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9.30 Tillgänglig läsning i skolan – en introduktion
9.50 Allt du behöver veta om talböcker och taltidningar, 

Helena Nordqvist, MTM
10.35 Paus
10.45 Skolbibliotekarien och läsningen - hur kan bibliotekarie och lärare     

samverka och komplettera varandra? Cilla Dalén, Hjulsta grundskola
11.30 Gemensam lunch på Umeå Folkets Hus
12.30 Vad är egentligen lättläst? och det du behöver veta om lättlästa 

böcker och nyheter. Erik Rågvik, MTM
13.15 Paus
13.25 Hur assisterande teknik kan öka delaktigheten för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, Tina Sand, centrala elevhälsan Ronneby
14.10 Fika med kakor
14.30 “Man fattar bättre när man får tala om det man läst” - om inkluderande 

läsundervisning, Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet
15.15 – 15.30  Summering av dagen och avslutning

Wifi
Anv: 
Lösen: 



MTM förstår att skolan är viktig
Mål
Alla inom skola som möter elever som på olika 
sätt skulle bli hjälpta av tillgängliga medier ska 
ha god kunskap om det som MTM erbjuder.



Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

MTM verkar för att alla 
ska ha tillgång till 
litteratur och 
samhällsinformation 
utifrån vars och ens 
förutsättningar oavsett 
läsförmåga eller 
funktionsnedsättning.



MTM
Just nu i Stockholm och Malmö.
Från 1 januari 2020 i Malmö
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