Lättläst i cirklar
– mötas genom texter
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Inledning
Det här är ett inspirationsmaterial i huvudsak för bibliotek och bibliotekarier i arbetet med läsfrämjande
och prioriterade målgrupper. Skriften riktar sig även till andra som jobbar med människor som är intresserade av lättlästa bokcirklar, ordträning och högläsning.
Umeå kommun beviljades i november 2016 140 000 kr för projektet Lättläst i cirklar från Statens Kulturråd, som hade fått regeringens uppdrag att under hösten 2016 fördela särskilda medel till folkbibliotek för
”verksamhet som riktar sig till nyanlända och asylsökande”.
I den här skriften berättar vi om projektet och om hur läsecirklar och projektets metod kan integreras i
det ordinarie biblioteksarbetet. Vi vill sprida våra positiva erfarenheter kring högläsning och språkutveckling. Vi hoppas inspirera kollegor i hela landet att ta steget och starta egna lättlästa läsecirklar. Som en
nybliven cirkelledare sa: ”Det här är ju så lätt. Det roligaste jag har hållit på med på länge”.
Häftet innehåller en beskrivning av projektet och högläsningsmetoden, några exempel från det praktiska
arbetet med lättlästa läsecirklar samt hur vi tog fram bokcirkelkassarna. Här finns även några reflektioner
från deltagare och cirkelledare. Tanken är att materialet också ska kunna användas som en vägledning för
att starta en lättläst läsecirkel.
När en pratar om läsecirklar så tänker de flesta på en grupp människor som läser en bok på olika håll för
att sedan samlas och diskutera det de har läst. I projektet Lättläst i cirklar sker även själva läsningen under
träffarna. Grupper läser högt tillsammans, förutom att diskutera och träna på svåra ord. För de flesta av
deltagarna i Lättläst i cirklar är detta deras första möte med konceptet läsecirkel/bokcirkel.

Under en diskussion med en ung läsecirkeldeltagare kom samtalet in på ämnet läsecirklar.
När ungdomen fick höra hur upplägget i en traditionell läsecirkel skilde sig från den lättlästa
variant som han var bekant med var hans kommentar, ”jaha, men då blir det en diskussionscirkel istället”. Klockrent egentligen.
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Språkutveckling och högläsning
Metoden som är huvudkärnan i Lättläst i cirklar utvecklades ur flera behov.
Som det ser ut i Sverige, så får många asylsökande och nya svenskar vänta länge med att lära sig svenska.
Det finns ett stort behov och efterfrågan på insatser som bidrar till mötesplatser, aktiviteter och samtidigt främjar språkinlärning. Många personer som är nya i Sverige, i asylprocessen eller som har uppehållstillstånd, är angelägna om att påbörja sin språkinlärning i ett tidigt skede och fortsätta utvecklas och även
ha regelbundna aktiviteter och mötesplatser att samlas kring. På sikt är det ett bidrag till att lättare kunna
etablera sig i Sverige och även bibehålla en god hälsa under sin väntan i asylprocessen.
Att forskning visar att högläsning är mycket effektivt som metod för bland annat läsfrämjande och
språkutveckling hos barn är ingen nyhet. Forskning kring högläsning för vuxna är å andra sidan mycket
glesare. Det finns däremot forskning som visar att språkinlärning är lika lätt för både barn och
vuxna och att högläsning är värdefull språkträning, oavsett ålder. Lyssnare utvecklar sina ordförråd, får
höra uttal samtidigt som de kan följa med och se hur ord stavas, och samlas kring en gemensam och
social läsupplevelse. Högläsning är ett viktigt pedagogiskt verktyg.

