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ATT SKRIVA SVÅRT ÄR LÄTT….ATT SKRIVA LÄTT ÄR SVÅRARE
1. Inledning och bakgrund
Varför lättläst?
Alla invånare i dagens samhälle behöver kunna förstå skriftligt material.
Centrum för Lättläst i Stockholm beräknar att ca 25 procent av befolkningen har
svårt att ta till sig den skriftliga information som samhället producerar. De kan
läsa och använda välstrukturerade texter med ett innehåll som är bekant. Så snart
de stöter på texter, som inte är tydliga och enkla får de däremot problem. Hela 78 procent av befolkningen har stora lässvårigheter.
Lässvårigheter kan bero på olika saker. En del personer har funktionshinder,
andra kan vara ovana läsare eller ha svenska som andraspråk. Det finns stora
behov av lättläst information, inte minst från kommuner och olika myndigheter.
Det är viktigt att öka medvetenheten om behoven av lättillgängligt skriftligt
material och att utveckla kunskapen om hur man skriver lättläst utan att
trivialisera texten. Centrum för lättläst har som uppdrag att ge ut lättlästa böcker
och tidningar. Med sin stora kunskap om hur man skriver lättläst, erbjuder de
också sina tjänster för att utbilda andra i konsten att skriva lättläst.
Demokratiprojekt
Justitiedepartementet har under en försöksperiod 2000-2002 beviljat
projektbidrag för demokratiprojekt. Syftet har varit att få en utveckling till stånd
och ett antal projekt har bedrivits för att pröva vägar till en positiv utveckling
inom demokratiområdet, där lättförståelig information är en del. Förmågan att ta
till sig skriftlig information är en grundförutsättning för att kunna delta fullt ut i
ett demokratiskt samhälle.
För att kunna ta fram lättförståelig information (broschyrer och annat skriftligt
material, lättlästa hemsidor mm) fick Kommunförbundet Skaraborg medel från
Justitiedepartementet för att utveckla kompetensen hos kommunerna i att skriva
lättläst.
Rapport till Justitiedepartementet finns som bilaga 1.
Liknande projekt har bedrivits i andra delar av landet. Ett exempel är LIZprojektet i Jämtland, där syftet var att arbeta fram en handbok i hur man skriver
lättläst. Målgruppen för handboken är skribenter inom kommunerna och det
fanns också med representanter för brukarna, som gav synpunkter på texterna.
Liksom i Skaraborgsprojektet har deltagarna arbetat praktiskt med sitt eget
material.
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2. Projekt ”Lättillgänglig samhällsinformation från kommunerna till
kommuninvånare i Skaraborg”
Bakgrund
Redan 1996 började Kommunförbundet Skaraborg, att tillsammans med
Länsbiblioteket, Vuxenskolan, FUB och Centrum för lättläst, arbeta med
läsombudsverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Eftersom betydligt
fler i befolkningen har behov av lättillgänglig skriftlig information utvecklades
projektet och en ny arbetsgrupp bildades – ”Samhällsinformation till personer
med funktionshinder”- där kommunerna Falköping, Lidköping, Tibro och
Skövde var representerade förutom Kommunförbundet och Länsbiblioteket.
Gruppen diskuterade hur möjligheterna för personer med funktionshinder, att på
samma villkor som andra, ta till sig samhällsinformation skulle kunna öka. En
inventering gjordes för att ta reda på vilken information som kommunerna ger ut
till sina invånare och vad som skulle kunna göras bättre utifrån olika
funktionshinder. Ett antal aktiviteter genomfördes t ex
- De bjöd in lokala tidningar, TV4 och Radio Skaraborg till seminarium för att
inspirera till lättlästa tidningssidor.
- De bjöd in kommunerna till kursdagar för att ge kunskap om att skriva
lättläst för att förbättra förvaltningarnas skriftliga kommunikation med
invånarna
- De arbetade fram en mall för lättlästa broschyrer alternativt hemsidor.
Beskrivning av projektet
Genom dessa aktiviteter gjordes en rad erfarenheter som gruppen ville fortsätta
att arbeta med. Sju kommuner tillsammans med Kommunförbundet, Centrum
för lättläst och Regionbiblioteket i Västra Götaland sökte och beviljades medel
från Justitiedepartementet för projekt: ”Lättillgänglig samhällsinformation från
kommunen till kommuninvånarna i Skaraborg”. (Bilaga 2) Genom en speciellt
upplagd utbildning skulle deltagare från kommunerna utveckla förmågan att
skriva lättläst och samtidigt arbeta fram en eller flera produkter som kan
användas i den egna kommunen.
Det övergripande målet var
att göra den kommunala informationen mer lättbegriplig.
Syftet var
att öka medvetenheten om hur viktigt det är att det finns lättläst information
att deltagarna ska lära sig att skriva lättläst
att varje deltagare har en eller flera slutprodukter som kan användas i den egna
kommunen efter utbildningen
Målgruppen var
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informatörer och andra tjänstemän som arbetar med information till
kommuninvånarna.
Utbildningen
Utbildningen lades upp på följande sätt:
Deltagarna fick först en gemensam grundutbildning om bland annat hur man
skall tänka när man skriver lättläst och hur man arbetar fram t. ex en avgränsad
broschyr/hemsida. I olika arbetsgrupper fick de hjälp av en
handledare/föreläsare från Centrum för lättläst och arbetade fram material
utifrån egna behov.
Arbetsgrupperna träffades sex gånger, då var och en arbetade med sina egna
texter. Vid tre tillfällen har handledare funnits med och tre gånger arbetade de på
egen hand, med en samordnare närvarande. Samordnarna var ledamöter i
styrgruppen. I övrigt hade gruppen kontakt med sina respektive handledare via
mail/telefon/fax.
Mycket av arbetet skedde på webben via en konferensplats, där deltagarna skrev
sin texter och handledaren gav respons. Konferensplatsen fanns på Centrum för
lättlästs hemsida och var tillgänglig för deltagarna och styrgruppens medlemmar
så att alla kunde följa processen. Deltagarnas arbetsmaterial lades in på
konferensplatsen och författaren samt handledaren kunde gå in och ändra.
Övriga deltagare kunde ta del av materialet men inte ändra. Samarbetet och
erfarenhetsutbytet mellan deltagarna var en viktig del i projektet.
Seminariedagar
För att samla alla deltagare och hålla ihop projektet arrangerades två
seminariedagar.
• Utbildningen startade med en upptaktsdag i september 2002 i Skövde för att
presentera förutsättningarna för utbildningen.
Jan Terneby från Handikappförvaltningen gav en bakgrund till Västra
Götalandsregionens
Handikappolicy. Han informerade också om Nationella Handlingsplanen för
handikappolitiken och riktlinjer för Anpassad information för personer med
funktionshinder i Västra Götaland.
Biblioteken har en viktig roll för att bistå personer med olika läshandikapp
och det är
särskilt viktigt att uppmärksamma kommunernas förvaltningar på denna
tillgång.
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Tekniksamordnare Örjan Petersson, Göteborgs stadsbibliotek, visade vilka
hjälpmedel som finns för läshandikappade på bibliotek i Västra Götaland.
Handledarna/utbildarna från Centrum för lättläst – Maria O´Donnell och
Björn Wiman presenterade grunderna för att kunna skriva lättläst och hur
man skall tänka när man skriver lättläst.
Här togs också upp vilka förväntningar deltagarna hade och vilka roller som
utbildare/samordnare/utvärderare hade.
• Vid en avslutande seminariedag i april 2003 på Lundsbrunns Kurort,
presenterade deltagarna sina arbeten och utvärderaren redogjorde för
resultaten av en enkät, där deltagarna svarat på frågor om vad som hänt under
utbildningen och om förväntningarna infriats.
Till avslutningsdagen inbjöds samtliga kommuner i Skaraborg för att ta del
av resultaten och ca 80 personer anmälde intresse. Seminariedagen var en del
av förankringen i Skaraborg för att sprida kunskap om att skriva lättläst.
Dagen avslutades med diskussioner hur man kan gå vidare. En förhoppning
var att
utbildningen skall drivas vidare utifrån synpunkter som kommit fram.
Deltagarna informerades om att en uppföljning av projektet kommer att ske
hösten 2003.
3. Deltagarna
Deltagarna arbetar i sin vardag bland annat med att framställa yttranden, brev,
trycksaker, hemsidor etc. Några har ett övergripande ansvar för hela kommunens
