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NYSTART!
För mig så startar fortfarande året på hösten. 
Då har man vilat och tänkt på annat under 
sommaren och kommer tillbaka till jobbet full 
av energi. Det är dags att dra igång saker!  
Kanske en läsecirkel med lättlästa klassiker?

Böcker som blir klassiker innehåller ofta 
idéer, tankar och levnadsöden som fortsätter 
att vara meningsfulla. Klassikerna ger oss ock-
så gemensamma referensramar när vi pratar 
om saker. Därför är det extra roligt att många 
klassiker finns återberättade som lättläst, så att 
ännu fler kan ta del av dem. Vi kommer med 
våra bästa lättlästa klassikertips i tidningen.

Men hur gör man för att återberätta något 
som så många har en relation till? Det måste 
vara jättesvårt! Jag blev nyfiken och kontak-
tade Cecilia Davidsson. Hon återberättar 
Utvandrarna och Invandrarna med total känsla 
för Mobergs språk, så hon borde ju veta. 
Utvandrarna och Invandrarna känns för övrigt 
lite extra relevanta just nu, när det är så många 
som flyr till Sverige. Mobergs böcker handlar 
ju om att lämna allt för en chans till ett bättre 
liv. 

På försommaren hade vi besök från  
Centrum för lättläst i Finland. Då kom vi på 
att vi så klart borde berätta i tidningen att det 
finns lättlästa finska böcker för den som behö-
ver. Vi har ju en stor finskspråkig befolkning  
i Sverige, och särskilt bland personer med  
demens kan det glädja att få möta sitt hem-
språk när svenskan kanske faller i glömska.

Och nu är det inte långt kvar till 
bokmässan i Göteborg. Hoppas 
att vi träffar så många som 
möjligt av er där.

Önskar er alla en rik-
tigt härlig läshöst!

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  3 .  2 0 1 6

KA LEN DARIUM
PÅ GÅNG LANDET RUNT
3/10 Kurs i att skriva lättläst, 4 ggr varannan måndag,  
kl 13.00-16.00. Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, 
Kontakt: Anton Ljungh, anton.ljungh@sv.se, 
tfn 08-679 03 37.

12/10 Läsombudsutbildning för personal inom  
funktionsnedsättnings- och äldreomsorg, 4 ggr varannan 
onsdag, kl 13.00-16.00. Studieförbundet Vuxenskolan 
Stockholm, Kontakt: Anton Ljungh, anton.ljungh@sv.se,  
tfn 08-679 03 37.

13-14/10 Äldreomsorgsdagarna, Stockholmsmässan.  
MTM och LL-förlaget finns i monter A04:14.

18/10 Lättläst bokmässa i Växjö, kl 10.00–15.00  
i stadsbiblioteket.

19/10 Utbildning i Skara av nya läsombud och frivilliga 
högläsare i Skaraborg. Kontakt: Anna Anteryd, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Tel 0708-55 30 36.  
E-post: anna.anteryd@sv.se

27/10 Inspirationsdag i Linköping för läsombud,  
högläsare, m.fl. i Östergötland.  
Kontakt: Annika Holmén, Regionbibliotek Östergötland.  
E-post: annika.holmen@regionostergotland.se

Kan böckerna läsa människor?  
Det kan de förstås! Hur skulle  
de annars veta allting om oss? 
Lennart Hellsing
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Torsdagen är en riktig läsombuds- och 
högläsardag på bokmässan i Göteborg. 
Två inspirerande seminarium och vi 
finns på plats i vår monter hela dagen.

Kl. 11.30–11.50: Lättläst litteratur,  
nyheter och samhällsinformation 
inom LSS-omsorgen 

I ett demokratiskt samhälle måste 
böcker, nyheter och samhällsinformation 
finnas tillgängligt för alla oavsett läsför-
måga eller funktionsnedsättning.  
 

Hur ser tillgången till och behovet av 
lättläst ut inom LSS-omsorgen idag?

Medverkande: Lovisa Karlsson Kjellin & 
David Södergren Medin från MTM och 
Susanne Sandberg, Årets läsombud 2015.

Plats: Hälsa & Livsstil

Kl. 15.00–15.20: Högläsning för hälsa

För personer med demenssjukdom är 
högläsning näring för själen. Den väcker 
känslor, tankar och minnen som ger 
samtal och ger stimulans.

Medverkande: Catharina Kåberg, MTM och 
Marie Jönsson Schelander, läsinspiratör

Plats: Hälsa & Livsstil

15.30–16.00: Träffa oss i MTM:s  
läsombudsgrupp.

