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Hej på er alla! 
◆ Allra först – ta en minut och fyll i den  
medskickade svarskupongen med frågor om 
Läsombudet och era kontaktuppgifter. Det är 
guld värt för både er och oss att vi skickar  
tidningar och information till rätt adresser.
 Förra året fick vi in 1 450 svar. Vissa ville 
inte längre ha tidningen, andra behövde göra 
en adressändring. Många bekräftade med ett 
enkelt kryss att vi hade rätt uppgifter till dem, 
vilket gjorde att risken att vi avslutade prenu-
merationen av misstag försvann. 
 I det här numret har vi tema ”Lättläst om 
samhället”. Att arbeta för att alla kan vara  
delaktiga i samhället är så viktigt. Det är en  
demokratisk rättighet att få det stöd man 
behöver oavsett läsförmåga eller funktions-
nedsättning. Ni bidrar till att göra det möjligt! 
På sidorna 4 – 5 får ni tips om var man kan hitta 
lättläst samhällsinformation och hur man kan 
arbeta med den.
 Nästa år är det val igen. Då blir allas vårt 
arbete ännu viktigare. Förbered er för att 
ta fram material, planera studiecirklar och 
diskussionsgrupper redan nu. På sidan 6 har  
vi samlat information för att komma igång.
 Slutligen vill jag tipsa er om att planera in 
ett besök till bokmässan i Göteborg i sep-
tember. Vi skickar gratis entrébiljetter till alla 
läsombud och högläsare som vill komma till 
mässan! Det är vårt sätt att visa uppskattning 
för ert fantastiska arbete. Bokmässan är ett 
tillfälle att frossa i böcker men också att fylla 
på kunskapsförråden och få inspiration. Ni kan 
även träffa oss på 
MTM där.

Ha en riktigt  
skön sommar!

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
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KA LEN DARIUM

PÅ GÅNG LANDET RUNT
23/8 ”Med alla sinnen” på Skansen i Stockholm  
– en dag speciellt för besökare med funktionsnedsättning.

12/9 Utbildningsdag i Jönköping för nya läsombud inom LSS  
i Jönköpings län.

3/10 Inspirationsdag i Karlshamn för läsombud, högläsare, 
arbetsgrupper och bibliotekspersonal i Blekinge.

24/10 Inspirationsdag i Linköping för läsombud, högläsare, 
arbetsgrupper och bibliotekspersonal i Östergötland.

Alla höstens inspirationsdagar är ännu inte klara. 
Håll koll på kalendariet på Läsombudswebben, 
mtm.se/lasombud för senaste nytt.

EN VANLIG DAG 2016

80 % har en smart telefon 
80 % tittar på tv  
   på någon plattform
68 % lyssnar på radio 
62 % läser en dagstidning  
   på någon plattform 
35 % läser en bok

Andel av befolkningen 9-79 år. 
Källa: Mediebarometer 2016

Lovisa Karlsson Kjellin
redaktör
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Bokmässan i Göteborg är årets största bokhändelse. 
I år äger mässan rum 28 september – 1oktober. Där 
kan man botanisera bland mängder av böcker, träffa 
favoritförfattare och lyssna på inspirerande föreläs-
ningar om allt som har med läsning att göra. Vill du 
som är högläsare eller läsombud besöka årets Bok-
mässa i Göteborg så bjuder vi på biljetten! 
 Vi som arbetar med läsombudsverksamhet  
kommer under mässan att finnas på plats i MTM:s 
monter. Kom gärna förbi och hälsa på och berätta 
om ert arbete och vad ni tycker att vi på MTM skulle 
kunna göra för er i framtiden. 
 Vi tipsar också gärna om nya bra böcker, berättar 
om tillgängliga medier och visar våra övriga produkter 
och tjänster.

Vill du ha en gratisbiljett?
Mejla namn och adress till david.sodergren-medin@
mtm.se senast 31 augusti, så får du en fri entrébiljett 
till mässan!

Välkommen till monter C05:03! 
Observera att erbjudandet endast  
gäller läsombud och högläsare. 