Prioriterade målgrupper i fokus
Bibliotekslagen, Umeå kommuns biblioteksplan och våra övriga styrdokument nämner de prioriterade
målgrupperna. Personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsvariationer är
exempel på de prioriterade målgrupperna. Det var med tanke på dessa grupper samt forskning kring
högläsning som arbetsmetod som idén till Lättläst i cirklar uppstod.
Idén till projektet såddes sommaren 2015 då ett närbibliotek i Umeå startade språkkaféer. Biblioteken ville erbjuda verksamhet för de många asylsökande som befann sig i kommunen då. I slutet av varje språkkaféträff samlades deltagarna för en högläsningsstund. En bibliotekarie inledde högläsningen med att
först gå igenom en ordlista där deltagarna fick möjlighet att träna på orden som fanns med i boken. Detta
gjordes med hjälp av bilder som illustrerade och förklarade orden. Sedan blev det högläsning av boken.
Det är denna metod som blev huvudkärnan i projektet, att kombinera ordträning med högläsning i
bokcirkelform samt att skapa mötesplatser för målgruppen. Genom lättlästa svenska bokcirklar, erbjöds
deltagare att mötas genom texter, utveckla språket, lära sig av varandra, skapa en meningsfull sysselsättning några timmar och bredda sina sociala nätverk. Den indirekta vägen genom litteratur underlättar
kommunikationen.
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Projektets tre huvudmål
• Metodutveckla, initiera och genomföra lättlästa bokcirklar på svenska
• Fokusera på målmedvetet uppsökande arbete för att nå målgruppen
• Skapa bokcirkelkassar med lättläst material på svenska
Starta bokcirklar
Under projektets gång genomfördes ett flertal läsecirklar på olika läsnivåer på två bibliotek i Umeå kommun. På Umeå stadsbibliotek hölls fyra olika cirklar i samarbete med SFI för vuxna, en cirkel i samarbete
med kulturföreningen Kulturstorm för nyanlända ungdomar, en öppen läsecirkel för unga och vuxna
och ett flertal ”en-gångs läsecirklar”. På Ålidhemsbiblioteket erbjöds en öppen läsecirkel för unga och
vuxna. Dessutom hölls det en läsecirkel för personer med funktionsvariationer från ett boende i Umeå
som sedan utvecklades till en serie ”Funkiskvällar” för en större målgrupp där högläsning ingick i kvällens
aktiviteter.

Uppsöka målgruppen
Huvudparten av vårt uppsökande arbete bestod av att kontakta och skapa nätverk med individer
och grupper som arbetar med och för målgruppen. Tidigt i projektet etablerades ett samarbete med
ett flertal olika lärare från SFI som bidrog inte bara med läsecirkeldeltagare men även med kunskap
om och erfarenhet av målgruppen samt marknadsföring. På ett liknande sätt samarbetade vi med
kulturföreningen Kulturstorm och med ett flertal studieförbund. Dessa samarbeten var ovärderliga för
att hitta deltagare till läsecirklarna men också ibland till att stå för vissa utgifter, till exempel inköp av
litteratur och fika.

Skapa bokcirkelkassar
Bokcirkelkassar är en arbetsmetod som redan existerar inom Umeå kommun. Bokcirkelkassarna
innehåller 8–12 exemplar av en bok, en handledning för att hålla i en läsecirkel, författarinformation och
en anteckningsbok där personer och grupper kan dela med sig av sina tankar och erfarenheter kring
boken. Tanken med kassarna är att de lånas ut till privatpersoner som kan använda dem i privata läse
cirklar. Detta koncept utvecklades vidare för att göra lättlästa bokcirkelkassar i projektets regi. De lättlästa
bokcirkelkassarna är tänkta att användas för att kunna föra vidare projektets metod och kan lånas av
privatpersoner, SFI-lärare, studieförbund och så vidare.
Bokcirkelkassarna har skapats med väl utvalt lättläst material, som gör det lättare att komma igång. De
lättlästa bokcirkelkassarna kan även användas för annan programverksamhet vid biblioteket, boenden
för ensamkommande, föreningar eller andra aktörer. Böckerna som valdes till kassarna är av varierande
svårighetsgrad och genrer och urvalet gjordes med tanke på representation och normkreativitet.
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Metoden steg för steg
Projektets metod är effektiv i sin enkelhet. Den kräver inte stora resurser
och går att anpassa efter både målgrupp och det enskilda bibliotekets
resurser. Metoden delas upp i 7 punkter, 4 förberedelsepunkter som görs
inför träffarna och 3 punkter som sker på själva läsecirklarna.
1

Bilda en läsecirkel

Hitta din målgrupp. Vilka ska du läsa för? Vad har de
för speciella behov? Vad har de för språkkunskaper?
Vilken dag och tid passar bäst? Har de ungefär samma
läsnivå? Finns det önskemål om typ av litteratur? Finns
det olika funktionsvariationer i gruppen att ta hänsyn
till? Hur många deltagare vill du ha? Är det en öppen
cirkel eller ska deltagarna anmäla sig?