information. En del är informationsansvariga i en förvaltning. Några personer
anmälde sig på eget initiativ men de flesta fick uppmaning av någon annan att
anmäla sig till utbildningen.
Förväntningarna var främst att få idéer, tips och kunskap om att skriva lättläst,
att med så få ord som möjligt kunna uttrycka sig så intressant och lättförståeligt
som möjligt (broschyrer, lättläst på webben, layout av webbsidor). De
förväntade sig också att få råd, stöd och inspiration från handledare och
kursdeltagare.
Infriades förväntningarna?
Efter kursen fick deltagarna besvara ett frågeformulär. Arton personer lämnade
svar, en meddelade att han slutade på grund av sjukdom och fem svarade inte.
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• ”Har kursen har motsvarar förväntningarna?” Här uppger de flesta att de lärt
sig att skriva mera lättläst och framför allt att ”tänka lättläst”.
• Fjorton uppger att de fått den hjälp de behövt av handledaren, fyra säger att
de fått hjälp till viss del.
• ”Skulle du rekommendera samma eller liknande kurs till andra i din
kommun?” Fjorton säger ja och fyra ja - med en del ändringar.
• Ungefär en tredjedel tycker att arbetet tog mer tid i anspråk än de trodde
innan, medan övriga två tredjedelar inte tyckte så.
• Flertalet kommer att använda sig av kunskaperna i sitt dagliga arbete och vill
sprida information om värdet av att skriva lättläst i sin närmiljö.
Förväntningarna infriades till största delen. Några hade önskat mer kunskap om
webblayout och att utbildningspassen hade varit heldagar istället för halvdagar.
Men deltagarnas svar visade att de lärt sig skriva mera lättläst och blivit mer
medvetna om hur viktigt det är. Det har också funnits kvar en entusiasm hos
många efter utbildningen och en vilja och önskan att få fortsätta utveckla sin
kunskap.
Handledarna
De två handledarna är kunniga och erfarna personer från Centrum för lättläst.
Maria O´Donnell är journalist och Björn Wiberg är språkforskare. Båda har stor
erfarenhet av att skriva lättläst och begripligt. De ansvarade för utbildning och
direkt handledning t ex genomläsning och ”rättning” av deltagarnas arbeten på
konferensplatsen.
Grupperna fick ta del av handledarnas kunskap – ofta en handfast och praktiskt
användbar kunskap som: Skriv med enkla ord – skriv utan bildspråk – skriv
konkret – skriv direkt –skriv huvudsatser – skriv med radfall – skriv med samma
ord – inga förkortningar – skriv korta meningar i aktiv form. De betonade att
man skall tänka sig in i läsarens situation, att inte ta kunskap för given och att
vara misstänksam mot orden. ”Ha något att säga – säg det – säg inget mer.”
Samordnarna
Samordnarnas uppgifter var
• att vara kontakt mellan handledaren och arbetsgruppen
• att hålla kontakt med deltagarna i gruppen
• att vara den sammanhållande länken
• att dokumentera gruppens arbete
Samordnarna har skrivit ner vad som hänt på träffarna och har gjort iakttagelser
om hur det har fungerat. Noteringar från träffarna har lämnats till projektledaren
och utvärderaren för att dessa skulle kunna följa processen.
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Från början var det oklart vilken roll som samordnaren skulle ha. Man tänkte sig
att samordnaren skulle vara en länk mellan deltagarna och projektgruppen så att
all information av vikt skulle komma fram för att lära sig inför framtida
utbildningar. Samordnarna skulle också ordna saker av praktisk natur t ex om
det uppstod problem kring lokaler etc. Det viktigaste rollen kom att bli en
sammanhållande funktion både inom gruppen och gentemot handledarna och
projektgruppen. Deras uppfattning är att den sociala gemenskapen var viktigt –
att ha trevligt och gemytligt behövs för att en positiv utveckling skall ske.
Samordnarna har beskrivit deltagarna som mycket engagerade och motiverade i
sitt arbete och att handledarna visat en stort engagemang och genom sin kunskap
har kunnat stödja deltagarna på ett mycket bra sätt.
4. Resultat och slutsatser
Deltagarna erbjöds att välja olika områden i utbildningen
- Yttranden och protokoll på lättare svenska
- Skriva kommunens hemsida på lättare svenska alternativt lättläst
- Kommunbroschyrer på lättläst alternativt lättare svenska
- Information till nyanlända flyktingar
- Utbildning i att skriva lättläst
Alla arbetsgrupper kom inte igång och ett par deltagare slutade av personliga
skäl. Tre arbetsgrupper utkristalliserades – en webbgrupp, en grupp för protokoll
och en grupp för broschyrer och informationsmaterial.
Deltagarna arbetade fram sitt eget material och deras arbeten - före och efter
utbildningen - framgår av bilaga 3.
Erfarenheter från projektet
Tjugotvå deltagare har intervjuats av samordnaren i respektive arbetsgrupp. Av
deltagarintervjuerna framgår att det i flera kommuner finns intresse och en vilja
att utveckla arbetet med att ge lättillgänglig samhällsinformation. I andra
kommuner finns det inte i samma medvetenhet ännu. Många av deltagarna
menar att de har haft nytta av utbildningen för egen del, men att det inte räcker
att en person är engagerad – medvetenhet och kunskap måste integreras i hela
organisationen. Framför allt måste ledningen stötta och bekräfta de medarbetare
som vill arbeta med detta. En del har haft svårt att få stöd från sin ledning. Om
man inte får respons på sitt arbete återgår man lätt till sina gamla vanor.
Denna uppfattning delas av Ulla Bohman, chef för Lättlästtjänsten, Centrum för
lättläst. Det kan vara en nackdel att det bara kommer någon enstaka person från
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en kommun i en utbildning. Det är svårt att få arbetet riktigt förankrat på
hemmaplan för att känna acceptans att arbeta på ett nytt sätt. Det tar tid att lära
sig skriva lättläst och det krävs träning.
Det förefaller att vara lättare att engagera sig om man i sitt dagliga arbete möter
människor med behov av lättläst information. Ibland behövs ett par varianter av
informationen, en med ”vanlig” text och en mer lättläst. Vissa målgrupper kan
uppleva det negativt med alltför lättläst material.
Det finns bristande kunskap om bibliotekens resurser och det viktigt att
kommunerna utnyttjar bibliotekets utrustning och kunnande.
En del deltagare har arbetat vidare med internutbildning i den egna
arbetsgruppen och med andra medarbetare. Dessa ”lättlästambassadörer”
behöver stöttas. Det behövs också ”nybörjarkurser” för att väcka intresse och
tillföra kunskap för olika kategorier inom kommunerna. Kurser och information
till förvaltningschefer är också viktigt för att de som skriver information till
allmänheten skall få ett bra stöd i sitt arbete.
Det kan vara besvärligt för personer utan datorvana att ta till sig det kursupplägg
som användes. En del anställda i kommunerna skriver inte något till
allmänheten, men arbetar med grupper som behöver ha lättillgänglig
information. Här är det kanske viktigare att de som skriver mycket till
allmänheten, kan få möjlighet att lära sig skriva lättläst och faktakunskapen kan
tillföras av dem som har den.
Generellt har utbildningen bidragit till att många individer har blivit medvetna
om hur viktigt det är att skriva lättläst och de tänker numera på hur de skriver
och för vilken målgrupp.
Det är också viktigt att kunskapen och intresset för att skriva lättläst ges i längre
utbildningar till exempel för informatörer och andra nyckelpersoner i det
kommunala informationsarbetet.
Lärdomarna till nästa kurs är:
- Längre pass med handledare vid färre tillfällen. Hellre heldagar än halvdagar.
- Ev behövs mer gruppanpassning dvs grupperna har olika behov av stöd från
handledarna.
En del behöver ha avsatt tid för att kunna sitta och skriva. Webbgrupper kan
troligen
arbeta mer på egen hand. En annan grupp kan bestå av datorovana personer
som kan
behöva mer stöd.
- Flera föreläsningar av handledarna.
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Mera utbildning kring webblayout etc.
Tidigare deltagarna kan vara resurser i utbildningen.
Fortsättning med konferensplats och hjälp med texterna.
Deltagarna kan bli ”lättlästambassadörer” på sin arbetsplats.
Utveckla lokala nätverk