I mars kom en delegation från 
Estland, Lettland och Litauen till 
Lidköping för att få veta hur vi i 
Sverige arbetar med läsning inom 
äldreomsorgen. Tillsammans med 
Lidköpings kommun driver de 
projektet ”Läsande för äldre”.
De var mycket intresserade när 
Anna Anteryd från Studeförbundet 
Vuxenskolan, Annelie Johansson 
och Marie Ljung från Lidköpings 
stadsbibliotek samt undertecknad 
berättade om arbetet med läsom-
bud och frivilliga högläsare, lättläst 
och andra tillgängliga medier, 
bibliotekens service till äldreomsor-
gen och varför det är så viktigt att 
läsa högt för äldre och personer 
med demens. Laima Lapiniene från 
Litauen är projektkoordinator.

Annorlunda system
– Med i projektet är personal från 
fyra olika bibliotek i varje land, 
personal från Utena Third Age 
University, vår motsvarighet till ert 
Pensionärsuniversitet, verksamhets- 
chefen för ett äldreboende i Pärnu 

samt en högläsare, 
berättar Laima. 
 Krista Visas, som 
är bibliotekarie på 
Pärnu stadsbibliotek i 
Estland, fortsätter:
 – Informationen 
om samarbetet mellan 
biblioteken och vården 
är mycket intressant 
och användbar. En 
sådan service har inte 
vi. Det är viktigt att se 
vad som görs i andra 
länder. Vårt system är 
så annorlunda.

Samarbete inspirerade
Riido Villup är verksamhetschef  för 
ett äldreboende i Pärnu, Estland. På 
boendet finns 136 platser.
 – Den främsta inspirationen som 
jag har fått av besöket här är hur de 
särskilda boendena är organiserade 
och hur samarbetet mellan biblio- 
teken och äldreomsorgen ser ut.  
Vi kommer att påbörja ett samar-
bete i Pärnu. I dagsläget har vi inga 
böcker på vårt boende, och det är 

 
 

bara en ur personalen som läser 
högt.
 Den svenska arbetsgruppen 
kommer under projekttiden att 
göra ett studiebesök i varje land. 
Nästa gång som alla träffas igen är 
när projektgruppen från Lidköping 
besöker Ventspils i Lettland i maj.

 
Text och foto: Catharina Kåberg

MTM bjuder läsombud och högläsare  
på bokmässan i Göteborg! 

Läsande för äldre – ett samarbete med Baltikum

Några ur delegationen från Baltikum samt ur den svenska projekt-
gruppen: Veronika Trinkuniene (Lit.), Laima Lapiniene (Lit.), Kadi 
Taremaa (Est.), Anna Salegård (S.), Krista Visas (Est.), Cissi Larsson 
(S.), Riido Villup (Est.) och Anna Anteryd (S).

Fri-
biljett!
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– Ju större svårigheter människor har, desto vik-
tigare att man har kännedom om personerna för 
att kunna hitta rätt när man läser, menar Susanne  
som arbetar på Träffpunkt LSS inom daglig verksam-
het. Att vi vet lite om vad de är intresserade av så att vi 
kan prata om de sakerna. 
 När jag är på besök på träffpunkten läser Gula  
gruppen 8 Sidor.
 – Jättebra med läsning av 8 Sidor på torsdagar för 
då är tidningen rykande färsk och vi kan prata om 
sånt som de har hört på radion och sett på TV, säger 
Susanne. 
 Vi har både schemalagd och spontan läsning, och 
den kan ske antingen i grupp eller enskilt. Behoven ser 
väldigt olika ut i våra tre grupper här på träffpunkten.

Vad tycker ni om 8 Sidor?
– Den är jättebra! Jag tycker om 8 Sidor, svarar Britt-
Marie som är med i läsegruppen.
 – Jag brukar läsa mycket jag. Jag läser tidningen själv,  

 
 
berättar Bengt som ändå alltid är med när det är dags 
att läsa veckans tidning. 
 På Lyckegatans gruppbostad i Skövde läser de också 
8 Sidor högt tillsammans. 
 – Vi har schemalagd läsning två gånger i veckan och 
all personal turas om att läsa, berättar Ann Jakobsson 
som är läsombud där. Det står inskrivet i vår arbets-
beskrivning att vi ska läsa. Av våra sex boende är fyra 
alltid med vid läsestunderna. Det är superviktigt för 
dem, de missar aldrig läsningen om de är hemma.