2

Hitta din bok

Välj en bok på lämplig nivå. Skanna in boken för att
underlätta läsning i grupp. Boken kan då visas upp med
projektor så att alla kan följa med i läsningen. Alternativt, köp eller låna tillräckligt många e xemplar av boken
så att alla deltagare kan följa med analogt.
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Välj ut ”kluriga ord”

Läs genom boken och välj ut ord som kan vara
kluriga för din målgrupp. Vissa förlag erbjuder gratis
pedagogiskt material online där det ofta ingår färdiga
ordlistor. Annars är det bara att prova sig fram.
Med kortare, lättlästa böcker får du kanske ihop en
ordlista på 20 ord totalt medan med längre romaner
med svårare text kanske du slutar med
20 ord per kapitel.
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Hitta bilder

Hitta bilder som beskriver eller förklarar orden du
valt ut. Bilder underlättar mycket när en ska försöka
förklara ords betydelse. Det går att hitta bilder i gratis
databaser online men det går lika bra att rita eller fota
själv. Gör ett dokument där du parar ihop ord med bild
som kan visas under läsecirkelträffarna. Även detta
moment går att göra analogt om det inte finns tillgång
till projektor och duk. Då skriver du bara ut orden
6

och bilderna (förslagsvis med orden på ena sidan och
bilden på andra sidan) och kopiera så att alla deltagare kan följa med.

5

Träna ord

Efter ni har berättat om upplägget, kört en presentationsrunda och pratat lite generellt om boken är det
dags att träna ord. Börja med att visa upp ordet och
fråga om det är någon som redan kan ordet. Om ja,
låt dem försöka förklara ordet för resten av gruppen.
Visa sedan bilden som tillhör ordet och försök att
få hela gruppen att förstå ordet genom att ta hjälp
av bilden. Ofta kan det hjälpa att även använda lite
kroppsspråk.
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Läsa högt

Läs boken tillsammans, högt. Oftast är det ledaren
som läser högt, särskilt om det är en stor grupp
eller en grupp med låg läsnivå. Ibland kan det passa
bättre att deltagarna läser högt för varandra eller att
ni turas om. Med väldigt korta och lätta böcker kan
det fungera bra med flera genomläsningar.
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Prata tillsammans

I slutet av boken eller kapitlet är det bra att kolla
med gruppen så att alla har hängt med i handlingen.
Fråga gärna om det finns fler ord som är svåra som
du inte hade i ordlistan. Det kan också vara lämpligt
att ställa några läsförståelsefrågor för att försäkra sig
om att gruppen har förstått handlingen. Det kan vara
utmanande för deltagarna att fokusera på att förstå
ord, grammatik och meningsuppbyggnad och samtidigt följa med i en berättelse. Nu är också en lämplig
tidpunkt för att öppna upp för samtal om boken eller
ämnen som tas upp i boken.

Läsecirklarna
Här följer en beskrivning av de olika
cirklar vi genomfört under projekttiden.

Samarbeta gärna med SFI, en kulturförening, studieförbund eller en skola
för att få hjälp att nå deltagare. De
kan ofta komma med en färdig grupp.

Alfa
En samarbetscirkel med SFI som fick sitt namn av SFI:s benämning ”alfabetiseringsklasserna”. Läsecirkeln
skedde under lektionstid och bestod av två klasser där eleverna hade noll till ett par års skolbakgrund.
Det flesta eleverna i gruppen höll precis på att knäcka läskoden. Vi träffades varannan vecka först
som en stor grupp på ca 26 personer, därefter i två mindre grupper. Klasslärarna var med och deltog i
cirklarna. I denna cirkel ändrades upplägget lite för att kunna fokusera mer på repetition och lästräning.
Läsecirkelledaren läste boken först en gång, väldigt långsamt så att alla kunde följa med. Sedan följde
ordträningen och ännu en genomläsning av boken; denna gång läste alla tillsammans. Vi delade sen
upp oss i mindre grupper där vi återberättade boken för varandra och gick genom läsförståelse- och
diskussionsfrågor innan vi började samtala om boken och om allt möjligt. Vi avslutade med att ännu
en gång läsa genom texten i smågrupperna, denna gång en och en. Klasslärarna fick dessutom boken
i förväg för att kunna förbereda deltagarna genom att jobba med bokens tema, öva på grammatik som
förekommer i boken osv. Lärarna fick sedan med sig veckans ord och bilder efter träffen för att kunna
fortsätta arbetet i klassrummet.
I denna cirkel erbjöd vi också visningsrundor på biblioteket där vi övade att låna, se var böckerna lämnas
tillbaka och titta på hyllor som kunde vara av särskilt intresse för gruppen.

