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Läsombudet

Anmäl dig till Läsombudsregistret!

högläsare
Tidningen för läsombud och

Hunden Majken sprider
glädje hos äldre

Är du läsombud eller högläsare? Då kan du anmäla dig till
Läs-ombudsregistret och få tidningarna Läsombudet och Läsliv,
nyhetsbrev och inbjudningar till inspirations- och utbildningsdagar.
Anmäl dig till registret via e-post eller telefon:
E-post | register@mtm.se Telefon | 040-653 27 00

Du vet väl om att
du är viktig?
Ett nytt kapitel har börjat för oss på Myndigheten för
tillgängliga medier, MTM, och för vår läsombudsverksamhet.
Under myndighetens flytt från Stockholm till Malmö 2019
påbörjade vi ett arbete med att se över verksamheten. Hur
kan vi bli ännu bättre på att ge stöd till er som jobbar med att
främja läsning inom omsorgen? Hur vill ni ta del av informa
tion, hur får vi fler att engagera sig och hur samordnar vi
arbetet smartast? Det är några av frågorna vi jobbar intensivt
med och vi hoppas att du vill vara med oss på resan!
För det är ju du, som engagerar dig för att hjälpa personer att
finna glädje genom läsning, som gör den stora insatsen. Som
ny i verksamheten är jag oerhört imponerad av hur många ni
är som så osjälviskt ger av er tid, oavsett om det är en del i ert
avlönade arbete eller helt ideellt, för att hjälpa andra till läs
ning och en stunds välbehövlig samvaro. Hoppas att ni vet hur
betydelsefulla ni är!
Catharina Kåberg, inom läsombudsverksamheten på MTM,
träffade en riktig eldsjäl för några veckor sedan. Terapihund
föraren Anna Barnö som utbildat sig till läsombud och som
nu sprider läsglädje på äldreboendet Villa Ekeberg i Angered
med hunden Majken. Läs om dem på sidorna 4–5. På sidan
6 kan du fördjupa dig i oxytocin, en av orsa
kerna till välmående kopplat till djur.
Trevlig läsning!
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Nominera till
priset Årets
läsombud!
Nu öppnar nomineringen
till Årets läsombud! Priset
delas ut årligen till ett
läsombud eller en högläsare som har
gjort extra fina insatser för att främja
läsningen inom LSS- eller äldreomsorg
och prissumman är 10 000 kronor.
Lämna din nominering senast den
15 augusti på mtm.se/lasombud

Anette Säfström
Redaktör

Kontakta oss!
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Maila oss om du har
tips och förslag på
innehåll i tidningen.
info@mtm.se

Äldre får hjälp att bli digitalt delaktiga
Foto: Apelöga

I Östergötland pågår sedan i juli 2019 det
ettåriga projektet Digitala tjänster för alla,
en fortsättning på det tidigare Taltidningsprojektet. Ett 30-tal personer från bibliotek,
LSS- och äldreomsorg samt dagverksamheter
inom psykiatrin i de tre kommunerna Motala,
Åtvidaberg och Ödeshög ingår i projektet.
Målet är att stärka samverkan mellan omsorg
och bibliotek, och fokus ligger på läsning och
andra digitala hjälpmedel utöver taltidningar.
Ledorden är självständighet och delaktighet.
– Jag trodde att jag skulle behöva tjata
om läsning men det har jag inte behövt.
Det är roligt att så många har blivit nyfikna,
fixat lånekort och börjat låna på biblioteket,
säger projektledaren Lillemor Engholm Guy.
Projektet finansieras av Kulturrådet,
Regionbibliotek Östergötland och Kungliga
bibliotekets kunskapslyft för biblioteks
personal: Digitalt först med användaren i fokus. Projektet ska resultera i en kurs i lärplattformen Digiteket
för bibliotek i hur man kan arbeta för
att bli goda förmedlare till den typ av
verksamheter som ingår i projektet.