Vi finns i vår monter C04:22 i C-hallen. 
Eller kom förbi när det passar. Någon 
av oss finns på plats hela torsdagen och 
fredag fram till lunch.

Välkomna!

Det ges ut omkring 15 lättlästa böcker i Finland 
per år, och många av dem kan vara till nytta 
också för svenska läsombud. I Sverige bor fler 

än 70 000 personer över 65 år som är födda i Finland. 
Speciellt för dem som drabbas av demens kan försäm-
rade kunskaper i svenska leda till isolering och ohälsa. 
Läsombud som inte själva kan finska kan stödja dessa 
personer genom att ta reda på vilka kolleger som kan 
finska och se till att de har tillgång till lättlästa böcker. 
Om man är ovan att använda finskan kan en bok vara 
just det stöd man behöver för att komma igång! 

Nätbokhandel 
På webben finns nätbokhandeln Selkokeskuksen kir-
jakauppa som samlar de flesta lättlästa böcker som ges 
ut på finska: http://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/
kirjakauppa/.  

Bokhandeln är på finska, men man kan ta kontakt per 
mejl på svenska eller engelska: selkokeskus@kvl.fi. 
Selkokeskus är finska för ”Centrum för lättläst” och 
är en organisation som arbetar för att främja lättläst i 
Finland. De ger också ut en katalog med årets lättlästa 
böcker varje höst. Den kan man beställa gratis, det är 
bara att skicka ett mejl. Opike bokhandel säljer Opike-
förlagets lättlästa böcker och är också värd ett besök: 
www.opike.fi/tuotteet. Klicka på Selkomateriaalit.

Boktips
Den lättlästa e-boken Arkipäivän elämää (Vardagsliv) 
finns att läsa på webben. Författarna har i Finlands 
fotografiska museum arkiv letat fram bilder som visar 
den finländska vardagen under 40-, 50- och 60-talen. 
Till bilderna finns korta faktatexter, som främst berät-
tar var och när bilden tagits och vad den föreställer. 
Arkipäivän elämää, och andra lättlästa  
e-böcker finns att läsa gratis på:  
papunet.net/pelit/tietoa-ja-tarinoita. 
 I år kom det ut en alldeles utmärkt lättläst finsk dikt-
samling. Tuija Takala iakttar i Kierrän vuoden ( Jag går året 
runt) människorna omkring sig, naturen och årstidernas 
gång. Boken är indelad i kapitel efter årets månader, 
och i slutet finns förslag på diskussionsfrågor för varje 
månad, till nytta för både lärare och läsombud.

Text: Solveig Arle och Minna Salonen,   
som arbetar med lättläst i Finland

Foto: Ann-Britt Pada

MÖT OSS PÅ BOKMÄSSAN 22 september

LÄTTLÄST PÅ FINSKA
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Så börjar ett brev från Herman Swahn på Studieförbundet Vuxenskolan  
i Vetlanda till de frivilliga högläsarna i kommunen. Brevet berättar om 
vad som är på gång framöver; regional inspirationsdag i Jönköping, 
sommaravslutning och gemensam bussresa till bokmässan i Göteborg  
i september. Tonen och värmen i brevet gör mig glad. Jag åker till Vetlanda 
för att träffa Herman och frivilliga högläsaren Karin Klint.

K
arin är frivillig högläsare sedan ett 
och ett halvt år tillbaka. Tillsam-
mans med Ingrid Arthursson och 
Inger Nykvist läser hon en gång i  
   veckan 

på en demensavdelning 
på äldreboendet Norr-
gården i Vetlanda.

– Vi får så mycket 
uppmuntran och så 
mycket tillbaka både 
från de boende och 
personalen, berättar 
Karin. Någon personal 
försöker att vara med 
under läsestunden, och 
nu till sommaravslut-
ningen kom chefen på 
boendet med blommor 
och tackade oss för att 
vi kommer och läser högt.

– Det är bra att vi är tre som delar på detta, 
fortsätter hon. Skulle någon av oss bli sjuk eller 
upptagen med något annat så bryts inte kontinui-
teten, det blir högläsning ändå. Och det känns bra 
att ha någon att prata med efteråt om hur dagens 
högläsning var.

HEJ KÄRA  
HÖGLÄSARE!

På Studieförbundet Vuxenskolan (SV) på små-
ländska Höglandet i Jönköpings län är det verk-
samhetsutvecklare Madeleine Svärd som har det 
övergripande ansvaret för högläsarna. Herman, 

som även han är verksamhetsutvecklare, 
har ansvaret för den löpande kontakten.