Varför är det bra att läsa 8 Sidor?
– Det bästa med att läsa 8 Sidor är att det är ett lättare 
språk och därför enklare att förmedla en nyhet än från 
någon annan tidning, svarar Ann. 8 Sidor är ju också 
särskilt riktad till våra boende. Det enklare språket och 
de kortare texterna gör att nyheterna i 8 Sidor är  

– Jag kan tycka att det är vår 
skyldighet som personal att läsa 
och prata om saker som är aktu-
ella i samhället, säger läsombudet 
Susanne Sandberg i Skövde. 
 Det är viktigt att alla får  
möjlighet att vidga sin värld,  
och att vi som personal hjälper 
till att väcka intresset lite.

TIDNINGEN
8 SIDOR 
VIDGAR 
VÄRLDEN

Susanne och Bengt diskuterar de senaste nyheterna i 8 Sidor.
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betydligt lättare för dem att ta till sig än en 
längre artikel i lokaltidningen SLA, Skara-
borgs Läns Allehanda. Två av våra boende 
läser och prenumererar själva på SLA men 
de är med på högläsningen av 8 Sidor trots 
det.
 Hans är en av dem som prenumererar 
på och läser SLA. Jag frågar honom vad 
han tycker om läsestunderna.
 – Det är toppen! Det är bra, svarar han 
utan att tveka.
 – Vi väljer i första hand att läsa de 
nyheter som handlar om Sverige eftersom 
de har svårt att relatera till ett annat land, 
fortsätter Ann. Vi läser mycket lättlästa 
böcker också och ju mer tid vi lägger på 
läsningen ju mer tänker vi på hur vi kan 
utveckla den så att den blir ännu bättre. 
Nu läser vi längre än vad vi gjorde från 
början och så försöker vi få till mer diskus-
sion om vad vi har läst. Det är roligt när 
läsningen utvecklas till att bli mer!

Text och foto: Catharina Kåberg

Det är inte bara tryckta böcker  
och nyheter som kan vara lättlästa.  
Det finns mycket bra information  
på nätet som är lättläst.
Ett exempel är tidningen 8 sidors webbplats. 
Den uppdateras med nya nyheter om Sverige 
och världen varje vardag. Här kan man även 
kommentera och diskutera innehållet i de 
flesta nyhetsartiklar.

På både riksdagens och regeringens webb-
platser finns det mycket lättläst information. 
Klicka på rubriken lättläst på startsidorna för 
att få fram informationen.

För den som är intresserad av kungafamiljen, 
hovet eller de kungliga slotten finns lättläst 
information om allt detta på kungahusets 
webbplats. 

För den som vill lyssna och titta på nyheter 
finns Sveriges radios Klartext och SVT:s  
Nyheter på lätt svenska. 

En organisation som har en hel del lättläst 
information och som kan vara bra att känna  
till är RFSU. Här finns information om sex,  
rättigheter och relationer.

FUB är en intresseorganisation som arbetar 
för att personer med utvecklingsstörning ska 
kunna leva ett gott liv. På deras webbplats 
finns många lättlästa sidor.

Webbplatsernas adresser:
www.8sidor.se
www.riksdagen.se
www.regeringen.se
www.kungahuset.se
www.rfsu.se
www.sverigesradio.se  
sök på ”Klartext”
www.svt.se  
sök på ”Nyheter på lätt svenska”
www.fub.se

Text: David Södergren Medin

Lättläst information på nätet 

Tema: Lättläst om samhället

– Den är jättebra! Jag tycker om 8 Sidor, säger Britt-Marie som är med i 
läsegruppen.



Förbered inför val 2018!
Känns valet som en evighet bort? Det är det inte. Vill ni erbjuda era  
deltagare möjligheter att läsa, diskutera och förbereda sig inför valet  
så är det dags att planera verksamheten nu i höst.
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Alla har rätt att vara delaktiga i samhället. Är man 
svensk medborgare och har fyllt 18 år har man också 
rätt att rösta. Men för att kunna göra det räcker det 
inte med att hitta till vallokalen. Du måste också veta 
hur systemet fungerar och få en möjlighet att bilda 
dig en uppfattning om hur du vill rösta. Behöver man 
lässtöd så kan en gemensam grupp för högläsning 
och diskussion vara till stor hjälp. Och det finns bra 
stöd att få.

Alla väljare. allavaljare.se är en lättläst webbplats 
om politik där det både finns allmän information och 
nyheter. Inför valet kommer det att komma mycket 
nytt material. På Alla väljare har man också möjlig-
het att ställa frågor till politiker och få svar på lättläst 
svenska.