Projektet Digitala tjänster för alla ska leda till ökad
digital delaktighet för personer inom LSS, äldreomsorg
och dagverksamhet inom psykiatrin. Lillemor Engholm
Guy, till vänster, är projektledare.

Låt dig inspireras på läsombudswebben!
På grund av spridningen av
coronaviruset covid-19 är det
i skrivande stund oklart om de
regionala inspirationsdagarna
för läsombud, högläsare och

andra som arbetar med läsfrämjande i omsorgen kommer
att genomföras. Vi uppdaterar
löpande information om dem
och andra evenemang på läs

I början av mars deltog tre läsombud som samtliga fått utmärkelsen Årets läsombud på samma
inspirationsdag i Skövde. Det
var Agneta Json Granemalm från
Ljungby (2019), Ingrid Jonsson från
Lidköping (2016) och Susanne
Sandberg från Skövde (2015). En
inspirerande och erfaren skara!

Den regionala arbetsgruppen
erbjöd även en inspirationsdag i
Göteborg dagen efter den i Skövde. Totalt deltog 140 engagerade
förkämpar för böcker och läsning
i omsorgen på de båda dagarna
och 25 av dem anmälde sig som
nya till MTM:s läsombudsregister.
Varmt välkomna i gänget!

Foto: Catharina Kåberg

Pristagare inspirerade i Skövde

ombudswebben: mtm.se/
lasombud. Där finns också
mycket annat matnyttigt, som
reportage, handfasta tips och
material att ladda ner.

De tre tidigare pristagarna Agneta Json
Granemalm (2019), Ingrid Jonsson
(2016) och Susanne Sandberg (2015).
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Läsning med hund
ger dubbel glädje
Terapihundar i skolan är välkänt men hund
som stöd för läsning med äldre är något nytt.
På äldreboendet Villa Ekeberg i Angered ger
”hund på recept” de boende stor glädje.
Text och foto: Catharina Kåberg

N

är läsombudet och terapihundföraren Anna
Barnö läser högt ur LL-förlagets bok Skogen
berättar för Rolf Pettersson som har demens,
då händer något speciellt. Rolf, som har läshunden
Majken i knäet och svårt att kommunicera, berättar
plötsligt om hur han som barn fick följa med sin pappa
ut i skogen på jakt. ”Håll dig bakom mig, sa pappa”,
berättar Rolf.
– Högläsning med hund är som att ge en dubbel dos
glädje och välmående, säger Anna Barnö.
Vi är på äldreboendet Villa Ekeberg i Angered. Det

öppnade i mars 2019 och Anna
Barnö är anställd här på heltid
som hälsopedagog, aktivitets
ansvarig och terapihundförare.
När hon deltog i en vidareut
bildning för hundförare talades
Jag märker hur
det mycket om skolhundar
Majkens
närvaro
som stöd för barn vid läsning.
skapar ett slags
Varför inte använda metod
lugn i rummet.
med äldre?, tänkte Anna och
kontaktade Sara Karlberg
Anna Barnö
på Svenska Terapihundskolan
i Kolbäck.
Sara nappade genast på idén att erbjuda en utbildning
för terapihundförare till läsombud och kontaktade i sin
tur läsombudsverksamheten på MTM, Myndigheten för
tillgängliga medier.

”

”

Använder MTM:s studiematerial

Anna Barnö fick idén att använda hundar vid läsning
för äldre när hon gick en utbildning för hundförare.
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Sedan dess har Anna gått en utbildning till läsombud och
ansvarar nu tillsammans med den hundförande kollegan
Anja Wernersson för Svenska Terapihundskolans utbild
ningar av Läsombud med hund. De använder MTM:s
studiematerial för läsombud och utbildningen består av
två heldagar. Utöver det måste deltagarna genomföra

Oxytocinet som frigörs när en person klappar ett djur har många goda effekter. Det
kan minska känslan av rädsla, oro eller ångest och få personen att känna sig lugn.