Drop-in för ungdomar
Denna cirkel var ett samarbete med kulturföreningen Kulturstorm och ett studieförbund och cirkeln
träffades en gång i veckan. Våra samarbetsaktörer hjälpte till med marknadsföringen och ordnade fika.
Vi valde böcker som kändes relevanta för åldersgruppen. Böckerna var lite ”svårare” eftersom ungdomarna uttryckte att de ville ha en utmaning. Bokens innehåll påverkade samtalen. Ungdomarna ville läsa
själva så vi turades om att läsa stycken ur boken tillsammans. Det var blandad nivå på språket i gruppen
och ungdomarna hjälpte varandra genom att tolka för varandra eller hjälpa varandra med uttal.

Cirkel C
Även denna cirkel var ett samarbete med SFI och började som en frivillig läsecirkel som hölls i direkt
anslutning till lektionerna. En eftermiddag i veckan kom elever till biblioteket efter sina lektioner för
att delta i en läsecirkel. Språknivån var generellt hög och det var en grupp där det var lätt att få igång
diskussioner kring boken. Inledningsvis leddes cirkeln av en bibliotekarie men efter att ha bekantat
sig med metoden tog läraren över och integrerade läsecirkeln och projektets metod i den ordinarie
undervisningen. Läsecirkeln blev med andra ord självgående och biblioteket bokade lokal, var med och
handledde samt deltog i lägesrapporteringen. Ytterligare en liknande cirkel bildades då konceptet hade
spridit sig på SFI.
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Ålidhem
Bokcirkel på lätt svenska på Ålidhemsbiblioteket. Denna cirkel var den första som drogs igång i projektet och leddes till en början av en engagerad extern ledare som inte hade direkt koppling till projektet.
Upplägget skilde sig därför något från de övriga cirklarna, till exempel genom att ordträningen skedde
efter läsningen och då utifrån deltagarnas önskemål och utan bildstöd. Cirkeln integrerades efter en
tid i projektets metod och det uppfattades som en förbättring av flera deltagare. Cirkeln pågår ännu
i skrivande stund, nu helt i bibliotekets egen regi och deltagarna fortsätter att träffas varje vecka för
läsecirkel, fika och boktips. Cirkeln är öppen utan krav på anmälan och nya ansikten dyker upp men det
finns även ett antal deltagare som kommer regelbundet.

Uttervägen
En läsecirkel på lättläst svenska för unga vuxna med autism var ett samarbete mellan biblioteket och ett
kommunalt boende. Läsecirkeln träffades en gång i månaden för att leka ordlekar och läsa tillsammans.
Fokus på dessa träffar var mer på berättelserna och mindre på ordträning. Kärlek var ett populärt tema
och böckerna var utgångspunkten för samtal. Dessa cirklar var sedan utgångspunkten för temakvällar
för samma målgrupp med olika program från gång till gång (tex musik, bakning, teknik). Förutom temat
för kvällen brukade vi även ha en stund med fika och boktips och sedan gå en runda på biblioteket där
de som ville kunde låna böcker.

Engångscirklar
När vi under projektets gång höll i visningar för olika grupper från SFI eller andra grupper av nyanlända, försökte vi att alltid avsluta med en ”engångs-läsecirkel” där deltagarna introducerades till lättläst i
cirklar-konceptet och fick både ordträning och en stund med högläsning på köpet. Många av deltagarna
i våra andra lättlästa läsecirklar har börjat efter att ha varit på ett introduktionspass.

Det kan vara en utmaning för deltagare
att hitta ord för att förklara vad ett
annat ord betyder men försök att låta
det ta tid.
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Om ett ord har flera betydelser
(t ex magasin), passa på att förklara
de olika betydelserna även om bara
en betydelse är med i boken.