Boken Valskola. Den uppskattade valskolan  
kommer att uppdateras inför valet 2018. Boken  
berättar lättläst om allt man behöver veta om olika val  
i Sverige. Den nya versionen kommer i januari 2018.

Studiecirkeln Mitt val. Studieförbundet Vuxen- 
skolan, SV, ordnar studiecirklar för personer som  
behöver enkel och begriplig information om hur vår  
demokrati fungerar och hur det går till att rösta. Läs 
mer på sv.se/mittval. Där kan man också ladda ner  
deras studiecirkelmaterial. Är ni intresserade av  
Mitt val så kontakta SV i er kommun. De har utbildade 
studiecirkelledare som hjälper deltagarna att lära sig 
om demokrati och att hitta svaren på sina egna frågor.

Valmyndigheten. Det finns också lättlästa texter  
om valet på Valmyndighetens webbplats val.se och 
på de politiska partiernas egna webbplatser. 

Ställ krav på politikerna! Vill ni få de lokala parti-
manifesten på lättläst svenska? Då kan det vara bra  
att kontakta partierna lokalt redan nu och påminna 
dem om att det finns många som behöver information 
på lättläst svenska.

Text: Lovisa Karlsson Kjellin

På allavaljare.se hittar du både allmän information  
och nyheter om politik. Hela webbplatsen är lättläst.

Av de som deltog i Mitt val 2014 röstade fler än 80 %, 
enligt SV. Bilden är hämtad ur cirkelmaterialet.

43 %
Personer med intellektuell  

funktionsnedsättning hade lägst  
valdeltagande i riksdagsvalet  
2014. Totalt röstade 85,8 % 

av befolkningen.  
Källa: SCB
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1Hej Moa, vill du 
berätta lite om dig 
själv?

Jag är journalist och har jobbat 
på 8 Sidor i snart fyra år. Jag gillar 
verkligen mitt jobb, det är både 
kul och viktigt. Det är ju super- 
viktigt att alla får begriplig in-
formation om det som händer i 
världen. Och det är kul att tänka 
ut hur jag kan förklara svåra saker 
på ett lätt sätt.

2 Men vad gör  
   du egentligen  
   på jobbet? 

Tillsammans med de andra på 
redaktionen väljer jag ut vilka ny-
heter och ämnen vi ska skriva om. 
Sedan läser jag på och gör inter-
vjuer. När jag skrivit en text får jag 
hjälp av mina kollegor som läser 
och säger vad som kan vara svårt 
att förstå. Mycket arbetstid går 
åt till att ordna tekniska saker på 
sajterna, göra bildspel och annat 
extramaterial. Vi har också många 
möten varje vecka.

3 Varför är det så  
     viktigt med lätt- 
     lästa nyheter och 

lättläst information om 
politik?
Alla har rätt att få veta vad som 
händer i samhället och vad  
politikerna säger och gör. Det är 

jätteviktigt för demokratin! Om 
vi inte får information kan vi inte 
vara med och bestämma.

4  Hur kan man  
   använda sig av 
   8 Sidor och Alla 

väljare på boenden och 
dagliga verksamheter?
På allavaljare.se kan man skicka 
frågor till politikerna. Vi ser till att 
partierna svarar på frågorna. Det är 
en möjlighet att få veta vad de olika 
partierna tycker. Och att visa poli-
tikerna vilka frågor som är viktiga 
för läsarna. På sajten har vi också 
information om hur det går till att 
rösta, både i text, bild och ljud.  

5 Har du något  
  som du skulle vilja  
    tipsa om?

Jag vill tipsa om att demokrati inte 
bara är att rösta. Det är viktigt att 
säga vad man tycker även mellan 
valen. Och protestera om politi-
kerna bestämmer något knäppt! 
Det kan vara läskigt att prata eller 
skriva om politik. Men allas röster 
behövs. Vi på 8 Sidor vill gärna ha 
brev från våra läsare. Ofta kom-
mer sådana brev med i tidningen. 
Det är ett sätt att öva på att skriva 
och att berätta för fler vad du 
tycker.

Text: David Södergren Medin
Foto: Ulrika Åhling

5 FRÅGOR TI LL . . .

Moa Candil som arbetar på 8 Sidor, en tidning  
med nyheter på lättläst svenska. Hon arbetar  
också med Alla Väljare, som är en lättläst sajt  
om politik.