– Vår avdelning omfattar kommu-
nerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och 
Vetlanda, berättar Madeleine när vi 
pratas vid på telefon. Vi har verksam-
het med frivilliga högläsare i samtliga 
kommuner förutom Sävsjö, men där är 
vi också på G att dra igång. Vårt mål är 
att alla äldreboenden i våra fem kom-
muner ska kunna erbjudas högläsning. 
Att detta fantastiska som högläsning är 
ska komma fler till del.

Hur var det då med brevet från  
Herman?

– Det är självklart för mig att hålla 
och vårda kontakten med högläsarna, säger han. 
Det är viktigt att de känner sig viktiga, och att 
skicka ett brev om vad som händer känns trevli-
gare än att skicka ett mejl. Varje termin bjuder 
vi in till en träff  för enbart högläsare, och till en 
allmän träff  för alla cirkelledare. De frivilliga 
högläsarna kallas ju även för cirkelledare hos oss 

L Ä S O M B U D ET  n r  3 .  2 0 1 6

Det är självklart  
för mig att hålla  
och vårda kontakten  
med högläsarna,  
säger han. Det är  
viktigt att de  
känner sig viktiga.

”
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på SV, precis som våra andra 
ledare i allt från spanska till 
biodling.

Vad tycker Karin om att få 
brev från Herman?

– Det är roligt, trevligt 
med den kontakten och att 
känna att man ingår i en stor 
verksamhet och organisa-
tion, svarar Karin.

Hermans avslutnings-
ord i brevet till högläsarna i 
Vetlanda får bli en hälsning 
till alla som är läsombud och 
frivilliga högläsare: Lycka till 
med högläsningen!

Text och foto:
Catharina Kåberg 

P riset Bästa lättlästa bibliotek  gick i år 
till Tumba bibliotek. De får utmärkelsen 

för sitt framgångsrika arbete med lättläst 
litteratur och lättlästa nyheter i en kommun 
som präglas av sin flerspråkighet, mång-
fald och unga befolkning. Priset delades 
ut den 8 september på Tumba bibliotek av 
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 
Bibliotek Botkyrkas verksamhetschef Anja 
Dahlstedt kommenterar priset:
  – Det är ett välförtjänt pris, vi har verk-
ligen kraftsamlat kring lättläst på senare 
tid i både Tumba och i resten av organi-
sationen. Det är ett erkännande av arbetet 
på alla våra bibliotek. Särskilt bra känns 
det också att vinna priset ett år när lättläst-
frågorna är så aktuella. Behovet av bibliotek 
som arbetar aktivt utifrån de nyanlända 
invånarnas behov är större än någonsin.
 MTM utser årligen Sveriges Bästa lätt-
lästa bibliotek. Utmärkelsen delas ut till ett 
bibliotek som har insett behovet av lättläst 
hos flera målgrupper och som har genom-
tänkt information kring lättläst.

Text: Tobias Willstedt,
Foto: Marita Forsberg

Karin Klint och Herman 
Swahn ser vi på den stora  
bilden ovan. Madeleine  
Svärd på den lilla bilden 
nedan.

TUMBA – 
ÅRETS  
LÄTTLÄSTA  
BIBLIOTEK

Karin Svensson och Ali Reza Khanicheh från Tumba 
bibliotek. I mitten Magnus Larsson, generaldirektör MTM.



Årets  läsombud 2016
Så beskrivs årets läsombud 2016 av bibliotekarien Christian  
Nilsson på Lidköpings stadsbibliotek. Årets pristagare heter Ingrid  
Jonsson och hon arbetar på Rudenschöldsgatans gruppbostad i Lidköping.

Jag träffar Ingrid en stund innan utdelningen av priset 
för Årets läsombud på Lidköping stadsbibliotek den 
22 juni. Ingrid nominerades av sina läsombudskolle-
gor och av stadsbiblioteket, som hon har samarbetat 
med i flera år. Hon har varit ett aktivt och engagerat 
läsombud i över tio år, och regelbundet medverkat som 
högläsare när biblioteket i Lidköping ordnat bokcaféer 
för personer med olika funktionsnedsättningar. Ingrid 
beskrivs som en riktig eldsjäl.

Det är en mycket glad pristagare jag träffar. Ingrid 
säger att det på ett sätt känns konstigt att få ett pris för 
något som i sig är så roligt som att vara läsombud.

Bokcirkel för pensionärer på LSS-boenden
Det var när en av de boende på Ingrids arbetsplats blev 
pensionär och inte längre besökte dagverksamheten 
som Ingrid tyckte att hon borde hitta på något för 
henne. Då föddes tanken på en bokcirkel för pensionä-
rer på LSS-boenden. Ingrid kontaktade omsorgschefen 
och biblioteket i Lidköping och efter en tid planerande 
startade hon en bokcirkel 
som nu träffas varannan 
vecka och som består av 
pensionärer från olika 
LSS-boenden i Lidköpings 
kommun. Det är ett glatt 
gäng som under åren lärt 
känna varandra. Alla vill 
vara med på bild och be-
rätta om verksamheten.