Bokcirkelkassar
Innehållet i en lättläst bokcirkelkasse kan variera beroende på den valda
bokens svårighetsgrad, tänkt målgrupp för kassen eller bokens tema/
handling. Oavsett vad den fylls med kan en lättläst bokcirkelkasse vara
ett bra verktyg för att förenkla starten av en lättläst läsecirkel och nå
ännu fler. Bokcirkelkassarna finns till utlån på biblioteken.
De lättlästa bokcirkelkassarna har generellt samma upplägg där innehållet består av:
•

8–12 exemplar av en lättläst bok

•

en usb-sticka med en digital presentation av svåra ord från boken med förklarande bilder

•

diskussions- och läsförståelsefrågor som kan användas för att arbeta djupare med boken
och för att stimulera diskussion

•

en anteckningsbok för att skriva ner gruppens tankar

•

inplastade ”ordkort” med ord och bilder från boken med förslag på aktiviteter

•

eventuella länkar till eller utskrifter av ytterligare pedagogiskt material från förlaget
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Ordkort
Exempel på aktiviteter och lekar som passar med ordkorten:
•

Memory – använd två uppsättningar kort. Matcha ihop par och
träna på orden samtidigt.

•

Leken ”beskriv ordet” – en person drar ett kort och försöker
beskriva ordet till resten av gruppen utan att säga ordet på kortet.
Ord och gester får användas. Aktiviteten kan med fördel genomföras som en lagtävling. Varje person får en minut på sig att ta sig
genom så många ordkort som möjligt.

•

Charader – samma upplägg som ”beskriv ordet”-leken med skillnaden att bara gester får användas för att förklara orden.

•

Använd ordet i en mening – dra ett kort och använd ordet i en
mening.

•

Fem ord i en dikt eller berättelse – dra fem kort och skriv en kort
dikt eller berättelse där de fem orden på korten finns med.

•

Pictionary – en person drar ett kort och ritar det som finns på
kortet. De andra försöker att gissa ordet utifrån teckningen.

•

Stava rätt – jobba i par. En person drar ett kort och läser upp
ordet. Den andra personen försöker stava till ordet.

galge

sucka

ömtålig

Vi är alla olika. Vid val av bild till
ordträningen, tänk normkreativt.
Välj bilder som representerar
mångfald och olikheter.

Gör det till en aktivitet med din
läsecirkel att fota förklarande bilder
tillsammans. Jobba ihop par- eller
gruppvis och fota med mobilen.
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Om det finns någon eller några i gruppen
som är på mer avancerad nivå än resten av
gruppen kan de försöka förklara vad orden
betyder. Även om en vet var ett ord betyder
kan det vara krångligt att försöka förklara
det högt på svenska för andra.

Ringar på vattnet – från projekt
till ordinarie verksamhet
Att ett flertal cirklar har fortsatt efter projekttidens slut och blivit en del av den ordinarie verksamheten
ser vi som en stor framgång. Förutom att fortsätta med fler lättlästa cirklar har vi också utvecklat metoden och använt den i nya sammanhang. Ett exempel är högläsning för förberedelseklasser som besöker
biblioteken.
Målet var att nå 800 (icke unika) deltagare under projektåret 2017. Sammanlagt nådde vi 858 deltagare. Två månader efter projektets slut nådde vi ytterligare 179 deltagare och ett flertal nya cirklar hade
bildats. Såväl deltagare, enskilda läsecirkelledare och samarbetande lärare har haft möjlighet att vara
delaktiga och har kunnat påverka cirklarna angående upplägg, val av litteratur och så vidare. Spridning
av projektet har skett lokalt genom att metoden presenteras på fortbildningstillfällen och genom att
enskilda bibliotekarier bjudits in att delta i eller skugga en läsecirkel.
De lättlästa bokcirkelkassarna skapades med tanke på olika behov som gör att man behöver ett lättläst
material. Även om personer med annat modersmål än svenska var projekts primära fokus så har vi
också tänkt in andra målgrupper som till exempel personer med funktionsvariationer.
Alla ska ha lika möjlighet att delta i de lättlästa bokcirklarna oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnicitet
eller funktionsnedsättning. Ett urval av högläsningsböcker och teman gjordes med tanke på god representation i ett försöka att få det att det passa alla eller så många som möjligt. Vid valet av högläsningstexter, bildmaterial samt vid diskussion strävade vi efter ett normkritiskt förhållningssätt.
Projektet är avslutat men vi är inte ”i mål” utan vill att samtal och ordträning genom litteratur fortsätter
och att läsecirklarna blir en ordinarie verksamhet på allt fler bibliotek.
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Röster från projektet
Deltagare
Mohammad Shirzad
”Jag tyckte att det var väldigt bra för de, speciellt de som är ny i Sverige. Jag
har använt de här orden som jag har lärt mig från böckerna. Det har hjälpt mig
jättemycket. Ja och det är också lite mer en social grej som, alla är där sitter och
vi diskuterar. Det är många idéer och vi ibland diskuterar varje kapitel och sida.”
”Det var trevligt för att vi träffades typ varje vecka här och vi hade fika och
gemenskapen var väldigt bra i det här och jag tycker om det där. Det var många
som var från olika länder och det var fint.”
”I böckerna så var det många ord som var fraser, vardagsfraser. Det är inte det
man brukar läsa i skolan så det var bra. Man visste att, om det var någon som
berättade, då visste man vad det betydde, denna fras. Man lär sig lite mer, inte
bara det man lär sig i skolan.”
”Det var inte som skolan för att det är inte alls något hemmaarbete och grejer utan
det var frivilligt om man ville läsa eller ta några ord eller skriva och så. Det var bra.
Det var också bra att man fick en repetition nästa gång om man skrev sina ord så
nästa vecka kunde man komma ihåg”