fem lästillfällen för att få ett diplom som intygar att de är
utbildade Läsombud med hund.
– Det är mycket att hålla reda på, skrattar Anna Barnö.
Dels behöver man först öva sig på att läsa högt, om man
inte är van vid att göra det. Sedan behöver man träna sig
på att hantera både hund och läsning samtidigt, och att
hitta bästa placeringen av hunden. Ska den ligga i knäet,
bredvid eller på golvet? Jag har kommit fram till att hun
den själv får välja. Sen är det förstås viktigt att personen
som jag läser för känner sig bekväm med var hunden
finns. Det är kanske inte alla som vill ha den i knäet.

Ett nytt sätt att mötas
Annas utbildade terapihund Majken är en labrador och de
arbetar tillsammans som ett team. När sjuksköterskan på
Villa Ekeberg skriver ut ”hund på recept” för en boende
väljer Anna individuella lösningar för hur hon och Majken
kan jobba med just den personen. En del uppskattar mest
av allt en promenad med Majken, och för andra är en läs
stund tillsammans den bästa lösningen.
– Det kan vara svårt att hitta aktiviteter för personer
med långt gången demens, säger Anna Barnö. Högläsning

På Villa Ekeberg
har personalen satt
upp information om
hunden Majken och
hundföraren Anna
Barnö och på vilket
sätt de finns till för
de boende.

med hund kan bli ett nytt sätt att mötas på. Jag läser för en
person åt gången och märker hur Majkens närvaro skapar
ett slags lugn i rummet. Hon blir en trygghet och något att
fästa blicken på medan jag läser. Kommunikationen ökar
och närheten och beröringen skapar ro. Jag gör också pau
ser i läsningen då vi fokuserar på och pratar om Majken.

Vill ha Majken nära
Rolf Pettersson har alltid önskat sig en hund men eftersom
hans fru Aina är hundrädd har det inte varit möjligt. Vid
läsestunden idag vill han ha Majken riktigt nära och kelar,
klappar och håller om henne hela tiden medan Anna läser.
Efter läsningen är både Rolf och Majken trötta av allt
oxytocin som har frigjorts.
– Det här är bra för Rolf, säger hustrun Aina som är med
på en läsestund för första gången. Så mysigt för honom.
Det som är bra för Rolf, och som gör honom glad, gör mig
också glad!

På Svenska Terapihundskolans hemsida kan du läsa
mer om deras verksamhet: www.terapihundskolan.se
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Foto: Pi Frisk/SvD/TT

”Beröring har en
lugnande effekt”
Varför mår vi så bra av att klappa djur?
Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och
professor med inriktning på oxytocinets
helande effekter, förklarar.
Kerstin Uvnäs Moberg.

R

edan när man får en impuls och närmar sig djuret
man vill klappa så utsöndras substansen oxytocin.
Systemen som skapar lugn och ro aktiveras och
halten av stresshormoner sjunker.
Oxytocin är ett urgammalt system, en liten signalsubstans
i hjärnan som man först fann hade en effekt på förlossningar,
värkarbete och amning. Oxytocinet påverkar lugn och ro,
det kan minska känslan av rädsla, oro eller ångest. Det kan
också dämpa upplevelsen av smärta.
Kerstin Uvnäs Moberg förklarar att beröring är en del av
systemet som håller oss i balans. Är man isolerad får man inte
bara en brist på sinnesintryck utan förlorar också den kroniskt
lugnande effekt som beröring ger.
– Det finns något som heter ”food hunger”. När vi är
hungriga så äter vi och blir mätta, men det finns också ”skin
hunger” – vi har ett behov av beröring och känner oss lug
nare när någon rör vid oss.
Men oxytocinsystemet arbetar inte ensamt. Hon förkla
rar det som att det ligger som ett spindelnät över hjärnan
och att det inte alltid är så lätt att mäta vad som kommer
från just oxytocinet, eftersom det kan sätta fart på de andra
systemen. För att visa att oxytocinet faktiskt finns där gjorde
hon en studie tillsammans med doktoranden Linda Hand
lin, där de tog ett stort antal blodprov från labradorer och
deras mattar både under och efter att personerna klappade
hundarna.
– Det blev direkta påslag av oxytocin. Man kunde se inom
någon minut hur oxytocinet gick upp i en peak på både
människa och djur. Samma sak händer när en mamma
ammar sitt barn.
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Kerstin Uvnäs Moberg menar
Den här typen
att personer med demens kan
av behandlingar
må extra bra av kontakt med djur
kommer att bli
eftersom den väcker omvårdnads- allt viktigare.
och samvaroinstinkter.
– Känslosystem som kan ha blivit lite avtrubbade kommer
fram mer. Instinkten att ta på något som ser snällt och gul
ligt ut finns kvar hos de flesta, det är nästan som ett medfött
program. Det finns en väldig koppling mellan huden och
våra känslor – huden är ursprunget till hjärnan och nerver
na, och alla våra sinnen.