Både under kursens gång och efter kursen har en stor mängd material
producerats inom kommunen av deltagarna i kursen och av andra inom
kommunen som inspirerats av deltagarna till att skriva lättläst. Exempel på
material som producerats är:
Lättlästa protokoll
En lättläst version av det handikappolitiska programmet
Lättläst broschyr om max-taxa, hemtjänst, äldreboende mm
Lättlästa hemsidor
Lättläst information om målen för vård och omsorg
Lättlästa mallar för individuell plan
Lättläst ansökningsblankett om insatser enligt LSS
Lättläst avgiftsbroschyr
Lättläst broschyr om barnomsorgen
Lättläst mall som informerar om ett ärendes gång inom kommunen
Avslutningsdag för ”Demokratiprojektet”
Den 12 november 2003 genomfördes en seminariedag på Flämslätts kursgård
utanför Skara med syfte att beskriva vad som hänt ett halvår efter utbildningens
slut.
Seminariedagen inleddes med att Monica Reichenberg-Carlström, Göteborgs
Universitet, som berättade om sin forskning och sina erfarenheter av
språkförståelse under temat ”Vem skapar texten”. Hon betonade att de svåraste
texterna är samhällsinformation och vill hellre tala om ”att förtydliga komplexa
sammanhang” istället för att använda begreppet lättläst. Föreläsningen refereras
kortfattat i bilaga 4.
Deltagarna i projektet berättade om sina erfarenheter på hemmaplan – vad som
har använts i kommunerna av det material som tagits fram och hur de har kunnat
arbeta vidare med lättförståeligt material.
Protokollgruppen
Deltagarna har i sina respektive kommuner försökt få förändringar till stånd.
Många kommuner skriver numera mer lättlästa protokoll. Det finns en
tveksamhet till att förenkla protokollen alltför mycket, däremot kan man göra
protokollen mer tydliga t ex genom att skriva besluten först.
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Broschyrgruppen
Broschyrer som vänder sig till personer med olika funktionshinder t ex
information om LSS etc har skrivits på lättläst och används i kommunerna. Det
är svårare med informationsbroschyrer om kommunen eftersom den skall läsas
av flera målgrupper. Lösningen kan bli att det skrivs en broschyr på traditionellt
sätt och en som är lättläst.
Webbgruppen
En del kommuner skriver sin hemsida, eller delar av den, på lättläst.
Slutsatserna är att projektet nått ut med kunskap om att skriva lättillgängligt till
ett flertal kommuner och deltagarna har fått en större förståelse för varför detta
är viktigt. De har gått från insikt till att handla och har praktiskt fått lära sig att
skriva lättläst.
Som framgår av rapporten innebär det arbete och engagemang för att lära sig
skriva lättläst. Det räcker inte med att bara gå en kurs utan de personer som fått
utbildning och blivit medvetna hur och varför man skall skriva lättläst, behöver
entusiasmeras och få stöd för att hålla kvar vid sin ambition. Nya personer
behöver få en introduktion i ämnet och stimuleras för att lära sig skriva mer
lättförståeligt.
Det kräver uthållighet för att förändra informationen så att alla medborgare kan
få tillgång till lättförståelig samhällsinformation. Därför är det viktigt att
projektet fortsätter i någon form.
Hur kan arbetet med lättillgänglig samhällsinformation fortsätta att
utvecklas i Skaraborg?
• FoU Skaraborg, som tillsammans med arbetsgruppen Samhällsinformation,
hittills ansvarat för projektet, bör även i fortsättningen hålla i
utvecklingsarbetet. Det har under projekttiden visat sig att det finns flera
tänkbara samverkanspartner, som har både intresse och vilja att stimulera en
utveckling inom området lättillgänglig samhällsinformation.
• Det är viktigt att ha en FoU-inriktning så att erfarenheter och kunskaper
systematiskt kan tas tillvara.
• Tänkbara samverkanspartner är t ex Göteborgs Universitet via Monica
Reichenberg, Centrum för lättläst, högskolor inom och utanför regionen,
folkhögskolor och studieförbund. Samverkan kan också utvecklas inom
Västra Götalandsregionen t ex med Regionbiblioteket, Handikappförvaltning
etc.
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• Det är också ytterst viktigt att förstå olika brukargruppers behov och deras
delaktighet är därför av avgörande betydelse. Kanske kan de ingå i arbetet
med att ta fram textmaterial, men vissa grupper har kanske behov av att
själva lära sig att skriva lättläst.
• Att anordna utbildningar – både korta och längre – är viktigt. Detta kan ske
genom kurser, liknande den som beskrivs i detta projekt, men också i andra
former. Olika typer av studiecirklar t ex forskarcirklar bör prövas.
Handledare från universitet och högskolor kan stötta deltagarna i sin
utveckling.
Centrum för Lättläst håller på att ta fram ett nytt kursmaterial. Ev kommer
detta att kunna användas för distansutbildning och därför möjligen
användbart för studie/forskarcirklar.
Inspiration kan också hämtas från Mälardalens högskola, där man erbjudit
eleverna en frivillig 5 poängsutbildning i ”Lättläst och avlyssnat”.
En inventering av resurser behöver ske både i närområdet och nationellt.
• Hur kan man stötta ”lättlästambassadörer” ute i kommunerna? En väg är att
bilda nätverk inom eller utom kommunerna. Det är också möjligt att via en
konferensplats öppna upp möjligheter för intresserade att få kommunicera
sina texter med andra.
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BILAGOR