– Hur väljer ni böcker? 
– Alla väljer tillsammans, säger Britt. 
– Nej, Ingrid får bestämma, menar Rosmarie. 
– Jag brukar få välja om vi har svårt att bestämma, 

säger Ingrid.
– Finns det någon favoritbok?
– En naken karl, ropar Lisbeth. 
– Ja! ropar de flesta deltagarna. Alla verkar gilla 

Johan Werkmästers böcker om karln som alltid lyckas 
få av sig kläderna. 
 

 Stanna upp i läsningen
– Det är också givande att läsa klassiker, berättar 
Ingrid. Det är roligt med böcker som deltagarna kan 
känna igen sig i. Men ännu viktigare är att stanna upp i 
läsningen och att prata och fundera om det man läser.  

Hon berättar att alla i bokcirkeln brukar ha kloka 
tankar och alla uppskattar olika saker i böckerna.

– Det spelar inte så stor roll vad man läser, menar 
Ingrid, utan det är boken i sig och läsandet som är vik-
tigt. En bok som man läser högt ur behöver inte vara 
rolig. Den kan vara spännande, intressant och den kan 
vara tråkig. Men den berör. Utifrån en bok kan man ut-
veckla sina tankar, man hör språket och man får större 
ordförråd. Det finns inget negativt med högläsning.

– Kommer priset att påverka dig som läsombud?
Ingrid skrattar till: 
– Ja nu måste jag lägga på ett kol och visa att jag är 

värd priset, säger hon.
Men sedan låter hon allvarligare på rösten.
– Det är roligt att arbetet som jag gör med mina 

kollegor och i samarbete med biblioteket uppmärk-
sammas. Jag hoppas att det här gör att man fortsätter 
att satsa på läsombuden i vården.

Text: David Södergren Medin 
Foto: Catharina Kåberg
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– INGRID ÄR LITEN MEN  
NAGGANDE GOD!

Utifrån en bok kan  
man utveckla sina  
tankar, man hör  
språket och man  
får större ordförråd.

”
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1Varför började du 
skriva lättläst?
Under många år arbetade 

jag på en tidning med lättlästa ny-
heter, och då föddes också tanken 
på att skriva lättläst skönlitteratur. 
Jag är ju ”vanlig” författare i grun-
den. Jag älskar att gå i närkamp 
med orden, vilket man verkligen 
får göra när man skriver lättläst.

2Vad tycker du är  
svårast när du ska 
återberätta en  

roman på lättläst?
Varje roman har sina egna,  
specfika utmaningar, men en 
komplex struktur med flera olika 
tidsplan kan ställa till det. Det svå-
raste jag har återberättat är August 
Strindbergs Röda rummet, som 
innehåller många sidospår och 
stora tidshopp. Mobergs romaner 
är enklare eftersom kronologin är 
någorlunda rak, men samtidigt är 
det väldigt mycket text … 

3 Hur mycket tänker 
du på att fånga  
tonen och stäm-

ningen i boken, jämfört 
med att få med handling-
en? Vad skalar du bort 
och vad behåller du?
Det gäller att hitta en bra balans 
här. Tonen i boken är jätteviktig! 

Jag är mån om att originalförfat-
tarens temperament och språk 
ska finnas kvar, så långt det är 
möjligt. Det är ju det som gör 
en text till litteratur. Handlingen 
är förstås också viktig, berät-
telsen ska ju vara ”begriplig”. 
Skalar jag bort för mycket blir 
ju ingenting kvar, men det kan 
faktiskt också bli tvärtom: att 
berättelsen blir tydligare av att 
bli mer avskalad.

4Lättlästa böcker 
fungerar ofta 
väldigt bra att läsa 

högt. Är det något du 
arbetar medvetet med? 
Mer och mer! Just för att jag 
har blivit mer medveten om att 
böckerna används i högläsnings-
situationer. I Invandrarna har jag 
läst vartenda ord högt. 

