledning till Läsa tillsammans



tokig, eller håller han på att för-
ändras? Dickens skrämmande och 
roliga klassiker återberättas med 
många illustrationer.
LL-förlaget, nivå 2 – lättare

MYSTERIET MED TOMTERÅNARNA
av Torsten Bengtsson

Kompisarna Peo, Lollo, Ester och 
Jamal har en egen nyhetskanal,  
där de gör filmklipp och lägger ut 
på internet. En sen vinterkväll  
rånas butiken där Esters syster  
jobbar. De två rånarna är utklädda 
till jultomtar. Några 
dagar senare hittar 
gänget både stöld-
gods och tomteklä-
der i närheten av 
stugan där de har 
sin nyhetsstudio. 
Varför har rånarna 
lämnat sina saker 
där? Kan gänget 
lösa mysteriet? Fristående fortsätt-
ning på Mysteriet på kyrkogården. 
Hegas, nivå 3, Lix 17

LÄSNING inför jul!
Julen för många är lika med mys och gemenskap men för andra kan julen vara ganska  
jobbig. Här tipsar vi om böcker med spänning, traditionellt pyssel och relationer.  
Men ett har de gemensamt – julen!

Box 5113
121 17 Johanneshov

SVERIGE
Porto betalt
Port payé

B

FIRA ÅRET RUNT
av Marit G. Engstedt

En bok med Sveriges alla stora 
och små högtider och traditioner 
i tidsordning. Läs 
om advent, lucia, 
jul, nyår och tret-
tonhelgen. I boken 
finns också recept, 
pyssel, rim och 
sånger som knyter 
an till högtiderna. 
Ester Sorri bidrar 
med stämningsfulla bilder.
LL-förlaget, nivå 2 – lättare

EN PERFEKT JULAFTON
av Josefin Schygge

Najib är ensamkommande flykting-
barn och firar jul med sin extra- 
familj. Han tycker att det känns 
både roligt och jobbigt. Roligt 
eftersom han får 
vara med Daniel 
och hans familj. 
Jobbigt för att han 
längtar efter sin 
familj hemma i 
Afghanistan. Allt 
han vill är att få 
kontakt med sina 
föräldrar. Kommer han att kunna få 
sin önskan uppfylld? 
Vilja förlag, nivå 3, Lix 17

GOD DÖD JUL
av Inger Frimansson 

Snart är det jul och alla borde vara 
glada. Men Linda är arg och kan 
bara tänka på hämnd. Hon har 
nämligen fått sparken för att hon 
varit berusad på 
arbetstid. Plötsligt får 
Linda en farlig idé. 
Hon ska gå till jobbet 
en sista gång.  
De få vad de för-
tjänar … En riktig 
rysare med allvarlig 
botten, som öppnar 
upp för diskussion.
Vilja förlag, nivå 4, Lix 16

SPÖKHISTORIER VID JUL
av Charles Dickens
återberättad av Johan Werkmäster

Det är julafton när den snåle och 
ondsinte Scrooge sitter på sitt 
kontor och fryser. Han hatar julen 
och tycker att den är rent trams. 
Plötsligt får 
Scrooge  
besök av ett 
spöke som tar 
med honom 
på en rad olika 
julfiranden. Har 
Scrooge blivit 

text: viveka norström hallberg, 
helena lingmert och 

clara lindström

BOKTIPSET!