1. Rapport till Justitiedepartementet
2. Poster
3. Deltagarnas arbeten – före och efter utbildningen
Webbdeltagarnas arbeten - hänvisningar till:
www.lidkoping.se
www.falkoping.se
www.skara.se
www.vara.se
4. Referat av Monica Reichenbergs föreläsning den 12 november 2003
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Bilaga 1
Rapport till Justitiedepartementet
1. Projektrubrik
Lättillgänglig samhällsinformation från kommunen till kommuninvånarna i
Skaraborg
2. Presentation av sökande organisation
Projektet har genomförts av Kommunförbundet Skaraborg tillsammans med
Regionbiblioteket i Västra Götaland och Centrum för Lättläst. I
Kommunförbundet Skaraborg ingår kommunerna Essunga, Vara, Grästorp,
Skara, Götene, Mariestad, Hjo, Tidaholm, Töreboda, Falköping, Skövde,
Lidköping, Karlsborg, Tibro och Gullspång. 24 personer från 12 olika
kommuner har deltagit. Projektledare har varit Britt-Marie Thylén, Lidköping.
Bakgrund
Kommunförbundet Skaraborg, Regionbiblioteket i Västra Götaland och några av
kommunerna i Skaraborg har tidigare arbetat med ”Läsombudsverksamhet bland
personer med intellektuella funktionshinder” och ”Samhällsinformation till
personer med funktionshinder”. Under detta arbete blev det tydligt att det
behövs en ökad kompetens på många olika nivåer om att skriva lättläst, för att så
många invånare som möjligt skall kunna ta till sig skriftlig information. Ett antal
aktiviteter genomfördes t ex
- De bjöd in lokala tidningar, TV4 och Radio Skaraborg till seminarium för att
inspirera till lättlästa tidningssidor.
- De bjöd in kommunerna till kursdagar för att bli bättre på att skriva lättläst
- De arbetade fram en mall för lättlästa broschyrer alt hemsida.
Detta resulterade så småningom i en projektansökan till Justitiedepartementet
för att pröva en utbildning att lära sig skriva lättläst för personal inom
kommunerna.
3. Projektets resultat