5Varför ska man 
läsa Utvandrarna 
och Invandrarna 

idag? Har de fortfarande  
betydelse och i så fall  
på vilket sätt?
Mobergs romaner har kanske  
aldrig varit så aktuella som i dag. 
Det är omöjligt att inte dra paral-
leller till vår tids flyktingströmmar. 
Karl Oskar och Kristina flydde 
visserligen inte från något krig, 
men de flydde från fattigdom och 

elände. Sverige var en gång ett fat-
tigt utvandrarland, och romanerna 
påminner oss om detta. Men det 
som gör dem så läsvärda är fram-
för allt de många levande person-
porträtten, spänningen och den 
råa humorn. Och den småländska 
dialogen, inte att förglömma. 

UTVANDRARNA
Följ Karl Oskar och Kristina när de  
lämnar Sverige och utvandrar  
till Amerika med hopp om ett bättre liv.

INVANDRARNA
När svenskarna anlänt till det nya landet 
väntar en lång resa mot deras nya  
boplats i Minnesota, en vildmark där  
de ska bygga ett nytt liv. (kommer i okt)

Av Vilhelm Moberg
Återberättade av Cecilia Davidsson
LL-förlaget, nivå 3 – lätt

5 FRÅGOR TI LL . . .

Cecilia Davidsson som återberättar  
Vilhelm Mobergs klassiker Utvandrarna  
och Invandrarna på lättläst svenska.  
Böckerna tillhör våra mesta klassiker  
och nu finns de äntligen som lättläst.
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Ylva Eggehorn. Till boken hör en 
cd där du kan höra dikterna läsas 
och sjungas.
LL-förlaget nivå 3 – lätt

EN VÄRLDSOMSEGLING  
UNDER HAVET
av Jules Verne
återberättad av Peter Gotthardt

Professor Arronax och hans betjänt 
Charles reser till 
Stilla havet för att 
leta efter ett sjö-
odjur. Men odjuret 
visar sig vara den 
hemliga u-båten 
Nautilus, och efter 
ett skeppsbrott 
blir Arronax och 
Charles tillfångatagna ombord. 
Båtens kapten heter Nemo och 
tillsammans med sin besättning tar 
han med de två fångarna ut på ett 
oförglömligt undervattensäventyr.
Hegas, nivå 5, Lix 27

KLASSIKER för alla!
”Ja visst gör det ont när knoppar brister”. Karin Boyes ord väcker minnen för många.  
De är vackra ord som gjorda för ett samtal om känslor. Att känna igen dem gör oss också del-
aktiga i samhället, eftersom de används i många sammanhang. Så är det med klassiker  
– de väcker minnen och känslor och ger delaktighet. Flera av dem finns dessutom som lättläst!

Box 5113
121 17 Johanneshov

SVERIGE
Porto betalt
Port payé

B

JULROSEN OCH  
ANDRA BERÄTTELSER 
av Selma Lagerlöf
återberättad av Johan Werkmäster

En novellsamling 
med åtta berättelser 
av Selma Lagerlöf: 
Julrosen, Dödskal-
len, Fågel Rödbröst, 
Gudsfreden, Jul-
klappsboken,  
I Nasaret, Råttfällan 
och Djurens nyårsnatt. Vi får möta 
skogsrået, dödgrävare, rövare och 
många andra i denna bok om både 
spökerier och mirakler i juletid.
LL-förlaget, nivå 1 – lättast

DE 39 STEGEN
av John Buchan

Året är 1914 och  
Richard Hannay har 
återvänt till England 
från Sydafrika. Han 
blir snabbt uttråkad 
och funderar på att 
resa tillbaka till Afri-
ka. Men så hittar han en 
mördad man i sitt vardagsrum och 
blir indragen i en klurig spionhisto-
ria. Spännande äventyrsroman som 
har filmats av Alfred Hitchcock.
Vilja förlag, nivå X-large

DEN HEMLIGA TRÄDGÅRDEN
av Frances Hodgson Burnett
återberättad av Peter Törnqvist

Mary växer upp i Indien men när 
hon är 10 år dör hennes föräldrar. 
Hon skickas 
till ett ensligt 
slott i Eng-
land där hon 
ska bo med 
sin stränge 
farbror. Mary 
känner sig 
ensammast i 
världen. Men så hittar hon en hem-
lig och övergiven trädgård där hon 
finner tröst och möter nya vänner. 
Underbar ungdomsklassiker från 
1912.
LL-förlaget, nivå 2 – lättare

JAG ÄLSKAR DIG  
– SVENSKA KÄRLEKSDIKTER
Några av de mest 
älskade svenska 
kärleksdikterna 
samlade i en bok. 
Karin Boye,  
Dan Andersson, 
Nils Ferlin och 
Edith Södergran har skrivit några 
av dikterna. Här finns också poesi 
av Tove Jansson, Evert Taube och 

text: viveka norström hallberg, 
clara lindström  

och helena lingmert

BOKTIPSET!