”

Hon betonar att det är viktigt att djuren i vården är tränade
och att djur inte är en perfekt lösning för alla.
– Personer som är allergiska eller rädda för djur får förstås
inga positiva effekter. För vissa personer finns det andra
saker som får bättre effekt än att ha kontakt med djur.
Vad tror hon då om framtiden, vilka möjligheter finns?
– Jag tror att den här typen av behandlingar kommer att
bli allt viktigare. Sjukvården är fantastisk idag när det gäller
komplexa saker som svåra operationer, men det kostar väl
digt mycket pengar. En del saker kommer att behöva släppas
till andra typer av vårdformer, till exempel att skapa lugn
och ro hos de äldre. Det kan vara så att det är mer gynnsamt
att använda sig av djur, det kommer säkert också att bli mer
välbeskrivet hur man ska göra. Jag tror också att man får fler
studier som visar att det här fungerar, för då kan man över
tyga politiker om att det här är ett värdefullt alternativ.

Text: Hedvig Rudling

Foto: Caroline Andersson

Hedvigs första titlar
Hedvigs första titlar, som släpps
i sommar, är bearbetningar.
Knutby
Jonas Bonnier
En bur av guld
Camilla Läckberg
Hjärnstark
Anders Hansen
Mellan himmel och hav
Anna Fredriksson
Värsta bästa nätet
Maria Dufva
En ö i havet
Annika Thor
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Hanna Larsson, ansvarig förläggare för
Bonniers nystartade lättlästförlag Hedvig.

1

Vad ska ni ge ut för typ
av böcker?

– Vi vänder oss till vuxna och unga
vuxna och det blir både nyskrivna titlar
och bearbetningar. Bearbetningarna
kommer att bestå av klassiker, storsäl
jare och andra aktuella titlar som lyfts
fram och diskuteras i media. Lätt
lästläsarna vill kunna delta i samma
boksamtal som andra och hänga med i
aktuella diskussioner.

2

Kommer ni att ha olika
lättlästnivåer?

– Ja, och för att få fram riktlinjer
för dem har vi satt ihop en grupp
bestående av lättlästförfattare,
speciallärare och skolbibliotekarier.
Nivåerna är ju i grund och botten
ett stöd mer för förmedlaren än för
läsaren så det är jätteviktigt för oss
att få in deras tankar.
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Varför satsar Bonnier
på lättläst?

– Det är först på senare tid som
målgruppen för lättläst har blivit till
räckligt stor för en sådan här satsning.
Läsare som är ovilliga eller ovana har
ju ökat stadigt och i och med att LLförlaget också ska ha större fokus på
sin roll som kunskapscentrum framö
ver så ser vi en lucka efter LL-förlaget
som vi kan fylla.

4

Vad är lättläst
litteratur?