3.1 Har projektets mål och syfte uppnåtts?
Det övergripande målet är att göra den kommunala informationen mer
lättbegriplig. Projektet ses som ett led i Nationella handlingsplanen för
handikappolitiken och avsikten är att öka kunskapen om att skriva lättläst.

Syftet med projektet var
- att öka medvetenheten om hur viktigt det är att det finns lättläst information
- att deltagarna ska lära sig att skriva sådant material och att få kunskap om hur
man går
tillväga och hur man skall tänka när man skriver lättläst
- att varje deltagande kommun har en eller flera slutprodukter om lättillgänglig
samhällsinformation som kan användas i den egna kommunen.
Många bibliotek har idag teknik med vars hjälp personer med olika
läshandikapp, kan tillgodogöra sig bibliotekets utbud och skriftlig information.
Projektet ville också uppmärksamma kommunernas förvaltningar på denna
resurs.
Deltagarnas förväntningar
Före kursstarten fick deltagare skriva ner sina förväntningar. Deltagarna ville
- få idéer, tips, kunskap om hur de kan förbättra olika sorters texter
- lära sig att skriva lättläst och att bli bättre på att tänka sig in i läsarens
situation
- att kunna skriva lättlästa mindre broschyrer om insatser enligt LSS etc.
- skriva lättlästa texter på webbsidor
- veta hur en lättläst sida ser ut på Internet? Längd? Bredd? Få tips och idéer
- att med så få ord som möjligt kunna uttrycka sig så intressant och
lättförståeligt som möjligt
- få råd, stöd, inspiration från såväl ledare som elever.
Projektets syfte och mål har uppfyllts genom att utbildningen genomförts och
deltagarnas svar visar att de lärt sig skriva mer lättläst och blivit mer medvetna
om hur viktigt det är.
3.2 Har metoden fungerat bra?
Projektets organisation
Projektet hölls samman av en styrgrupp som organiserades av
Kommunförbundet. Projektledaren fick uppdraget att vara en länk mellan
Kommunförbundet, styrgruppen, handledarna och de olika arbetsgrupperna. Två
personer från Centrum för Lättläst fungerade som handledare för deltagarna.
Deltagare från styrgruppen fungerade som samordnare i de olika
arbetsgrupperna. En utvärderare anlitades för att följa projektet. På styrgruppens