SVERIGE – EN LÄTTLÄST FAKTABOK
Sverige är ett stort och 
ganska krångligt land. 
Sverige – en lättläst  
faktabok gör det lite lätt-
are att förstå. Boken har 
delat upp Sverige i knappt 
hundra bitar, och så får vi 
veta om landet bit för bit. 
När alla bitar är på plats 
har det blivit lättare att 
förstå pusslet Sverige.

Läs om riksdagen, svenska flaggan, försäkrings-
kassan, svenska världsarv, jämställdhet, naturen, 
poliser och väldigt mycket mer. Sverige – en 
lättläst faktabok passar alla som vill lära sig mer 
om Sverige.

Av 8 sidor
LL-förlaget, nivå 2 – lättare

Tema: Lättläst om samhället



Tema:vänskap

gar. Polisen gick 
till attack och 
flera demonstran-
ter miste livet. 
Men kampen för 
arbetarnas  
rättigheter hade 
bara börjat ...
LL-förlaget, nivå 3, Lätt 

VALET ÄR DITT
av Christina Wahldén

Hamed fyller snart 18 år. Nu 
ska han få rösta i valet för första 
gången. Hameds granne Rut 
säger att hon inte ska 
rösta. Det spelar 
ändå ingen roll. 
Men Hamed säger 
till Rut att det är 
viktigt att rösta! 
Boken avslutas 
med en faktatext 
om demokrati, 
grundlagarna och de olika valen.  
Vilja, boken finns i två versioner: 
nivå large, lix 21 och nivå small,  
lix 16

      = boken finns även som talbok att 
låna via ditt lokala bibliotek eller Legimus.

Text: Viveka Norström Hallberg,  

Helena Lingmert och Clara Lindström

Fakta om SAMHÄLLET  
Samhället – det är ju vi tillsammans. Och hur fungerar vi tillsammans egentligen? Vad har vi 
för rättigheter och skyldigheter? Vad måste var och en själv ta ansvar för och hur kan vi stötta och 
hjälpa varandra? Här har vi samlat några lättlästa faktaböcker som är en bra grund för diskussion.

Box 5113
121 17 Johanneshov

SVERIGE
Porto betalt
Port payé

B

JAKTEN PÅ JÄMSTÄLLDHET
av Embla Sue Panova

Det här är en faktabok om  
feminism. Embla Sue Panova 
beskriver feminismens utveckling, 
både i världen och 
i Sverige. Hon går 
igenom vad femi-
nism är, olika typer 
av feminism och 
feminismens för-
hållande till exem-
pelvis hemmet och 
barnen. Boken innehåller också 
en ordlista med viktiga begrepp. 
Intressant och informativ bok om 
ett mycket aktuellt ämne.
Vilja, nivå 4, Lix 33

SÅ FUNKAR LAGARNA
av Eric Rosqvist

Lättillgängliga 
fakta på längden 
och på tvären. I 
den här boken 
förklaras de vik-
tigaste svenska 
lagarna. Det 
handlar om skils-
mässor, bostad, arbete, sjukvård 
och brottslighet. Ett enkelt språk, 
tydlig layout och olika färgteman 
gör att något så krångligt som 
lagstiftning blir begripligt! En ny 

utgåva kommer hösten 2017.
LL-förlaget, nivå 2 – Lättare 

LÄTTA SEXBOKEN
av Inti Chavez Perez

Alla människor är olika, det gäller 
även när det handlar om sex. I 
den här boken, 
som passar 
både unga och 
vuxna, hittar 
vi mängder av 
fakta och tips 
kring allt som 
har med sex 
att göra. Det 
kan handla om 
hur man trär på en kondom och 
om könssjukdomar, men också 
om relationer och grupptryck. 
Författaren skriver utan krusidul-
ler och texten kompletteras fint av 
många illustrationer. 
LL-förlaget, nivå 3 – Lätt 

UPP TILL KAMP! HISTORIEN OM 
FÖRSTA MAJ I SVERIGE OCH USA
av Jan-Ewert Strömberg

Hur kom det sig att 1 maj blev 
arbetarrörelsens stora helgdag? 
Jo, allt började den 1 maj 1886, 
när en grupp arbetare samlades på 
Haymarket Square i Chicago för 
att protestera mot långa arbetsda-

BOKTIPSET!

T   

Så funkar 
LAGARNA

ERIK ROSQVIST

Tema: Lättläst om samhället
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