– Det är en jättebra fråga. Det är ett
väldigt diffust begrepp som genererar
många frågor. Är det vi genomsnitts
läsare som ska lägga ribban för när
en bok anses vara lättläst? Lättläst för
vem? Och var går gränsen mellan en
traditionell bok och en lättläst bok?
Samtidigt vet vi att lättläst fungerar

och att det finns ett reellt behov. Så det
är nog en frågeställning man får leva
med helt enkelt, men det är en stor
utmaning.
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Varför heter förlaget
Hedvig?

– Vi ville ha ett personnamn för att
uttrycka en personlig relation till de vi
vänder oss till, vilket är både läsare och
förmedlare. Sen tycker vi att det är fint.
Vi tänker att Hedvig ska vara som en
störtskön kompis som kan allt om lätt
lästa böcker. Någon tyckte Hedvig lät
som en igelkott; rund och mjuk men
också skarp och egensinnig. En väldigt
träffande beskrivning!

Text: Anette Säfström
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Nya vårböcker på lättläst
Här är ett urval av vårens nya lättlästa böcker från Vilja förlag
och LL-förlaget. I Viljas vårmagasin och LL-förlagets
vårkatalog kan du läsa om alla nya titlar. Ladda ner eller
beställ på www.ll-forlaget.se och www.viljaforlag.se.
Rapsbaggarna
av Karin Brunk Holmqvist
Bröderna Albert
och Henning
lever ett lugnt liv
på landet. Varje
kväll går de en
runda innan de
lägger sig, och
från rapsfältet
utanför sitt hus kan
de se sitt föräldrahem. Det finns
planer på att det ska bli ett hem
för kvinnor som har problem med
missbruk. Går det att stoppa? Och
vad är det för mystiska spår som
plötsligt dyker upp i rapsfältet?
Snart är livet inte så lugnt längre.
Vilja förlag, nivå x-large, lix 22

Äntligen ihop
av Thea Blixt
Mirja tycker att
nästa steg i hennes och Alex relation är att flytta
ihop. Hon föreslår
att de provar att
bo tillsammans
på hotell. Men
det blir inte riktigt som hon tänkt
sig. Visst är det kul och spännande
men också ganska jobbigt.
LL-förlaget, nivå 1 – lättast

Hjärtat – 13 korta
berättelser om det fina
och svåra med kärlek
av Emma Frey-Skøtt
Hjärtat är en
lättläst bok
om stora och
svåra känslor.
De superkorta
kärlekshistorierna utspelar
sig i allt från en
träningslokal för
kampsport till en fullsatt buss.
Texterna är ett tacksamt underlag
för diskussioner om känslor som
längtan, osäkerhet, svartsjuka och
skam. Boken är rikt illustrerad av
serietecknaren Elin Jonsson, vars
bilder tillför en extra dimension till
berättelserna.
LL-förlaget, nivå 2 – lättare

Fakta om Greta Thunberg
av Tomas Dömstedt
När Greta
Thunberg
började strejka
för klimatet i
augusti 2018
visste ingen
vem hon var.
Nu känner

nästan alla till henne. Klimatstrejken ”Fridays for Future” har
spridit sig i hela världen och
många demonstrerar tillsammans
med henne. Hon talar i viktiga
sammanhang och träffar världens
största ledare. Hur började allt,
och hur blev hon så känd? Det
och mycket annat berättar den
här boken om.
Nypon förlag, nivå medium

Drakar och
raggsockor
av Åsa Storck
Simon gillar sin
skola Norrängen
och att få lära sig
mer om datorer
och internet.
I skolans fik
jobbar Saga som
han också gillar. När Simon
började på skolan fick han mycket
hjälp av sin lillebror Filip. Kanske
det kan finnas saker som Filip
behöver hjälp med? Drakar och
raggsockor är Åsa Storcks tredje
bok i serien om Simon som längtar efter att få fortsätta att leva
och utvecklas på sina egna villkor.
Vilja förlag, nivå medium, lix 14