möten ingick både projektledaren och utvärderaren samt en representant från
Centrum för Lättläst.
Arbetsmetod
Projektet inleddes med en utbildningsdag om att skriva lättläst. Där fick
deltagarna en gemensam grundutbildning som bl a handlade om hur man skall
tänka när man skriver lättläst.
I olika arbetsgrupper fick deltagarna utbildningspass med hjälp av en föreläsare.
De arbetade sedan själva med eget källmaterial. Alla hade tillgång till datorer.
Projektet skulle resultera i att varje deltagande kommun har en slutprodukt som
kan användas på hemmaplan.
Fyra arbetsgrupper som under hösten samanslogs till tre, arbetade med
- Yttranden och protokoll på lättare svenska
- Lättlästa hemsidor
- Informationsbroschyrer på lättläst alternativt lättare svenska
- Lättläst information för personer med utvecklingsstörning.
Arbetsgrupperna har träffats 6 gånger då var och en arbetat med sina texter. Tre
gånger har handledare funnits med och tre gånger har de arbetat på egen hand,
med en samordnare närvarande. I övrigt hade gruppen kontakt med sin
handledare via e-post/telefon/fax etc.
Mycket av arbetet skedde på webben via en konferensplats, där deltagarna skrev
sina texter och fick respons från handledarna.
Konferensplats fanns på Centrum för Lättlästs hemsida
Samtliga deltagare och styrgruppens medlemmar har haft tillgång till
konferensplatsen via ett lösenord, så att alla har kunnat följa processen.
Deltagarnas arbetsmaterial lades in på konferensplatsen och författaren samt
handledaren kunde gå in och ändra. Övriga deltagare kunde ta del av materialet
men inte ändra. Samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan deltagarna var en
viktig del i projektet.
Ansvaret för hur man arbetade låg hos gruppen, handledaren och samordnaren.
Samordnarnas uppgifter var
• att vara kontakt mellan handledaren och arbetsgruppen
• att hålla kontakt med deltagarna i gruppen
• att vara den sammanhållande länken
• att dokumentera gruppens arbete

Samordnarna har skrivit ner vad som hänt på träffarna och har gjort iakttagelser
om hur det har fungerat. Noteringar från träffarna har lämnats till projektledaren
och utvärderaren.
Seminarieträffarna följdes upp vid en avslutningsdag, då ett antal delprojekt
redovisades. Till träffen inbjöds samtliga kommuner i Skaraborg.
Efter kursen har deltagarna fått besvara ett frågeformulär (se bilaga). Arton
personer har besvarat enkäten, en meddelade att han slutade på grund av
sjukdom. Fem har inte svarat.
På frågan: ”Har kursen har motsvarar förväntningarna”, så uppger de flesta att
de lärt sig att skriva mera lättläst och att ”tänka lättläst”. Fyra hade önskat
kunskap om att göra bättre layout.
Fjorton uppger att de fått den hjälp de behövt av handledaren, fyra säger att de
fått hjälp till viss del.
På frågan: ”Skulle du rekommendera samma eller liknande kurs till andra i din
kommun” säger fjorton ja och fyra ja - med ändringar.
Ungefär en tredjedel tycker att arbetet har tagit mer tid i anspråk än de trodde,
medan övriga två tredjedelar inte tyckte så.
Flertalet kommer att använda sig av kunskaperna i ditt dagliga arbete och vill
sprida information om värdet av att skriva lättläst i sin närmiljö.
Samordnarna har beskrivit deltagarna som mycket engagerade och motiverade i
sitt arbete och att handledarna visat en stort engagemang och genom sin kunskap
har kunnat stödja deltagarna på ett mycket bra sätt. Grupperna fick ta del av
handledarnas kunskap – ofta en handfast och praktiskt användbar kunskap som:
Skriv med enkla ord – skriv utan bildspråk – skriv konkret – skriv direkt – skriv
aktivt – skriv huvudsatser – skriv med radfall – skriv med samma ord – inga
förkortningar – skriv rent.
Metoden har alltså fungerat bra, men en del förändringar behöver prövas i nästa
utbildningsomgång.
3.3 Har tänkta målgrupper nåtts? Har målgruppen deltagit som planerat?
Under hösten 2001 genomfördes en intresseanmälan i Skarborg för att
undersöka om kommunerna var intresserade av att arbeta med lättillgänglig
samhällsinformation och därmed ingå i ett demokratiprojekt. Sju kommuner
visade intresse av att insatser för den lokala demokratin behövdes. Målgruppen
var informatörer och andra tjänstemän som arbetar med information till
kommuninvånarna. Tanken var att kommunala tjänstemän – informatörer,