Mohammed Shirzad

”Man lär sig lite mer om det mesta. Det är väldigt lärorikt. Jag skulle göra det igen
och igen, tycker jag.”
Martha Grabe
”Det är ett bra sätt att vara och prata tillsammans lite. Jag brukar prata också
med ledaren om privata saker så jag övar på att prata också. Inte bara läsa men
prata också.”
”Annars tänker jag så här att det är bra bara att komma hit, jag har roligt.
Så kanske jag lär mig några nya ord men bara att öva och vara med svenska
personer, det räcker.”
Martha Grabe

Läsecirkelledare
Anna Sjöstedt Wirén
”Alla tycker om högläsning, jag tycker att det är ett jättebra projekt. Det här borde
alla bibliotek göra. För det här är ju så lätt. Du kan ju ta vilken bok som helst och
sen så bara hitta bilder, ord och sen så gör man. Det är ju minimal teknik. Jag menar, jag som är rätt oteknisk fixar det. Jag kommer ihåg första gången jag skulle ta
över så tänkte jag att ’det här kommer aldrig att gå’ och nu sitter jag bara där och
allt flyter på.”
”När man är ny i ett land, ny i en stad så blir det här en fast punkt som man sen
kan knyta andra kontakter runt omkring. Man blir som en liten familj på något sätt.
Det blir mer diskussioner runtomkring än bara boken.”
”Jag leker ganska mycket med bilderna och med orden. Jag tycker att det här är
skitkul. Det är det roligaste jag har hållit på med på länge.”
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Anna Sjöstedt Wirén

Ellen Ekbom
”Att ha en form att utgå ifrån är jättebra, sedan går det alltid att variera u
 pplägget
utifrån gruppen. Jag tycker också det är bra att kombinera bild, text, h
 ögläsning
och samtal. Alla känns som viktiga delar i läsecirkeln och de kompletterar
varandra. Med hjälp av bilder går det till exempel att använda en del humor och
igenkänning oavsett vilka språk vi pratar. När vi läser högt tillsammans tror jag det
blir lättare att också prata mera svenska i vardagen. I grupperna är de v äldigt bra
på att förklara svenska ord på sina modersmål för de som behöver stöd. Det blir
tydligt att alla behövs och att vi lär oss av varandra. Att komma till biblioteket
och bli hemma här känns också som en viktig del av cirklarna. Det är något både
lärare och elever berättat, att det är väldigt uppskattat att k omma hit. Kanske
också ett steg att börja se sig mer som en som läser, för de som just håller på att
knäcka läskoden.”

Lärare

Ellen Ekbom

Sara Enkvist
”Jag tycker att det är viktigt att ta sig ut från klassrummet och visa eleverna andra
platser. Det gör chanserna mycket större att de ska återbesöka biblioteket. Jag tror
att även chanserna för att de ska fortsätta läsa olika böcker är större. Inlärningen
blir inte lika formell när vi är utanför skolan utan vi gör något tillsammans. Inlärningen blir på ett mer avslappnat sätt när det är utanför skolan, vilket är positivt.
Bra med bilder till ordträningen. Jag tycker det är jättetrevligt!”
Rebecca Segura Angulo
”Min uppfattning är att läsecirklar är en av de bästa inlärningsmetoderna ur många
synvinklar. Ur lärarperspektiv så ser ju jag hur vi tränar alla kursmål för sfi (höra,
läsa, skriva och tala). Det är dessutom en social aktivitet där man samtalar lite
utanför de vanliga skolramarna och kan få ta avstamp i sina egna erfarenheter och
sitt eget liv.”
Sara Enkvist