sekreterare, webbredaktörer, ja alla som skriver och informerar
kommuninvånarna – skall lära sig att skriva lätt och begripligt.
Deltagarna arbetar i sin vardag bland annat med att framställa yttranden, brev,
trycksaker, hemsidor etc. De flesta har ett övergripande ansvar för hela
kommunens information. En del är informationsansvariga i en förvaltning.
Några personer anmälde sig på eget initiativ men de flesta fick uppmaning av
någon annan att anmäla sig till utbildningen.
Den tänkta målgruppen nåddes och i stort sett deltog alla som planerat. Ett par
slutade av personliga skäl.
3.4 Har projektet stött på hinder i genomförandet och hur har dessa i så fall
hanterats?
Inga speciella svårigheter har funnits. Det har funnits en del datakrångel etc
vilket har kunnat åtgärdas snabbt.
Ett par deltagare valde att arbeta på hemmaplan vid träffarna utan handledare.
Denna grupp bestod bara av 3 personer, vilket ledde till att gruppen slogs ihop i
en annan, men fortsatte med sitt arbetsområde.
3.5 Har projektets resurser varit tillräckliga för att nå målen?
Ambitionsnivån har varit hög och samordnarna deltog i projektet inom ramen
för sina respektive arbeten. Skulle man ersätta dem, hade inte de ekonomiska
resurserna räckt till.
3.6 Hur skall verksamheten drivas vidare?
Till avslutningsdagen på Lundsbrunns Kurort inbjöds samtliga kommuner i
Skaraborg för att ta del av resultaten av utbildningen. Ca 80 personer anmälde
intresse. Denna seminariedag är en del av förankringen i Skaraborg för att sprida
kunskap om att skriva lättläst.
Ambitionen är att utbildningen skall drivas vidare med en del förändringar
utifrån synpunkter som kommit fram.
Lärdomarna till nästa kurs är:
Hellre heldagar än halvdagar.

Eventuellt behövs mer gruppanpassning d.v.s. grupperna har olika behov av stöd
från handledarna. En del behöver ha avsatt tid för att kunna sitta och skriva.
Webbgruppen kan troligen arbeta mer på egen hand. En annan grupp kan vara
dataovan och därför behöva en annan typ av stöd.
Alla grupper har efterlyst mera föreläsningar av handledarna.
Samordnarrollen blev oklar.
Tidigare deltagarna skulle kunna vara resurser i utbildningen.
Det finns ett intresse att behålla webbplatsen för att kunna lägga ut text och få
den kommenterad
Det finns dock vissa problem med en fortsatt satsning på att skriva lättläst. Det
innebär ett stort arbete och engagemang från deltagarna att lära sig skriva lättläst
och det räcker inte med att bara gå en kurs. Det är heller inte lätt att överföra
kunskapen direkt från en person till en annan, varför utbildningsinsatserna blir
omfattande. Expertkunskapen från Lättläst är kostsam och deltagaravgiften blir
därmed hög. Det blir svårt att finansiera nya kurser utan ekonomiskt stöd utifrån.
Är det realistiskt att tro att kommunerna skickar deltagare kontinuerligt om
kostnaden blir mycket kännbar? Hur få in utbildningarna i löpande verksamhet,
när specialkunskaper måste köpas in från annat håll?
Slutligen:
En uppföljning av projektet kommer att genomföras till hösten för att beskriva
resultaten efter ett år
- vad har hänt för deltagarna efter utbildningen?
- ger det givit några varaktiga resultat inom kommunen?
- har fler kommuner visat intresse för frågorna?
En slutrapport kommer att läggas fram i slutet av 2003.

Birgitta Nissfeldt
Utvärderare

Bilaga 2

Att skriva svårt är lätt…
Att skriva lätt är svårare!
Alla invånare i dagens samhälle behöver kunna förstå
skriftligt material.
25% av Sveriges befolkning har svårt att förstå
samhällsinformation.
Lässvårigheten kan bero på olika saker. En del personer har
funktionshinder, andra kan vara ovana läsare eller ha svenska som
andraspråk.

Syftet med demokratiprojektet ”Lättillgänglig samhällsinformation”
• Öka medvetenheten om vikten av lättillgänglig
information
• Öka kunskapen om hur man skriver mer lättbegripligt
• Att under utbildningen bearbeta protokoll, webbsidor,
informationsbroschyrer

Vill du veta mer, kontakta:
eda.ekendahl@skara.se
britt-marie.thylen@lidkoping.se
ann-charlotte.strom@skovde.se
bengt.ericsson@r.komforb.se
inger.fernhed@falkoping.se

Bilaga 3.1 Skara

Bilaga 3.2 Tidaholm

Bilaga 3.3 Töreboda

Bilaga 4
Referat av föreläsning av Monica Reichenberg 2003-11-12
Monica är lärare och började arbeta 1974. Har arbetat på alla stadier från
mellanstadiet till gymnasiet och även på AMU och KOMVUX. Arbetar nu som
universitetslektor på Göteborgs Universitet, institutionen för pedagogik och
didaktik.
Hon forskar om språkförståelse - vad som händer när man inte förstår en text
och varför människor inte förstår en text. Har skrivit sin licentiatuppsats om
Språket i läroböcker.
Bl a jämförde hon hur elever förstod språket i ”Gösta Berlings saga” och i en
lärobok från 70-talet. Det visade sig att det var lättare att förstå innehållet i
”Gösta Berlings saga” än att tyda lärobokstexten.
”Om man har svårt att läsa – är det läsarens fel eller textens”, frågade Monica.
Läsning är
Avkodning
Förståelse
Sverige – hela Nordeuropa – har en lång lästradition. Ursprung i protestantismen
– att kunna läsa bibeln. 1686 års kyrkolag: dekret att alla medborgare skall
kunna läsa bibeln.
I Monicas undersökningar av elevers läsförståelse visade det sig att uppåt 50%
inte förstod innehållet i en skriven text.
Förutsättningar för läsförståelse är:
Ordigenkänning
Flyt i läsning (dock ej för snabbt – då förlorar man förståelsen)
Ordförråd (man måste förstå 10-15% av texten)
Mål och mening
Kognitiva / metakognitiva strategier
Lingvistisk kunskap
Kunskap om texter
Integrera text och bild
Kunskap om världen
Motivation
De svåraste texter att förstå är samhällsinformation och läsetal i matematiken.
Varför är språket i protokoll – och ofta även läroböcker – svårt?
Långa fundament (=mycket text före subjektet)
Långa meningar

Ingen/liten variation i meningslängden
Långa ord i följd, s k långordsviter
Många och långa sammansättningar
Långa verbal- och adjektivsubstantiv
Innehållet
Informationstät text
Många substantiv gör texten informationstät
Enligt Karin Sandstedt blir texten begriplig om man
Inte använder svåra ord
Skriver roligt
Förklarar svåra ord
Uppmärksammar/förstorar det som är viktigt – alltså är layout viktig
Hur vet vi att läsaren förstår?
Ingela Walbring har undersökt Metro och dess läsare, ”En tidning i tiden”.
Svar som läsarna ger:
Lätt att förstå
Behändig
Korta artiklar
Grupper som tidigare inte läst tidningar läser Metro.
Kriterier för en förståelig text, enligt Centrum för lättläst:
Innehåll
Språk
Utseende - layout
Bilder
En text skall ha en röd tråd – kausalitet = orsak och verkan o koerciva band. En
text består av murbruk och tegelstenar.
Exempel på murbruk: följden blev, därför att…
dramaturgien är viktig – det personliga tilltalet. Författaren vänder sig till
läsaren.
En begriplig text förtydligar komplexa sammanhang – gör en gemensam
värdegrund tillgänglig. Om en text bearbetas så ger det kausalitet. Att
bearbeta ger röst
Lexikaliska uttryck för kausalitet - murbruket:
Leder till
Beror på

Gör att
Medför
Bidrar till
Följden blir
Alltså
Annars
Därför / därför att
Eftersom
För / för att
Trots att
Även om
Visste du att
Exempel på ”lättlästa” läroböcker utges av Natur & kultur. Monica har
undersökt hur lässvaga elever förstår dessa läroböcker. Det visar sig att de
”lätta” läroböckerna egentligen är svårare att förstå än traditionellt ”svåra”
läroböcker. Texterna är alldeles för informationstäta. ”Cementet” saknas.
”Cement” behövs för att man skall komma ihåg en text. Ofta utelämnas alldeles
för mycket i s k lätta texter – författaren kan och förutsätter att också läsaren
kan. Mycket är underförstått. I ivern att förenkla gör man det svårt.
Erik Wellander menar:
Skriv enkelt
Skriv klart
Skriv svenska
För att en text skall bli intressant skall författaren tala till läsaren – ej distansera
sig från läsaren. Tala direkt till läsaren.
Ett sätt att närma sig läsaren:
Aktiv form
Fullständiga meningar
Bestämda pronomen (undvik ”man”)
Litteratur som Monica rekommenderar:
Lars Melin – många intressanta böcker t ex Att analysera text, Lisa lär läsa :
läsinlärning och lässtrategier
Ingela Wadbring – En tidning i tiden
Ulf Teleman – ABC i stilistik
Britt-Louise Gunnarsson – Om lagtexters begriplighet