Rebecca Segura Angulo
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Tankar från projektledaren
Jag har lärt mig svenska som vuxen, någonting som har varit en stor fördel i det här projektet. Jag
förstår hur trött en blir i huvudet av att hela tiden anstränga sig och ta in ny kunskap. Jag förstår hur
frustrerande det kan vara att inte kunna göra sig förstådd, att inte kunna bidra till en diskussion när en
egentligen har mycket att ge och hur otroligt svårt det är att vara rolig på ett annat språk.
Alla har olika sätt att lära sig och ta till sig ett nytt språk. För min del blev det mycket böcker och korsord,
först på barnnivå för att sedan kunna öka svårighetsgraden till jag en dag med stolthet kunde lösa DN:s
söndagskryss helt själv för första gången. För mig var det väldigt viktigt att bygga upp mitt ordförråd
så fort som möjligt. Jag tänkte att grammatiken skulle lösa sig tids nog. Det spelade ingen roll om jag sa
”ett banan” istället för ”en banan” så länge jag kunde ordet ”banan” skulle jag kunna göra mig förstådd.
När jag i min tjänst som bibliotekarie med pedagogisk inriktning på allvar började arbeta med prioriterade målgrupper såsom nyanlända i Sverige så kände jag att jag kunde bidra till att hjälpa andra på väg in i
det svenska samhället genom att erbjuda några av de verktyg som hade hjälpt mig. Att få höra svenska
genom högläsning, att få träna på ord och bygga upp ett ordförråd och att träffas för att öva på att prata
svenska tillsammans med andra...hur kunde det slå fel?
Det här projektet har varit bland det roligaste och mest givande jag har gjort i min karriär inom
biblioteksväsendet. Att få se deltagare som kommer tillbaka vecka efter vecka i ett och ett halvt år
fastän de har flyttat till andra sidan av stan. Att träffa en ung deltagare som knappt kunde några ord
svenska när han började i en läsecirkel och få höra honom våndas över beslutet om det blir juridik eller
ekonomi på universitetsstudierna nästa termin. Att bibliotekarier och lärare blir så peppade att de
startar sina egna cirklar. Att få vara med när en äldre kvinna som har bott i Sverige i 10 år äntligen har
knäckt koden och läser några ord knackig svenska högt för första gången. Vilken ynnest.
Vi hade som mål att nå 800 läsecirkeldeltagare, ett mål som jag trodde var ouppnåeligt. Men e fter
projektåret var slut hade vi överträffat målet och ännu roligare är att cirklarna inte tog slut när projekttiden var över. Ett flertal av läsecirklarna fortsätter och nya har börjat vilket jag tar som bevis på att vi
har hittat ett koncept som fungerar och efterfrågas.
Tack till alla deltagarna och ledarna som har varit med i en lättläst läsecirkel och tack till alla som har
bidragit på något sätt till Lättläst i cirklar.
Kendra McDonnell
Metodutvecklare och projektledare Lättläst i cirklar
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Vissa deltagare kanske kommer att kunna alla ord redan. Andra kommer att
uppleva att orden är för svåra. Försök att peppa alla. Det kan vara bra för
självförtroendet att redan kunna orden. Uppmuntra dessa deltagare till att ta
plats och hjälpa till med att förklara ordens betydelse. De som inte kan några
ord har däremot en stor chans att lära sig många nya ord. Föreslå att de
skriver upp orden för att kunna återkomma till och för att träna vidare.

Ta tillfället i akt att diskutera om ni
får chansen även om det kommer
upp när ni tränar ord.

Ha med papper och pennor så att deltagarna kan
skriva ner glosor om de känner för det. Det kan vara
bra också om de stöter på ord under högläsningen
som de inte förstår.

Om ni är flera personer eller bibliotek som
jobbar med lättlästa läsecirklar så kan det
vara smart att dela resurser med varandra.
Då slipper ni dubbelarbete.
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Rapporten och mer information finns på:
www.minabibliotek.se/lattlasticirklar
Med detta häfte hoppas vi inspirera bibliotek som vill arbeta
med högläsning och språkutveckling för prioriterade målgrupper.
Vi som har jobbat med projektet vill gärna sprida våra positiva erfarenheter.
Materialet är även tänkt att användas som en praktisk vägledning
för att komma igång med egna lättlästa bokcirklar.

